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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ ทรัพยากรในการด าเนินงาน และ
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบ
สถานสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มผีล
ต่อการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย การติดต่อสื่อสาร ทรัพยากร ทัศนคติของนักปฏิบัติ และโครงสร้าง
ขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ส าหรับทรัพยากรในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นว่าทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 
ทรัพยากรประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ โดยแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบ
สถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ เช่น การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิด
ความรัก การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สูงอายุ การน านวัตกรรมใหม่เข้า ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนให้มากข้ึน ควรมีการเสริม
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากร เมื่อท าการ

จ าแนกประชากรออกเป็นกลุ่มช่วงอายุ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ คือ วัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน 
(มีอายุระหว่าง 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) โดยในช่วงปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ.  
2583 มีสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนี่อง แต่ในขณะเดียวกัน
สัดส่วนของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ กลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 
2553 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทย
มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 
ล้านคน ซ่ึงคาดการณ์ว่าไม่เกิน 4 ปีข้างหน้านี้ ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  
 ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการที่ต้องมีการเตรียมการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งปัญหาหลักของผู้สูงอายุที่พบส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความม่ันคงของรายได้ การท างานด้านสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
และคุณธรรมที่เสื่อมถอยของผู้คนในสังคมที่ลืมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในอดีต และการให้
ความส าคัญกับครอบครัวใหม่มากกว่าครอบครัวเดิม ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
ด าเนินชีวิตเพียงล าพัง พร้อมทั้งยังมีผู้สูงอายุหลายรายที่ต้องเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุหรือสถานบริการดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากขาดผู้อุปการะ ไม่มีที่อยู่
อาศัย ฐานะยากจน และไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวของตนเองได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบ
สถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในหน่วยงานต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
 2. เพ่ือศึกษาทรัพยากรในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 
 3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศ เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบ
สถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านบางแค และเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านบางแคที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงาน
พัฒนาการสวัสดิการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จ านวน 5 คน 
 2. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงาน
พัฒนาการสวัสดิการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค จ านวน 1 คน 
 3. เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้การดูแลใน
กิจวัตรประจ าวันและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ พร้อมบันทึกพฤติกรรมของผู้สูงอายุภายในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้แก่ พ่ีเลี้ยงประจ าอาคาร จ านวน 1 คน 
 4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปในส่วนของมูลนิธิบ้านบางแค เช่น
การเงินและการบัญชี การประชาสัมพันธ์หาทุนสมทบกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุ จัดจ้างเจ้าหน้าที่พ่ี
เลี้ยงดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ประสานและติดต่อกับกรรมการมูลนิธิ ประสานการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้แก่ ลูกจ้างมูลนิธิบ้านบางแค จ านวน 1 คน  
 5. หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่ายซึ่งเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์และความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ในการก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการ
สวัสดิการผู้สูงอายุ จ านวน 2 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structure interview or formal interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม 
ประโยคค าถาม และการเรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น
รายบุคคล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย สรุปผลการด าเนินงาน

รายงานการฝึกปฏิบัติ รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง

ละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ 

เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

เพ่ือขอนัดหมายวัน - เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการสัมภาษณ์ให้ 
ทราบอย่างคร่าว ๆ และก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนว่า 
จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขออนุญาตผู้ให้
ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและบันทึกเสียงทุกครั้ง และในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะ
ถามค าถามตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น 

จึงวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น 
ได้แก่ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน ทรัพยากรในการด าเนินงาน และแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถาน
สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ 

2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ 
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลเอกสารเพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ จากผลการศึกษาหนังสือ 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการ ที่เก่ียวข้อง พบว่า การ
ด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ 
นั้นมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้ประสบความส าเร็จที่มีลักษณะ
ที่แตกต่างกันหลายประการ โดยความส าเร็จในการด าเนินงานนั้นอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย ซึ่ง
อาจจะมีลักษณะร่วมกันหรือปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตามลักษณะของนโยบาย กิจกรรม/โครงการ 
หรือแผนงานนั้น  
 โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญและมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ด้านทรัพยากรของ
การน านโยบายไปปฏิบัติทั้งเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเป็นอุปสรรคต่อกันอีกด้วย อีกท้ังเป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินการได้ ซึ่งประกอบไปด้วย เงินลงทุน เวลา และ
บุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ ซึ่งในความเป็นจริงของหน่วยงานในปัจจุบัน 
มักพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพราะทุกหน่วยงานล้วนมี
ทรัพยากรจ ากัด ข้อจ ากัดซึ่งเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นอย่างมาก รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนเงินและเวลาที่จะต้องจัดสรรส าหรับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการกระจายทรัพยากรดังกล่าวอย่างเหมาะสมด้วย 
 การด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบ
สถานสงเคราะห์นั้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้
ด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายที่ต้องการพึงพิงการบริการที่พักอาศัยใน
รูปแบบสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ เพ่ือเป็นหน่วยงานไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พักอาศัยเพียงอย่างเดียว
ยังเป็นหน่วยงานส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถปรับตัวให้อยู่
ร่วมกับสังคมในปัจจุบันได้อย่างดีความสุข  

ผลการวิจัยสนาม 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นดังนี้ 
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พัก
อาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  
 จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบ
สถาบันให้บริการทีพั่กอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
บางแค นั้น ประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่  การติดต่อสื่อสาร
ทรัพยากร ทัศนคติของนักปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยสามารถ
อธิบายได้ดังนี ้คือ 

1) ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งแต่ละองค์การมีการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องปกติแต่
อาจจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะองค์การนั้น ๆ โดยการ



6 
 

สื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหรือการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเองมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ท าให้เกิดการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังท าให้องค์การเกิดการพัฒนา
ท าให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามสิทธิที่สมควรได้รับและอย่างทั่วถึง  

2) ทรัพยากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวน
เจ้าหน้าที่ท่ีสมดุลกับจ านวนผู้รับบริการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน และข้อมูล
ข่าวสารที่มีความชัดเจนและถูกต้องที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการด าเนินงาน
ภายในองค์การ ถ้าตัวผู้ปฏิบัติงานยอมรับต่อนโยบายพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จะท าให้การด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุประสบผลส าเร็จ แต่หากผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
นโยบายหรือผู้บริหารภายในองค์การจะเกิดวามขัดแย้งการด าเนินงานก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดย่อมมีผลต่อผู้รับบริการ  

4) โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่มองว่าขนาดและความ
สลับซับซ้อนของโครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการสังคม โดยองค์การที่มี
โครงสร้างขนาดเล็กมักจะมีข้ันตอนในการด าเนินงานค่อนข้างง่ายกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่ เพราะ
ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนหลายระดับ อีกท้ังยังมีผู้บังคับบัญชาหลายระดับท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า  
 2. ทรัพยากรในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พัก
อาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ มีความพอเพียงหรือไม่ อย่างไร 
 จากการวิจัยพบว่าทรัพยากรในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ มีความพอเพียงหรือไม่ อย่างไรดังนี้ 
 มีความไม่พอเพียง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอ่ืน กล่าวคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ลดลง
ทุกปีเนื่องจากการเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ขาดไป การ
เพ่ิมบทบาทหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมให้สามารถท างานทดแทนเจ้าหน้าที่ขาดแคลน วัสดุที่ต้อง
ใช้เป็นประจ ามีไม่พอต่อความต้องการของผู้รับบริการและอุปกรณ์ท่ีช ารุดไม่ได้รับการซ่อมแซม โดย
การขาดแคลนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับสนับสนุนงบประมาณท่ีไม่เพียงพอจาก
ภาครัฐ ถึงแม้หน่วยงานจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิบ้านบางแคก็ตามแต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจที่มีความย่ าแย่ ท าให้มีผู้มาบริจาคเงินและสิ่งของจ านวนน้อยลงในทุก ๆ ปี เพราะฉะนั้นเงิน
หรือสิ่งของที่มูลนิธิให้การสนับสนุนหน่วยงานก็น้อยลงเช่นกัน หากขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการ
สนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานต่าง ๆ อาจประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือ
ปฏิบัติก็ได้ และมีผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งยังให้ความเห็นว่าทรัพยากรในการด าเนินงานการจัด
สวัสดิการสังคมมีความพอเพียง โดยผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่าทรัพยากรทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก
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รัฐบาลมีเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานได้ครบทั้ง 4 ด้านของกลุ่มเป้าหมายใน
สถานสงเคราะห์ คือ ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ต้องมีบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  
 
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ อย่างไร 
 จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ อย่างไร ดังนี้ 
 1) มีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความกตัญญูต่อบิดา
มารดา และการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และผลักดันให้
ครอบครัวช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ 
 2) มีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทุกแห่งเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิและบริการได้ เป็นการลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
 3) สถานสงเคราะห์ของภาครัฐควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติ การด าเนินงาน รวมถึงแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ที่เหมือนกัน เพ่ือให้สะดวกต่อการด าเนินงานและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
 4) มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น เครื่องออก
ก าลังกาย ระบบปฏิบัติการ AI การใช้ระบบวัดชีพจร โปรแกรมค านวณมวลกาย เป็นต้น 
 5) มีการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนให้มากข้ึน เช่น 
ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ให้แก่ครอบครัว
และคนในชุมชนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุเพ่ือลดจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องเข้ามารับบริการสถานสงเคราะห์
ของภาครัฐ เป็นต้น 
 6) ควรมีการเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุในชุมชน การจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง การจัด
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทีม่ีความหลากหลาย เป็นต้น 
 7) ควรสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะผู้สูงอายุแต่เดิมที่เป็นผู้รับบริการเพียงอย่างเดียวต้อง
ปรับตัวให้เป็นผู้ให้ท าคุณประโยชน์เพื่อผู้อื่น ปรับเปลี่ยนความคิดว่าการสวัสดิการสังคมไม่ใช่การให้
เปล่าต้องมีการตอบแทนสังคมเป็นการปลูกฝังทัศนคติให้กับผู้สูงอายุ 
 8) ควรพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
หลักสูตรสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับครอบครัวโดยให้สมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักในการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการดูแลตนเองในเบื้องต้นโดยเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและการออมเงิน 
 9) ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือในกรณีที่รัฐส่งต่อผู้สูงอายุให้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุของ
ภาคเอกชน เช่น รัฐช่วยออกเงินให้ 50% รัฐสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรู้ให้แก่สถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุของเอกชนเป็นครั้งคราว เป็นต้น 
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 10) ควรมีการเพ่ิมหรือก าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมให้แกผู่้สูงอายุที่ไม่ได้รับ
การช่วยเหลือ หรือเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐให้ได้รับการดูแลแบบทั่วถึง เช่น ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ใน
ภาวะยากล าบากแต่สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เต็มไม่สามารถรับ
ผู้สูงอายุได้เพ่ิมอีก จึงต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการของภาคเอกชน โดยรัฐอาจออกค่าใช้จ่ายให้
ทั้งหมด เพ่ิมช่องทางการรับสมัครเพื่อเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น   
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พัก
อาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค นั้น 
ประกอบไปด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ทรัพยากร ทัศนคติ
ของนักปฏิบัติ และโครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ 

1) ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งแต่ละองค์การมีการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องปกติแต่
อาจจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะองค์การนั้น ๆ โดยการ
สื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานหรือการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเอง ท าให้เกิดการ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังท าให้องค์การเกิดการพัฒนาท าให้
ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างทั่วถึง ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ต้องใช้ในทุกข้ันตอนเพ่ือการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ทรัพยากร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มองว่าทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนเจ้าหน้าที่ที่
สมดุลกับจ านวนผู้รับบริการ งบประมาณท่ีได้รับอย่างเพียงพอ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสาร ที่ใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้  

3) ทัศนคติของนักปฏิบัติ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าในการด าเนินงานต่าง ๆ 
ภายในองค์การ ถ้าตัวผู้ปฏิบัติยอมรับต่อนโยบายพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจะ
ท าให้การด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุประสบผลส าเร็จ แต่หากผู้ปฏิบัติมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อ
นโยบายหรือผู้บริหารภายในองค์การจะเกิดวามขัดแย้ง การด าเนินงานก็จะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดย่อมส่งผลต่อผู้รับบริการโดยตรง ซึ่งทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การอย่างสม่ าเสมอ 

4) โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนใหญ่มองว่าขนาดและความสลับซับซ้อน
ของโครงสร้างองค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการสังคม องค์การที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก
มักจะมีข้ันตอนในการด าเนินงานค่อนข้างง่ายกว่าองค์การที่มีขนาดใหญ่ เพราะต้องผ่านขั้นตอนที่
ยุ่งยากซับซ้อน และการที่แต่ละองค์การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและบุคลากรมีขอบเขตการ
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ปฏิบัติงานของตนเองที่ชัดเจนจะท าให้การบริหารจัดการค่อยข้างง่ายสามารถด าเนินงานตามนโยบาย
นั้น ๆ ได้ประสบผลส าเร็จ 
 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแบบและแนวความคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์
,2562) ในปี ค.ศ. 1980 George c. Edward ได้ศึกษาถึงการน านโยบายไปปฏิบัติว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัติหรือการด าเนินนโยบายมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ 
พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการได้แก่ 1. การติดต่อสื่อสาร เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนด
นโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อสารข้อความต้องมีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเข้าใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 2. ทรัพยากร ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าที่ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติตาม
นโยบาย หรืออ านาจในการบังคับ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนอื่น ๆ รวมทั้งความช านาญของเจ้าหน้าที่ในเรื่องที่จะต้อง
ปฏิบัติ 3. ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรับต่อนโยบายของนักปฏิบัติหรือผู้ไปปฏิบัติ และ 4. 
โครงสร้างขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดและความสลับซับซ้อนของโครงสร้างองค์กร 
มาตรฐานและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้ามารับผิดชอบในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิด Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์,2562) 
ที่กล่าวว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ได้แก่ 
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย ทรัพยากร การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรและกิจกรรม 
ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ปฏิบัติ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ (2562) ที่กล่าวสรุปว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการน าโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ มีลักษณะที่แตกต่างกันหลายประการ ความส าเร็จ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีลักษณะร่วมกัน หรือปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะตาม
ลักษณะของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการก็ได้ ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ผู้สนใจศึกษาจะต้อง
พิจารณาความรอบรู้และรอบคอบเพ่ือให้การระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จในแต่ละกรณีมีความเที่ยงตรงมากท่ีสุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา 
กิจเจา และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย 
ผลการศึกษาสรุปว่า การจัดสวัสดิการทุกด้านมีความสัมพันธ์กันท าให้ความต้องการจัดสวัสดิการใน
ภาพรวมมีระดับที่เท่า ๆ กัน และข้อมูลเชิงปริมาณพบว่าการจัดสวัสดิการแต่ละด้านยังไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ซึ่งมีปัจจัยที่เก่ียวเนื่องกับการจัดสวัสดิการหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร บุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ การบริหารจัดการ การประเมินผล การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
การมีส่วนร่วมนั่นเอง 
 
 ทรัพยากรในการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัย
ในรูปแบบสถานสงเคราะห์ มีความพอเพียงหรือไม่ อย่างไร มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 มีความไม่พอเพียง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ กล่าวคือ จ านวนเจ้าหน้าที่ 
งบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ลดลงทุกปี
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เนื่องจากการเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ขาดไป เนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณในการจัดจ้าง การเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถท างาน
ทดแทนเจ้าหน้าที่ขาดแคลน อีกท้ังวัสดุที่ต้องใช้เป็นประจ ามีไม่พอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และอุปกรณ์ท่ีช ารุดไม่ได้รับการซ่อมแซม โดยการขาดแคลนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ได้รับสนับสนุนงบประมาณท่ีไม่เพียงพอจากภาครัฐ ถึงแม้หน่วยงานจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมูลนิธิบ้านบางแคก็ตามแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีความย่ าแย่ ท าให้มีประชาชนผู้มาบริจาคเงิน
และสิ่งของมีจ านวนน้อยลง เพราะฉะนั้นเงินหรือสิ่งของที่มูลนิธิบ้านบางแคให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ก็น้อยลงด้วยเช่นกัน หากขาดปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าการด าเนินงานต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการผู้สูงอายุ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยัง
ไม่ได้เริ่มลงมือปฏิบัติก็ได้ และสอดคล้องกับแนวคิด ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรัง
รักษ์,2562) ได้อธิบายว่า ปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วยปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากรซึ่งนโยบายจะประสบ
ความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ รวมไปถึง
ก าลังคนและคุณภาพของคนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอ่ืน ๆ จะต้องได้รับการ
สนับสนุนและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย และสอดคล้องกับ Brever and 
deLon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์,2562) ได้กล่าวสรุปว่า ทรัพยากรในการน านโยบายไป
ปฏิบัติหมายรวมถึงทั้งเงินลงทุน เวลา และบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ 
แต่ในความเป็นจริงของสังคมทั่วไปนั้น มักพบว่ามีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ 
เพราะมีทรัพยากรจ ากัด ดังนั้นการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง จึงต้องค านึงถึงล าดับความส าคัญของ
แผนงานและโครงการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้อจ ากัดซ่ึงเกิด
จากการมีทรัพยากรอย่างจ ากัดนี้ มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ Hambleton (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์,2562) ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ คือข่าวสาร นโยบายจึงควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
เป้าหมายของตามแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบัติ มุมมองและอุดมคติของผู้
ก าหนดนโยบายและทรัพยากรและการวางแผนทางการเมือง ambleton ยืนยันว่าถ้าปัจจัยต่าง ๆ มี
ความเหมาะสม จะส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้าม
หากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวมีลักษณะขัดแย้งหรือไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติประสบความล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธุ สาสัตย์ และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการดูแลผู้สงอายุระดับพื้นฐาน (low care) ซึ่งเป็นการดูแลที่ให้การช่วยเหลือ
ในการด ารงชีวิตและการดูแลทางสังคมในเบื้องต้น ไม่เน้นการรักษาพยาบาลจากแพทย์อย่างในส่วน
ของสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรามีปัจจัยที่ท าให้การบริการนั้นเป็นจุดด้อย เช่น วุฒิการศึกษาของ
บุคลากร ความรู้ความช านาญของบุคลากรทางด้านไอที จ านวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ประเด็นปัญหา
การขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่ง เช่น นักกายภาพบ าบัด และนักกิจกรรมบ าบัด คุณภาพในการดูแล
ยังไม่มีการพัฒนามาตรฐานการดูแลในระยะยาวอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร 
โดยปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานบริการเหล่านี้มักประสบปัญหาในการด าเนินงาน
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เกี่ยวกับปัญหาการขาดความรู้ความช านาญและทักษะของบุคลากร จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และมี
ข้อจ ากัดในการสืบค้นข้อมูล แต่ก็มีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนเห็นว่าทรัพยากรได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลมีเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานได้ครบทั้ง 4 ด้านของกลุ่มเป้าหมายใน
สถานสงเคราะห์ คือ ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ต้องมีบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ หากประสบภาวะขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ จน
ไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้หรืออยู่นอกเหนือจากงบประมาณที่ทางราชการจัดให้ ก็สามารถขอรับ
บริจาคของหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญส่ง ชเลธร (2553) ได้กล่าวสรุปว่า 
ในประเทศไทยมีการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมและสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายและในเชิงพ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงานจัดสวัสดิการสังคมตามองค์ประกอบ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1.การบริการสังคม (Social Service) 2.การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) 
3.การประกันสังคม (Social Insurance) และ 4.การช่วยเหลือเกื้อกูลของภาคประชาชน ซึ่งรูปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมของไทยในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็นสังคมสวัสดิการ (Welfare Society) ที่ให้บทบาทภาคประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสังคมร่วมกับ
ภาครัฐ ในลักษณะของการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) ร่วมกันมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน

ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ อย่างไร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
1) มีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความกตัญญูต่อบิดา

มารดา และการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และผลักดันให้
ครอบครัวช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธุ สา
สัตย์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวในสถานบริการในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ภาครัฐจะมุ่งเน้นนโยบายลดการพ่ึงพิงสถาน
บริการภาครัฐโดยไม่จ าเป็น เพราะอาจเกิดจากการที่บุตรหลานทอดทิ้งผู้สูงอายุ จึงเรียกร้องให้มีการ
สร้างความตระหนักในครอบครัวในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเรียกร้องให้มีการออกฎหมายการ
เลี้ยงดูบุพการี 

2) มีการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทุกแห่งเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบการเข้าถึงสิทธิและบริการได้ เป็นการลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ขนิษฐา กิจเจา และคนอ่ืนๆ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย ผลการวิจัยสรุปว่า การบริหารจัดการที่ท าให้การด าเนินการจัด
สวัสดิการประสบความส าเร็จมาก คือ การบริหารจัดการข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บไว้
ในรูปแบบของฐานข้อมูล  
 3) สถานสงเคราะห์ของภาครัฐควรมีระเบียบวิธีปฏิบัติ การด าเนินงาน รวมถึงแบบฟอร์มต่าง 
ๆ ที่เหมือนกัน เพื่อให้สะดวกต่อการด าเนินงานและประสานงานระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพันธุ สาสัตย์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการการศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า สถานดูแลผู้สงอายุระยะยาวทั่วทุกภาคของประเทศ มี
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ความไม่ชัดเจนในวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์การรับผู้สูงอายุเข้า และขอบเขตของบริการที่ให้สถานดูแล
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้บริการผู้สูงอายุบนหลักการกว้างๆ มีหลักเกณฑ์การรับผู้สูงอายุที่ไม่เฉพาะเจาะจง
มากนัก สถานดูแลแต่ละแห่งจึงมีบริการที่ซ้ าซอนและคาบเกี่ยวกันระหว่างสถานดูแลประเภทต่าง ๆ 
 4) มีการน านวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น น าเทคโนโลยี
มาจัดเก็บข้อมูล เครื่องออกก าลังกาย ระบบปฏิบัติการ AI การใช้ระบบวัดชีพจร โปรแกรมค านวณ
มวลกาย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา กิจเจา และคนอ่ืนๆ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดสวัสดิการที่ประสบ
ผลส าเร็จมักเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บและรับส่งข้อมูล เพราะเพ่ิมความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น  
 5) มีการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนให้มากข้ึน เช่น 
ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ให้แก่ครอบครัว
และคนในชุมชนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุเพ่ือลดจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องเข้ามารับบริการสถานสงเคราะห์
ของภาครัฐ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญส่ง ชเลธร (2553, หน้า 81) รัฐสวัสดิการ (Welfare 
State) ที่ให้บทบาทภาคประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
และภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสังคมร่วมกับภาครัฐ ในลักษณะของการจัดสวัสดิการ
แบบบูรณาการ (Welfare Mix) ร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
 6) ควรมีการเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
ในชุมชน การจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลาย เป็นต้น สอดคล้องกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้อธิบายว่า 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ ด้านมาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ด้านมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุก
ประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสาร
และสื่อ  
 7) ควรสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านบางแค
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะผู้สูงอายุแต่เดิมที่เป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวต้องปรับตัว
ให้เป็นผู้ให้ท าคุณประโยชน์เพื่อผู้อื่น ปรับเปลี่ยนความคิดว่าการสวัสดิการสังคมไม่ใช่การให้เปล่าต้อง
มีการตอบแทนสังคมเป็นการปลูกฝังทัศนคติให้กับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธุ สาสัตย์ 
และคณะ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
สถานบริการในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยส าคญัที่ท าให้การดูแลมีคุณภาพ คือ บุคลากรมี
ใจรัก มีความเมตตาและให้การดูแลผู้รับบริการเสมือนญาติ  
 8) ควรพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
หลักสูตรสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับครอบครัวโดยให้สมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักในการดูแล
ผู้สูงอายุ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุในเรื่องการเตรียมความ
พร้อมในการดูแลตนเองในเบื้องต้นโดยเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและการออมเงิน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุทธิรัตน์ โทชนบท และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการด้านการศึกษาและการ
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เรียนรู้จากการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนมากที่สุด และความต้องการด้านการเข้าถึงบริการ
ข้อมูลข่าวสาร พบว่าความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่เป็นทางโทรทัศน์มากท่ีสุด 
 9) ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือในกรณีที่รัฐส่งต่อผู้สูงอายุให้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุของ
ภาคเอกชน เช่น รัฐช่วยออกเงินให้ 50% รัฐสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรู้ให้แก่สถานที่ดูแล
ผู้สูงอายุของเอกชนเป็นครั้งคราว เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพันธุ สาสัตย์ และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถาน
บริการในประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า ภาครัฐควรส่งเสรมิภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคมมากยิ่งข้ึน โดยปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของสถานบริการเหล่านี้มัก
ประสบปัญหาในการด าเนินงาน พบว่า ปัญหาการขาดความรู้ความช านาญและทักษะของบุคลากร 
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และมีข้อจ ากัดในการสืบค้นข้อมูล 
 10) ควรมีการเพิ่มหรือก าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ หรือเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐให้ได้รับการดูแลแบบทั่วถึง เช่น ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ใน
ภาวะยากล าบากแต่สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานภาครัฐมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เต็มไม่สามารถรับ
ผู้สูงอายุได้เพ่ิมอีก จึงต้องมีการส่งต่อไปยังสถานบริการของภาคเอกชน โดยรัฐอาจออกค่าใช้จ่ายให้
ทั้งหมด เพ่ิมช่องทางการรับสมัครเพื่อเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ของภาครัฐผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถาวร สกุลพาณิชย์ และคนอ่ืนๆ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย ผลการวิจัยสรุปว่า การจัด
สวัสดิการสังคมในประเทศไทยสามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนได้เพียง
บางส่วนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตชนบทที่มีความต้องการการจัดสวัสดิการสังคมมากกว่าพ้ืนที่
อ่ืน ๆ จึงจ าเป็นต้องมีการขยายความคุ้มครองทางสังคม (สวัสดิการสังคม) ออกไปพร้อมกับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินการในการคุ้มครองทางสังคมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรมีการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดความรักความอบอุ่น ความผูกพัน เข้าใจซึ่งกัน
และกัน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา มีการท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อรักษาสัมพันธภาพอันดีใน
ครอบครัว พร้อมทั้งผลักดันให้ครอบครัวช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ  

2) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีให้กับครอบครัวโดยให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง
ในเบื้องต้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจ 

3) มีการจัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทุกแห่งและ
สถานดูแลผู้สูงอายุเอกชน เพ่ือให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบถูกต้องสามารถเข้าถึงได้ทุกหน่วยงาน 
สามารถน าไปสู่การวางนโยบาย การก าหนดงบประมาณ การด าเนินงานที่เป็นระบบพัฒนามาตรฐาน
ของงานและผู้ปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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4) มีการพัฒนาศักยภาพกลไกในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชน และสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือลดจ านวนผู้สูงอายุที่ต้องเข้ามารับบริการสถานสงเคราะห์ของภาครัฐ  

5) มีการเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพที่มีความหลากหลาย เป็นต้น 

6) มีการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนโดยการบูรณาการ
การท างานร่วมกันทุกภาคส่วน เช่น ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตนเอง ส่งเสริมความรู้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ 

7) มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีที่รัฐส่งต่อผู้สูงอายุให้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุของ
ภาคเอกชน เช่น รัฐช่วยสนับสนุนเงินให้ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายส าหรับผู้สูงอายุที่ถูกส่งตัวจากสถาน
สงเคราะห์ของรัฐสนับสนุนบุคลากรและองค์ความรู้ให้แก่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุของเอกชนเป็นครั้งคราว 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน
ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 12 แห่ง ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 2) ควรศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
แบบสถาบันให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์เพ่ิมด้วย เช่น การศึกษา 
การบริหารจัดการ การประเมินผล และการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
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