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ฉัตรณรงค์  วงค์สล*ี* 

บทคัดย่อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงาน รูปแบบการให้บริการ 
ผลความส าเร็จของการน านโยบายด้านผู้สูงอายุไปปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม  
ผลวิจัยพบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการ
ด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการมี 3 ด้าน คือ 1) กระบวนการให้บริการผู้สูงอายุในบ้านพักฉุกเฉิน 
ให้บริการผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ และสุขภาพอนามัย และการช่วยเหลือประสานส่งต่อ    
2) กระบวนการให้บริการผู้สูงอายุทั่วไป ให้บริการผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ การออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ การบริการส่งเสริมความรู้ กิจกรรมพบปะพูดคุย และกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี     
3) กระบวนการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด ได้แก่ กายภาพบ าบัด และธาราบ าบัด เพ่ือส่งเสริ มให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย ผลส าเร็จตามนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ มีความพร้อมต่อการให้บริการ มี
ความสามารถในการให้บริการต่อประชาชน มีกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม มีผลการประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับที่สูง มีผู้สูงอายุมาขอรับบริการเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และเป็นที่ศึกษาดูงานของ
หน่วยงานภายนอก และแนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการ ควร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนารูปแบบกิจกรรม การจัดหาเครื่องมือในการให้บริการให้มีความทันสมัย 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการและสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

 
ค าส าคัญ:  การด าเนินงาน, ศูนย์บริการผู้สูงอายุ, ส านักพัฒนาสังคม, กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการด าเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2562) ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่ลดลง และผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ในรอบครึ่งศตวรรษที่
ผ่านมา ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2018 โลกของเรามีประชากร รวมทั้งหมด 7,633 
ล้านคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 990 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด 
เท่ากับว่า โลกของเราได้กลายเป็น สังคมสูงอายุมาหลายปีแล้ว ตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ 
ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในโลกนี้  จะมีจ านวนครบ 1,000 ล้านคน ในต้นปี  2019  ส าหรับ
สถานการณ์ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมด) ในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุจ านวน 12 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด ประชากรไทยก าลังมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก 
และจะเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
โดยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วนประชากรสูงอายุ
จะสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้ งหมด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว  

 ภายใต้แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐได้มีการปรับปรุงการบริหารงานราชการให้มี    
ความทันสมัย เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เห็นได้จากรัฐธรรมนูญ         
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครอง
ป้องกันมิิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไมเป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด 
ฟ้ืนฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท าการดังกล่าว ประกอบกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2545 - 2564) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิเช่น การบริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ การประกอบอาชีพ
หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ถูกทอดทิ้ง การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 

 ดังนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
การจัดสวัสดิการและการส่งเสริมผู้สูงอายุ ซึ่งมีบทบาทในการรับผิดชอบจัดสวัสดิการและให้บริการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง 
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(กรุงเทพมหานคร ส านักพัฒนาสังคม , 2562) มีการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาสังกัดกองสังคมสงเคราะห์ ส านักสวัสดิการ
สังคมกรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายใน
กรุงเทพมหานครในส่วนของส านักสวัสดิการสังคม เป็นผลให้ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง ได้
เปลี่ยนชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดส่วนกิจการผู้สูงอายุและคน
พิการ ส านักงานสวัสดิการสังคม ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 
2 ส่วน คือ 1. การให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไป เป็นการบริการทางสังคมเชิงรุก เพ่ือให้ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง เป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงจะจัด
กิจกรรมในวัน เวลาราชการ ให้บริการแบบไป – กลับ ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัคร
เป็นสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
2. การให้บริการผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ใน
บ้านพักฉุกเฉิน เพ่ือให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนเลี้ยงดู พลัดหลง เร่ร่อน หรือถูกน าส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนฯลฯ เพ่ือติดตามหาญาติ หรือส่งต่อในสถาน
สงเคราะห์คนชรา หากไม่มีญาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านปัจจัยสี่ การพยาบาล สุขภาพอนามัย 
กายภาพบ าบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุภายนอกที่มาใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้
บริการแต่อย่างใด        

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ ส านักงานสวัสดิการสังคม      

ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงาน รูปแบบการให้บริการ

ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงเป็นอย่างไร ผลส าเร็จของการน านโยบายด้านผู้สูงอายุไปปฏิบัติมากน้อย

อย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาแนวทางการด าเนินงานการให้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 

ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ ส านักงานสวัสดิการสังคม ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1. เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนนิงานศูนย์บริการผู้สงูอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร  
   2.เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
  3. เพ่ือศึกษาผลความส าเร็จของการน านโยบายด้านผู้สูงอายุไปปฏิบัติของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร   
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  4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง                
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย 

- แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564)  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 

- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ระยะที ่2 (พ.ศ.2561 –2565)   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครส าหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 

  และ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร 

- แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) 

  
ความเขา้ใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพ
ความเป็นจริงของหน่วยงาน ได้แก ่
ความรู ้ความเขา้ของผู้ก าหนดนโยบาย 
ข้อจ ากัดของสภาพแวดลอ้มสถานที่ของ
หน่วยงาน ข้อจ ากัดด้านบุคลากร ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ และข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์/
เครื่องมือด าเนินงาน 

การยอมรับและการปรับนโยบายให้เปน็หน้าที่
ประจ าของผู้ปฏบิตัิงาน ได้แก่ การปรบั
กระบวนการด าเนินงานการจัดสวัสดิการและ
ให้บริการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบาย การปรับรูปแบบการ
ให้บริการผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องกบั
นโยบาย ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงานน า
นโยบายปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 

 
 

ผลส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตั ิ 
- ความสามารถในการให้บริการต่อประชาชน 
- ผลการด าเนินงานการจัดสวัสดกิาร 
  และใหบ้ริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ   
  ประสบความส าเร็จมากน้อยอยา่งไร 
- รูปแบบการให้บรกิารส่งผลต่อความส าเร็จ  
  มาก น้อยอย่างไร 
- แนวทางการพัฒนา มีความสอดคล้อง 
  กับนโยบายมากหรือนอ้ยอย่างไร 

 

ตัวเเบบดา้นกระบวนการของระบบราชการ 
(Bureaucratic Process Model)" ของลิปสก ี(Lipsky) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากต ารา 
บทความทางวิชาการ กฎหมาย นโยบาย แผนงาน เอกสารทางราชการ และรายงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรายงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. การวิจัยภาคสนาม (field research) โดยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธี

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview)  

ประชากรและผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 
   1.ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการระดับผู้อ านวยการส านักงาน ข้าราชการ
ระดับผู้อ านวยการส่วน ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการระดับช านาญการ ข้าราชการ
ระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักงานสวัสดิการสังคม 
ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
   2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
ขั้นตอนการให้สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน ผลักดันนโยบาย
ด้านผู้สูงอายุไปสู่ภาคปฏิบัติ และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้สามารถให้ความรู้ได้ดี เป็นผู้ส่วน
ได้ส่วนเสียและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงาน ที่
สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม เป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้า จ านวน 7 คน 
   การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ที่
อธิบายไว้ว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่ าง หรือผู้มี
ส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่งๆ  
               ส่วนการเลือกผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นหลัก โดย
เลือกผู้ที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถให้ความรู้เป็นอย่างดี และมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิด
ต่อประเด็นที่ต้องการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview 
or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอน
ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) เป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question)  และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวัน นัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการ
สัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์
ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้งซึ่งก าหนด  

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 

   1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่  หนังสือทั่วไป ได้แก่ 
ต ารา เอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด เอกสารของ
ทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย พระราชบัญญัติ 
คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น     
    2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ โดยที่ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยที่ผู้ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้
ในแบบสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็ นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ      
ผู้ศึกษามีข้ันตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1.ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึง
บริบทประเด็นที่ศึกษา และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น         
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรื อความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาแยก
ประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์     
น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์  ตีความ และสรุปผลการวิจัย การด าเนินงาน
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  

  ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ   

เพ่ือรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564  
โดยมีการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ มาสังกัดกองสังคมสงเคราะห์ ส านักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2528 ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน
กรุงเทพมหานครได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายใน เป็นผลให้ศูนย์บริการทางสังคม
ผู้สูงอายุดินแดง จึงเปลี่ยนชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร มีภารกิจการด าเนินงานจัดสวัสดิการและและให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ตามกฎหมายและนโยบายด้านผู้สูงอายุ คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 ก าหนดให้
ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 - 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 
ปี  (พ .ศ .2556 - 2575) ระยะที่  2 (พ .ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สู งอายุ
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงทุกระดับมีความ
เข้าใจต่อนโยบายด้านผู้สูงอายุเป็นอย่างดี สามารถอธิบายถึงนโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
การปฏิบัติงานจะเน้นเรื่องกิจกรรมที่การให้บริการตามความต้องการของผู้สูงอายุ มีการตัดสินใจใน
กระบวนการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ รวมถึงให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดใจในกิจกรรมการ
ให้บริการ และทราบถึงสภาพความเป็นจริงของหน่วยงาน ในข้อจ ากัดการน านโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ในหน่วยงาน ซึ่งข้อจ ากัดของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มี 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่บางจุดควรมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการให้บริการผู้สูงอายุ และพ้ืนที่ให้บริการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุที่จะมาใช้บริการ
เพ่ิมมากขึ้นให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันส านักการโยธา ก าลังด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และผู้บริหารของกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยก าลังศึกษาว่าจะ
ใช้งบประมาณในการสร้าง ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเกิดความปลอดภัย
แก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ และปรับสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นสวยงาม ด้านบุคลากรที่มีจ านวนน้อย 
และไม่สอดคล้องกับภารกิจในการด าเนินงานและให้บริการผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ในด้าน
งบประมาณกิจกรรมบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณที่จ ากัดและไม่เพียงพอ
ต่อการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ และด้านอุปกรณ์เครื่องมือยังไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบการ
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ให้บริการผู้สูงอายุ ได้แก่ อุปกรณ์กายภาพบ าบัดที่มีอยู่ค่อนข้างเก่าและมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และข้อจ ากัดทั้ง 4 ด้าน เป็นอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง  

ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีการปรับโยบาย
แผนด้านผู้สูงอายุให้เป็นภารกิจของหน่วยงาน และหน้าที่ประจ าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการ 3 ด้าน คือ 1) กระบวนการ
ให้บริการผู้สูงอายุในบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีการรับรู้เรื่องราวจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้สูงอายุ วางแผนและด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ หรือติดตามหาญาติผู้สูงอายุ และให้บริการผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้านปัจจัย สี่ 
สุขภาพอนามัย กายภาพบ าบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุทั่วไปที่มาใช้บริการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 2) กระบวนการให้บริการผู้สูงอายุทั่วไป โดยมีการรับสมัครสมาชิก การจัดหาวิทยากร
เพ่ือจัดกิจกรรม ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามกิจกรรม
ที่ก าหนด สรุปและประเมินผล รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ การออกก าลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ การบริการส่งเสริมความรู้ กิจกรรมพบปะพูดคุย และกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี โดย
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ก าหนดจัดกิจกรรมในวัน เวลาราชการ ให้บริการแบบไป – กลับ ซึ่งผู้สูงอายุ
ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสมัครสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ มี 
3) กระบวนการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด โดยยื่นสมุดประจ าตัวผู้ป่วย บัตรนัด รอเรียกเพ่ือเข้ารับ
การบริการตามเวลานัด คิว ซักประวัติ และตรวจร่างกายเพ่ือวิเคราะห์ หาสาเหตุ และน าไปสู่การ
วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาที่ เหมาะสมที่สุดทั้งระยะสั้ นและระยะยาวรักษา ด้วยวิธีการทาง
กายภาพบ าบัด นัดหมายการรักษาครั้งต่อไป รูปแบบการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด ได้แก่ 
กายภาพบ าบัด และธาราบ าบัด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง ก าหนดจัดกิจกรรมในวัน เวลาราชการ ให้บริการแบบไป – กลับ ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสมัครสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง มีความพร้อมต่อการให้บริการ มีความสามารถในการให้บริการต่อประชาชน มีสถาน
ที่ตั้งชัดเจนเป็นที่รู้จักของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ผู้บริหารให้ความส าคัญ สามารถรองรับนโยบายของผู้บริหาร
ได้ มีการจัดรูปแบบบริการที่หลากหลาย เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก ด้ านกระบวนการ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จมาก เพราะว่ามีการด าเนินงานตามข้อก าหนดตามมาตรฐานและตาม
ศักยภาพที่มีอยู่ของบุคลากร งบประมาณ การจัดการ อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ตามสภาพที่ด าเนินการได้ 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณมาบริหารจัดการในหลายๆ ด้านตามความต้องการ แต่งบประมาณที่
ได้มาก็สามารถด าเนินงานให้บริการกับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านรูปแบบการจัดบริการ
ต่างๆ ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง    มีกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการจัดบริการ
ต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นลีลาศ หรือจะร่วมกิจกรรมดนตรีไทย  
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กิจกรรมงานบุญตามประเพณีต่างๆ ตลอดจนการท ากิจกรรมกายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด ซึ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูง และมีผู้สูงอายุมาขอรับบริการเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก  

แนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม 
การจัดหาเครื่องมือในการให้บริการให้มีความทันสมัย พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้ องกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ และสามารถดูแลตัวเองได้จนไม่
เป็นภาระของครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการด าเนินงานการให้บริการ รวมถึง
การเก็บข้อมูลของผู้รับบริการให้มีความชัดเจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและสามารถ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการ 

 

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
  กระบวนการด าเนินงานศูนย์บริการผู้ สู งอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 

 พบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการ
ด าเนินงาน 3 ด้าน คือ (1) กระบวนการให้บริการผู้สูงอายุในบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีการรับรู้เรื่องราวจัดท า
ทะเบียนประวัติและข้อมูลส่วนตัวของผู้สูงอายุ ดูแลปัจจัย 4 วางแผนและด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ 
โดยประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ หรือติดตามหาญาติผู้สูงอายุ (2) 
กระบวนการให้บริการผู้สูงอายุทั่วไป โดยมีการรับสมัครสมาชิก การจัดหาวิทยากรเพ่ือจัดกิจกรรม 
ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด สรุป
และประเมินผล (3) กระบวนการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด โดยยื่นสมุดประจ าตัวผู้ป่วย บัตรนัด รอ
เรียกเพ่ือเข้ารับการบริการตามเวลานัด คิว ซักประวัติ และตรวจร่างกายเพ่ือวิเคราะห์  หาสาเหตุ และ
น าไปสู่การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดทั้งระยะสั้นและระยะยาวรักษา ด้วยวิธีการ
ทางกายภาพบ าบัด นัดหมายการรักษาครั้งต่อไป ซึ่งการด าเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงที่
ให้บริการกับประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดการบริการสาธารณะของ เทพศักดิ์ บุณยรัตน์ (อ้างถึงใน    
วิจิตต์ เอี่ยมสมบูรณ์, 2559) ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชน ด าเนินงานส่งต่อบริการให้แก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยรวม  
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โดยที่การให้บริการโดยรวมมีลักษณะที่เป็นระบบ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ คือ 1.หน่วยงานและ
บุคคลที่ท าหน้าที่ให้บริการ 2. ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 3.กระบวนการและกิจกรรม 4.ผลผลิตหรือตัว
บริการ 5.ช่องทางการให้บริการ 6. ผลกระทบหรือคุณค่าที่มีต่อผู้รับบริการ  

  รูปแบบการให้ บ ริการศู นย์บ ริการผู้ สู งอายุดิ นแดง ส านั กพัฒ นาสั งคม 
กรุงเทพมหานคร 
 พบว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการ
ให้บริการ คือ 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการให้บริการในบ้านพักฉุกเฉิน ผู้สูงอายุจะได้รับบริการด้าน
ปัจจัย 4 สุขภาพอนามัย กายภาพบ าบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุทั่วไปที่มาใช้บริการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 2) รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุทั่วไปในลักษณะสโมสรได้ (Day Center) มี
กิจกรรมบริการ ได้แก่ การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ การบริการส่งเสริมความรู้ กิจกรรม
พบปะพูดคุย และกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ก าหนดจัดกิจกรรม
ในวัน เวลาราชการ แบบเช้าไป เย็นกลับ ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสมัครสมาชิกของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 3) รูปแบบการให้บริการด้านกายภาพบ าบัด ได้แก่ กายภาพบ าบัด และ
ธาราบ าบัด เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย โดยศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ก าหนดจัดกิจกรรม
ในวัน เวลาราชการ ให้บริการแบบไป – กลับ ผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสมัครสมาชิกของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบการส่งมอบบริการสาธารณะของรัฐ ของ
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ (อ้างถึงใน วิจิตต์ เอ่ียมสมบูรณ์, 2559) อธิบายว่า รูปแบบการส่งมอบ
บริการสาธารณะสามารถ ประเภทบริการของรัฐที่ให้กับประชาชนโดยตรง (Direct Service)  ใน
รูปแบบของการมอบบริการให้ประชาชน ณ จุดให้บริการถาวรของหน่วยงาน ( In-house Service) 
เพ่ือให้มีการบริการอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับบริการจะต้องเข้าถึงบริการด้วยตนเอง (walk in) และและ
รูปแบบบริการประชาชนของรัฐแบบเชื่อมต่อ (Service Link) ซึ่งหน่วยงานไม่มีอ านาจหรือขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการเพียงหน่วยงานเดียวซึ่งงานบริการนั้นต้องอาศัยการประสานงาน
และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆเพ่ือให้การบริการดังกล่าวประสบผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ เบญจพร สุธรรมชัย และคนอ่ืนๆ, (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ
บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบระบบบริการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการของประเทศไทย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นการจัดบริการที่เน้นเรื่องการดูแลที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วยหรือการให้บริการดูแลเมื่อ
ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจากทีมสุขภาพหรือบุคลากรทางสาธารณสุข และรูปแบการจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม  
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เพ่ือสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุ ส่วนปัจจัยน าเข้าในการจัดระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
ประกอบด้วย ประกอบด้วย นโยบาย คน ระบบ และชุมชน  
  ผลความส าเร็จของการน านโยบายด้านผู้สูงอายุไปปฏิบัติของศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ดินแดง ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
 พบว่า ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุของศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุดินแดง มีความพร้อมต่อการให้บริการ มีความสามารถในการให้บริการต่อประชาชน มีสถาน
ที่ตั้งที่ชัดเจนเป็นที่รู้จักของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ผู้บริหารให้ความส าคัญ สามารถรองรับนโยบายของ
ผู้บริหารได้ มีการจัดรูปแบบบริการที่หลากหลาย เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงทุกระดับมีความเข้าใจต่อนโยบายด้านผู้สูงอายุ
เป็นอย่างดี สามารถอธิบายถึงนโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การปฏิบัติงานจะเน้นเรื่อง
กิจกรรมที่การให้บริการตามความต้องการของผู้สูงอายุ มีการตัดสินใจในกระบวนการด าเนินงานตาม
อ านาจและหน้าที่ รวมถึงให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการตัดใจในกิจกรรมการให้บริการ และทราบถึงสภาพ
ความเป็นจริงของหน่วยงาน ด้านกระบวนการด าเนินงาน ประสบความส าเร็จมาก เพราะว่ามีการ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดตามมาตรฐานและตามศักยภาพที่มีอยู่ของบุคลากร งบประมาณ การจัดการ 
อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ตามสภาพที่ด าเนินการได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณมาบริหารจัดการใน
หลายๆ ด้านตามความต้องการ แต่งบประมาณที่ได้มาก็สามารถด าเนินงานให้บริการกับผู้สูงอายุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และด้านรูปแบบการจัดบริการต่างๆ ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง มีกิจกรรมที่เห็น
เป็นรูปธรรม มีการประเมินผลการจัดบริการต่างๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นลีลาศ หรือจะร่วมกิจกรรม
ดนตรีไทย กิจกรรมงานบุญตามประเพณีต่างๆ ตลอดจนการท ากิจกรรมกายภาพบ าบัด ธาราบ าบัด ซึ่ง
ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูง และมีผู้สูงอายุมาขอรับบริการเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Michael Lipsky (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562) เป็นแนวคิดที่ให้
ความส าคัญกับตัวผู้ปฏิบัติระดับล่างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่า
การควบคุมจากเบื้องบน ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติของผู้ปฏิบัติระดับล่าง หรือที่เรียกว่า street level 
bureaucrats ในการให้บริการสาธารณะตลอดจนพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติระดับล่าง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นผลมาจาก การตัดสินใจ (decision) การปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า (routines) ของข้าราชการแต่ละคน เครื่องมืออุปกรณ์ (device) ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
และความไม่แน่นอนในการท างาน สรุปได้ว่า เป็นแนวคิดของการน านโยบายไปปฏิบัติใน ลักษณะ 
Botom-Up เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ 1. ลักษณะหน้าที่ของของข้าราชการระดับล่างที่ต้องเน้น
งานมากกว่าเน้นที่นโยบาย 2. การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของข้าราชการระดับล่างในการ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายภายใต้แรงกดดันที่ไม่เเน่นอน แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บาเร็ตและฟัดจ์ 
(Barrett and Fudge) และยอร์น (Hjern) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562) การน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้น เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติที่จะก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของตน  
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ซึ่งอาจแตกต่างจากแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กมลพร สรสิทธิ์ (2562) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ "บางสมัครร่วมใจ ไม่รู้โรย" เทศบาลต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทราไปปฏิบัติ ปี 2561 – 2562 ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงกระบวนการการน านโยบายด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติ การก าหนดโครงการโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและความ
เป็นไปได้ต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อระบบของโครงการตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยน าเข้าไปสู่ผลของการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลของการด าเนินโครงการและผลสะท้อน
กลับต่าง ๆ เพ่ือน าไปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ และมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อเนก จินดาขัด (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุในต าบลต้นแบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดแพร่  จากการศึกษาพบว่า เรื่อง
การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การ
วิเคราะห์จัดท าแผนอัตราก าลังในการผลิตผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การ
วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรในพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการการให้บริการดูแลผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง  ส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

พบว่า แนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการของ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง  ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม การจัดหาเครื่องมือในการให้บริการ
ให้มีความทันสมัย พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ และสามารถดูแลตัวเองได้จนไม่เป็นภาระของครอบครัว  มีการน า
เทคโนโลยี Application ต่างๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ หรือสอดคล้องกับ
รูปแบบบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการให้บริการและการรับบริการ  และหา
รูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยต้องพัฒนากิจกรรมตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุและน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ โดยเน้นความ
ปลอดภัยของผู้สูงอายุด้วย การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการด าเนินงานการให้บริการ 
รวมถึงการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการให้มีความชัดเจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานและรูปแบบการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) กล่าวถึงการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
เรื่องของการศึกษาว่าองค์กรที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจน
กลไกท่ีส าคัญทั้งมวลมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้ได้หรือไม่และได้เพียงใด  
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การน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการ
ให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปิยะ กล้าประเสริฐ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิง
นโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการศึกษา พบว่า มี 2 ข้อเสนอ คือ 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควร
ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงในด้านความเป็นอยู่ที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ด้านความ
พึงพอใจในชีวิต และด้านความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและสังคม 2. ข้อเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงใน
ด้านความคาดหวังของผู้สูงอายุ ในด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง ด้านความเป็นอยู่ที่ดีในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ด้านความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและสังคม ด้านความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ ด้านความพึง
พอใจในชีวิต 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตาม 
สภาพสังคม เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 

2. การจัดบริการต่างๆ มีการยกระดับมาตรฐาน  
3. อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมก็ต้องมีความปลอดภัย มี Access for all Universal Design 
4. พัฒนาการด าเนินงานให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการ 

สื่อสารหรือการติดตามเยี่ยมบ้านการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ในการส ารวจการเก็บแบบสอบถามต่างๆ 
 5. การพัฒนาผู้สูงอายุในด้านการฝึกอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ และสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุอยา่งเต็มท่ี และพัฒนารูปแบบการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างรายได้ ได้จริง  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความต้องการของผู้สูงอายุต่อการบริการ ความคาดหวัง
ต่อการรับบริการ ความพึงพอใจต่อการรับบริการ ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เป็นต้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง          
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  
  3. ควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ที่มีความต้องการเข้าถึง
บริการสาธารณะ การใช้บริการศูนย์บริการผู้สูงอายุในรูปแบบลักษณะสโมสร (Day Center)  
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