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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 
7-S McKinney ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี และผู้สูงอายุ รวม 30 คน  
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ วิเคราะห์ สรุป
และน าเสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาความตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 

ผลการศึกษา การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
จังหวัดนครปฐมซ่ึงเป็นตัวแทนองค์กรภาครัฐและสถานบริบาลศูนย์   
มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ซ่ึงเป็นตัวแทนองค์กรเอกชน พบว่า มีความแตกต่าง
กันตามบริบทขององค์กร ได้แก่ 1) ขนาดและรูปแบบโครงสร้างองค์การ   
2) กลยุทธ ์4Ps 3) ระบบขั้นตอนการพิจารณาและรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามา
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2 
รับบริการ 4) รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร 5) ขั้นตอนการรับ
เจ้าหน้าท่ี 6) ความโดดเด่นในด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุ  และ 7) 
ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน โดยแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดนครปฐมได้ก าหนดนโยบายการก่อสร้าง
อาคารเพื่อให้สามารถรองรับจ านวนให้เพิ่มขึ้นและก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การให้บริการผู้สูงอายุภายนอกแบบ Day Care ส่วนแนวทางพัฒนาของ
สถานบริบาลศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีการขยายศูนย์ให้บริการเพิ่มเติม
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และรับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น 

ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลท้ังในจังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดอื่นๆ ต่อไป 

 
ค าส าคัญ: สถานสงเคราะห์คนชรา สถานบริบาล การบริหารจัดการ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the 
management of residential home and nursing home in Nakhon 
Pathom Province based on 7-S McKinsey concept and to study 
the development process for management of residential home 
and nursing home in Nakhon Pathom Province. The case study 
were Nakhon Pathom Residential Home where represented 
public organization and Mutita Nursing Home where represented 
private organization. Data was used by In-depth Interview. Key 
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informants were 30 people who were executive, staff, elders 
and relatives of elder if they could not communicate.   

The results of this research were found that the 
management based on 7-S Mckinsey concept of residential 
home was different from nursing home; 1) the differences of 
organization size and structure form. 2) the difference of strategy, 
nursing home managed all sides of 4Ps (product, price, place, 
promotion) but residential home managed them without price 
and promotion. 3) the difference of elderly admission system. 4) 
the difference of  executive behavior style for management. 
5) the difference of staff selection process. 6) the difference of 
elderly care skill. And 7) the difference of operational shared 
value. The results of development process for management were 
found that residential home is constructing the multi-purpose 
building for elders who lives inside and outside. The vision about 
Day Care service for elders who lives outside. The part of nursing 
home was found that they are increasing the staff and expanding 
the business for supporting more elder.   

The benefits of this research are definition for 
development process of management and take it to increase 
efficiency of residential home and nursing home in Nakhon 
Pathom Province and others.       

 
Keywords: Residential Home, Nursing Home, Management 
 

Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 3



4 
บทน า 

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 
1 0  ล้ า น ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 5 .3  ข อ งป ร ะ ช า ก ร ท้ั งห ม ด 
(มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) ซ่ึงองค์การ
สหประชาชาติ (UN) กล่าวว่าหากประเทศใดท่ีมีจ านวนประชากรท่ีอาย ุ
60 ปีขึ้นไปในสัดส่วนท่ีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรท้ังหมด ถือว่า
ประเทศน้ันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) น่ันก็หมายถึงว่า
ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุน่ันเอง  

กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่าปัญหาท่ีส าคัญ
ของผู้สูงอายุในล าดับต้นๆ คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจท าให้ผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นภาระของบุตรหลาน เกิด
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ปัญหาของผู้สูงอายุ ถือเป็นปัญหาส าคัญท่ี
หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือแก้ไข ตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมา แต่การด าเนินการดังกล่าว ยังไม่สามารถ
ครอบคลุมผู้สูงอายุท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานสงเคราะห์
คนชรา ท่ีให้บริการด้านท่ีพักอาศัยและการรักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอ
ต่อการรองรับผู้สูงอายุ ซ่ึงในปัจจุบันมีส่วนงานท่ีดูแลและให้บริการ
เกี่ยวกับผู้สูงอายุท้ังหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของ
ภาครัฐ ถือเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ท่ีครอบครัวยากจน หรือถูก
ทอดท้ิง โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ส าหรับสถานบริการผู้สูงอายุของ
ภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นเชิงธุรกิจ หรือเรียกว่า สถานบริบาล(Nursing 
Home) โดยให้บริการส าหรับผู้สูงอายุท่ีบุคคลในครอบครัวไม่มีเวลาดูแล 
ช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพ ต้องได้รับการรักษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  
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จังหวัดนครปฐมถือเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีการเพิ่มขึ้นของ

ผู้สูงอายุโดยปี 2557 มีจ านวนผู้สูงอายุถึง 265,000 คนจากประชากร
ท้ังหมด 981,400 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของประชากรท้ังหมดของ
จังหวัด (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)  
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่การ
รองรับผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐมยังไม่
ครอบคลุม โดยมีสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐเพียง 2 แห่ง ส่วน
สถานบริบาลของภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐมมีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม บ้านวิลล่าแอนนา และศาลายาเนอสซ่ิงโฮม 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ และส านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, 2553 ) 
ซ่ึงไม่เพียงพอในการรองรับต่อจ านวนผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้ารับบริการ  

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการและ
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม โดยน าแนวคิด 7-S McKinsey มาเป็น
แนวทางในการศึกษาการบริหารจัดการท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
องค์การ ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ ด้านระบบการด าเนินงาน ด้าน
รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้านบุคลากร ด้านทักษะการ
ให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาน
สงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐมให้มีการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอต่อการรองรับ
ผู้สูงอายุในอนาคต   
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6 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey 

2. เพื่ อ ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยท าการศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวคิด 7-S McKinsey มา
ประยุกต์ใช้เพื่อท าการศึกษาลักษณะการบริหารจัดการท้ัง 7 ด้าน ซ่ึง
แนวคิดดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จและการบรรลุเป้าหมายการด าเนินกลยุทธ์
ต่อไป (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2555: 258) ผู้วิจัยจึงได้น าทฤษฎีน้ีมาใช้
ในการประยุกต์ใช้ในการศึกษาด าเนินงานขององค์การ  ซ่ึงประกอบด้วย
ปัจจัย 7 ประการ ดังน้ี 
  1. Structure โครงสร้าง คือ โครงสร้างองค์การท่ีตั้งขึ้นตาม
กระบวนการท างาน การควบคุม การรวมอ านาจ และการกระจาย
อ านาจของผู้บริหาร โครงสร้างองค์การท่ีดีจะต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดความ
คล่องตัว ลดความผิดพลาดและความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน และช่วย
ให้บุคคลากรไดท้ราบถึงขอบเขตหน้าท่ีในการท างาน 

2. Strategy กลยุทธ์ คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้
กิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์การท่ีได้ถูกวางแผนขึ้นมา 
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
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4Ps มาเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ด้านการ
บริการ ด้านราคาค่าบริการ  ด้านสถานท่ีตั้ง  และด้านการส่งเสริม
การตลาด   

3. System ระบบ คือ การจัดระบบการด าเนินงานภายใน
องค์การ เช่น ระบบการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ
ติดตามประเมินผล เป็นต้น องค์การสามารถด าเนินงานไปได้ต้องมีการ
จัดระบบการท างานอย่างสอดคล้องประสานกันทุกระดับและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

4. Style รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารองค์การหรือ
พฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น การควบคุม การ
จูงใจ การสั่งการ เป็นต้น เพราะบทบาทของผู้น าองค์การมีส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดขึ้น 

5. Staff บุคลากร คือ บุคลากรภายในองค์การ เป็นปัจจัย
ส าคัญในการด าเนินงานขององค์การให้ประสบความส าเร็จ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องค านึงถึงความต้องการบุคลากรขององค์การใน
อนาคต โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ การมีบุคลากรท่ี
ครบถ้วนและเหมาะสมกับแผนท่ีวางไว้จะสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้ทุกเวลา รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วย
ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

6. Skill ทักษะ คือ สิ่งท่ีองค์การสามารถท าได้ดีกว่าองค์การ
อื่น รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ทักษะด้านอาชีพ เป็นทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
และทักษะท่ีเป็นความถนัดหรือความสามารถพิเศษ เป็นความสามารถท่ี
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ท าให้มีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ซ่ึงจะท าให้ได้ผลงานท่ีดีกว่าและอาจ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้อย่างรวดเร็ว 

7. Shared Value ค่านิยมร่วม คือ ค่านิยมของสมาชิกใน
องค์การท่ียึดถือร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือบุคลากร และ เป็น
วิธีการปฏิบัติงาน หรือเรียกว่า วัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ความรู้ 
แนวคิด ความเชื่อ ซ่ึงได้รับการยอมรับท่ัวท้ังองค์การจนเกิดเป็นบรรทัด
ฐาน และปฏิบัติตามค่านิยมร่วมเหล่าน้ัน ท าให้องค์การมีวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็ง และสามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ (5 คน) ผู้บริหาร (1 คน) และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม (8 คน) 
รวม 14 คน ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ (6 คน) ผู้บริหาร (1 คน) และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานของส่วนของศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม (9 คน) รวม 
16 คน รวมถึงใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในประเด็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างทางกายภาพของสถานท่ี กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละวัน 
พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 

โดยสร้างแนวค าถามแบบปลายเปิด (Open end questions) ซ่ึงเป็น
แนวค าถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ชุด ดังน้ี 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่  1 ส าหรับผู้บริหารสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ในประเด็นเกี่ยวกับ
ลักษณะการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา และสถานบริบาลใน
จังหวัดนครปฐม ท้ัง 7 ด้าน โดยแนวค าถามได้ประยุกต์มาจากแนวคิด  
7-S McKinsey อันประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านระบบการด าเนินงาน ด้านรูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านทักษะการให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ รวม
ไปถึงแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาล 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่  2  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ าสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ในประเด็น
เกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงาน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านทักษะ
การให้บริการ และด้านค่านิยมร่วมขององค์การ รวมไปถึงข้อเสนอแนะ
ในด้านต่างๆ 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 ส าหรับผู้สูงอายุท่ีเข้ารับบริการใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และด้านการ
ให้บริการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์

เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนรวมจะน ามาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological triangulation) 
และจัดหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและน าเสนอ
ในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive analysis) 
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  ตามแนวคิด 7-S McKinsey และ
แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยน าเสนอโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  
 
ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey  

1.1 ด้านโครงสร้าง  
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ี

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุโดยปัจจุบันได้ถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดูแล   ซ่ึงมีการวางรูปแบบและ
โครงสร้างไว้ตามระเบียบแบบแผนและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ มีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอน โดย
ผู้ปกครองมีอ านาจสูงสุดในการวางแผนและการตัดสินใจซ่ึงต้องผ่านการ
เห็นชอบอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ก่อน
ด าเนินการต่อไปได้   ท าให้ผู้บริหารมองว่ายังขาดความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน และเจ้าหน้าท่ี ท่ีถูกถ่ายโอนมาจากท่ีเดิมไม่ ได้รับการ
สนับสนุน ท าให้ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม เป็นหน่วยงานของเอกชนท่ีให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นองค์การขนาดเล็ก มีโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน โดยมี
เจ้าของร่วมกัน 2 คน บริหารงานใน 2 ต าแหน่งงาน ได้แก่ ต าแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์ฯ และต าแหน่งท่ีปรึกษาของศูนย์ฯ โดยมีหน้าท่ีในการ
บริหารจัดการร่วมกัน 
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1.2 ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตาม

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ดังน้ี 
1.2.1 กลยุทธ์ด้านการบริการ  

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีรูปแบบการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย 4 ด้านการตรวจรักษา 
การน าส่งโรงพยาบาล และด้านอาชีวบ าบัด โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการตามข้อก าหนด คือ มีสัญชาติไทย อายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระท าผิดอาญา และไม่อยู่ระหว่าง
การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ไม่เป็นโรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจ าวัน ฐานะยากจน ไม่มีท่ีอยู่อาศัย 
ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ และไม่สามารถอยู่กับครอบครัว
ได้อย่างปกติสุข และสมัครใจเข้ารับ การสงเคราะห์ และอยู่ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีรูปแบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 2 
รูปแบบ คือ ในสถานท่ีและนอกสถานท่ี โดยให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอด 24 
ชั่วโมง ให้บริการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปดูแลผู้สูงอายุประจ าตามบ้านและ
โรงพยาบาล ให้บริการดูแลกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ  ในกรณี
ผู้สูงอายุมีอาการป่วยฉุกเฉิน จะแจ้งทางโรงพยาบาลเพื่อมารับผู้สูงอายุ
ไปรักษาตัว ในการรับผู้สูงอายุท่ีจะให้บริการจะพิจารณาจากลักษณะ
อาการของผู้สูงอายุตามความความสามารถในการดูแลของศูนย์ฯ 
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1.2.2 กลยุทธ์ด้านราคาค่าบริการ    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นหน่วยงาน
ของภาครัฐ จึงไม่มีการแสวงหาก าไร ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
ใดๆ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ  แต่มีข้อยกเว้นส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามาอยู่ท่ีสถานสงเคราะห์คนชราฯ คือไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม  มีการคิดราคาค่าบริการ 
โดยไม่รวมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ท่ีผู้สูงอายุบางท่านต้องใช้ในการพยาบาล ราคาค่าบริการออกเป็น 
2 ประเภท คือ ให้บริการในสถานท่ีและนอกสถานท่ี ซ่ึงราคาขึ้นอยู่กับ
ห้องพักและอาการของผู้สูงอายุ 

1.2.3 กลยุทธ์ด้านสถานที่ตั้ง    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านครปฐม มีบริเวณพื้นท่ี

กว้างขวาง มีการจัดสรรพื้นท่ีและอาคารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ได้แก่ 
อาคารท่ีพักผู้สูงอายุชาย อาคารที่พักผู้สูงอายุหญิง อาคารท่ีพักผู้สูงอายุ
ป่วย อาคารส านักงาน สวนหย่อม สระน้ า เป็นต้น ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงต้องมีการจัดสรรพื้นท่ีดังกล่าวให้ผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมต่างๆ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีบริเวณพื้นท่ีขนาดปานกลาง โดย
เลือกสถานท่ีตั้งท่ีใกล้กับโรงพยาบาลเป็นหลัก เพื่อสะดวกในการส่งตัว
ผู้สูงอายุไปรักษาท่ีโรงพยาบาลในกรณีท่ีผู้สูงอายุมีอาการป่วยฉุกเฉินหรือ
 เกินความสามารถในการดูแลของศูนย์ฯ และเลือกสถานท่ี
ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีค่อนข้างมีความเจริญแล้ว เพราะ ท าให้การเดินทาง
สะดวก และยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อการด าเนิน
กิจการดังกล่าว 
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1.2.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ไม่มีกลยุทธ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีเพียง
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมและ facebook ของทางสถานสงเคราะห์คนชรา  เพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานสงเคราะห์
คนชราฯ  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยใช้ส่ือออนไลน์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook ของทางศูนย์ฯ 
มีการเปิดศูนย์ฯ ท่ี 3 เพื่อรองรับผู้สูงอายุท่ีต้องการเข้ามารับบริการให้
เพียงพอ และสะดวกแก่ญาติของผู้สูงอายุท่ีอยู่ ในกรุงเทพฯ มีการสร้าง
จิตส านึกให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  เพราะการปฏิบัติงานท่ีดีของ
เจ้าหน้าท่ีถือเป็นการส่งเสริมการตลาดเช่นกัน  เพราะเมื่อญาติของ
ผู้ สู งอายุมีความพึ งพอใจในการให้ บริการของเจ้ าห น้าท่ี  ก็ จะมี 
การบอกต่อกัน 

1.3 ด้านระบบการด าเนินงาน    
สถานสงเคราะห์ คนชราบ้ านนครปฐม  มีขั้ นตอนการ

ด าเนินงานในการรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุท่ีเป็นระบบตามท่ีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการได้ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับเรื่องจากผู้สูงอายุท่ีมาติดต่อด้วยตนเอง หรือญาติมาติดต่อให้ นัก
สังคมสงเคราะห์สอบข้อเท็จจริง พิจารณาคุณสมบัติ ปัญหา และความ
จ าเป็น หากผู้สูงอายุมีอาการป่วย จะน าไปรักษาท่ีโรงพยาบาลก่อน ท า
การตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ สอบถามความสมัครใจของผู้สูงอายุใน
การเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และน าส่งผู้สูงอายุเข้าไปรับ 
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การบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา และให้การบริการแก่ผู้สูงอายุ
ดังกล่าวตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีไม่ซับซ้อน 
โดยพิจารณาเพื่อรับผู้สูงอายุเข้ามารับบริการในสถานท่ี ท าสัญญาการ
ว่าจ้าง ช าระเงินล่วงหน้า และคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับอาการ
ของผู้สูงอายุ ในกรณี ท่ีให้บริการนอกสถานท่ี  ทางสถานบริบาลจะ
คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อส่งให้ผู้สูงอายุหรือญาติของผู้สูงอายุได้
ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง การบริการดังกล่าวจะให้การดูแลตลอด 24 
ชั่วโมง และดูแลจนกว่าจะเลิกว่าจ้าง หรือผู้สูงอายุเสียชีวิต ผู้บริหารให้
ข้อมูลว่ายังไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาตรวจสอบหรือให้ค าแนะน า 
ภาครัฐจึงไม่ทราบถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานบริบาลแต่ละ
แห่ง ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการด าเนินงาน 

1.4 ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีผู้บริหารสูงสุดตาม

สายการบังคับบัญชา คือ ผู้ปกครอง โดยมีรูปแบบพฤติกรรมในการ
บริหารงานแบบสั่งการ มีการกระจายอ านาจโดยการแต่งตั้งหัวหน้าของ
แต่ละงาน ผู้ปกครองสั่งการกับหัวหน้างาน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
เป็นผู้ตัดสินใจในการด าเนินงานของฝ่ายตนเอง แต่หากฝ่ายงานใดมี
ปัญหา ผู้ปกครองจะใช้วิธีการบริหารงานแบบประนีประนอม  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม  ผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับ
เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหารวางตัวแบบเป็นกันเอง เสมือนพ่อแม่ ให้ความเห็นอก
เห็นใจกัน และคอยให้ค าแนะน าท้ังในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นกันเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
เคารพและเกรงอกเกรงใจ 
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1.5 ด้านเจ้าหน้าที่ 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีการรับเจ้าหน้าท่ีเข้า
มาปฏิบัติงาน โดยมาจากการจัดสรรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จะต้องมีการสมัครและสอบคัดเลือกตามคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่ง
งานท่ีก าหนดไว้ เจ้าหน้าท่ีแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติงานใน
ส านักงาน เจ้าหน้าท่ีในฝ่ายน้ีจะมีการด าเนินงานกันอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน และฝ่ายให้บริการผู้สูงอายุ  ซ่ึงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้
ความเห็นว่าในฝ่ายน้ีมีอัตราเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากต้องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีผู้สูงอายุท่ีมีอาการป่วยและ
ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลมากกว่า
ผู้สูงอายุปกติ และยังขาดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง เช่น นักจิตวิทยา นัก
กายภาพบ าบัด เป็นต้น  

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีขั้นตอนการรับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ยุ่งยาก 
โดยรับผู้ท่ีมีญาติหรือเพื่อนท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีศูนย์ฯ ท าการสัมภาษณ์
ประวัติโดยสังเขป คุณสมบัติของผู้ท่ีเข้ามาสมัครจะต้องจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างต่ า มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องมีใจ
รักในการดูแลผู้สูงอายุ ส าหรับสัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุจะ
เป็น 1:2 คน หรือ 2:3 คน ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอาการป่วยของผู้สูงอายุ 
ผู้บริหารมองว่ามีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอแล้ว แต่หากมีการขยายกิจการใน
อนาคต จะต้องมีการรับเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้น ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ว่าควรมีการรับเพิ่ม เน่ืองจากผู้สูงอายุบางรายมีอาการป่วยหนัก ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องรับภาระหนัก 
และมีเวลาพักผ่อนน้อย 
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1.6 ด้านทักษะการด าเนินงาน    

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะ
การปฏิบัติงานตามต าแหน่ง เน่ืองจากจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง
ตามข้อก าหนดของการสมัครสอบเข้า สถานสงเคราะห์คนชรามีการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นในด้านการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  โดยมีพยาบาล
ประจ าสถานสงเคราะห์คนชรา และมีพี่เลี้ยงที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง แต่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ตรงกันว่าพี่เลี้ยงยังขาดทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุ เพราะหน้าท่ีส่วน
ใหญ่คือการอ านวยความสะดวกในด้านกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
ด้านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีกว้างขวาง  สะอาด แบ่งเป็น
สัดส่วน บรรยากาศปลอดโปร่ง ร่มรื่น และด้านการบริหารจัดการ 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีกฎระเบียบทางราชการอย่าง
ชัดเจน และไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ จึงมีความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจแก่ผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับบริการและบุคคลภายนอก  ส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี การดูแลเอาใจใส่ การพยาบาล ด้าน
การจัดกิจกรรมของทางสถานสงเคราะห์คนชรา และด้านอาคารสถานท่ี
ท่ีกว้างขวาง สะอาด และเป็นระเบียบ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
ตรงกันว่าศูนย์ฯ มีความโดดเด่นในด้านทักษะการปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ
เบื้องต้น เน่ืองจากได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าท่ีของ
ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี จึงท าให้มี
ประสบการณ์และเกิดความช านาญในการดูแลผู้สูงอายุ  ในส่วนของ
ผู้สูงอายุหรือญาติผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
การให้บริการและทักษะของเจ้าหน้าท่ี เพราะมีการบริการท่ีดี ดูแลเอาใจ
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ใส่ และมีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดี ด้านท่ีพักมี
ความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล และ
ราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 

1.7 ด้านค่านิยมร่วม    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมผู้บริหารมีการสร้าง

ค่านิยมร่วมให้แก่ เจ้าหน้าท่ีในการเป็นผู้ให้บริการ  ไม่เพียงแต่การ
ให้บริการดูแลผู้สูงอายุเท่าน้ัน แต่ยังต้องดูแลบุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามา
ในทุกรูปแบบ และในฝ่ายงานบริการผู้สูงอายุ มีการสร้างค่านิยมร่วมใน
การดูแลผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดว่า “ต้องมีจิตส ำนึกของควำมเป็นจิต
อำสำ และดูแลผู้สูงอำยุเสมือนเป็นคนในครอบครัว เป็นพ่อแม่หรือญำติ
ผู้ใหญ่” 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีค่านิยมร่วมในด้าน “รูปแบบในกำร
ใช้ชีวิตร่วมกัน” เพราะเจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด ต้องมีการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้อื่น  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการ
เลียนแบบจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และค่านิยมร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดย
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานมาก่อน มีประสบการณ์และความช านาญในการ
ดูแลผู้สูงอายุมาเป็นเวลานาน จะคอยสอนงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีใหม่ท่ีเข้า
มาปฏิบัติงาน คอยสังเกตพฤติกรรมในการท างาน และคอยให้ค าแนะน า
ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

 
2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  มีห น้าท่ี ให้การ
สงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีความเดือดร้อน ยากจน ถูกทอดท้ิง และไม่มี
ท่ีอยู่อาศัย จึงมีการเสนอแนวทางพัฒนาสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อให้
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การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชรา 
และผู้สูงอายุภายนอก  สามารถเข้ามาใช้บริการได้  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ดังกล่าวได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ได้มาพบปะพูดคุยกัน และถือเป็น
การสร้างสังคมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราให้กว้างขึ้น  และ
การให้บริการแบบ  Day care เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
ภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไป โดยให้บริการ
ดูแลผู้สูงอายุแบบวันต่อวัน เช้ามา เย็นกลับ ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการ
ของทางสถานสงเคราะห์คนชราเอง  เพื่อน ารายได้ดังกล่าวมาเป็น
งบประมาณในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา
ต่อไป ในส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา  ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลของพยาบาลและพี่เลี้ยง และมีความสุข
ในการใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราแห่งน้ี การบริหารจัดการใน
ทุกๆ ด้านอยู่ในระดับดี 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มีการเสนอแนวทางพัฒนาการ
บริหารจัดการ เพื่อให้มีความครบวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการรับสมัครเจ้าหน้าท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อให้มี
สัดส่วนของเจ้าหน้าท่ีต่อการดูแลผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ท่ีเข้ามารับบริการ มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ ท าให้ต้องดูแลและสังเกตอาการของผู้สูงอายุตลอดเวลา  จึง
ควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเพียงพอ และแบ่งเวรเพื่อดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว และ
การเปิดศูนย์ท่ี 3 เพื่อให้สามารถรองรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการของ
ศูนย์ฯ ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อความสะดวกในการเยี่ยมเยียนของญาติ
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ ในส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในศูนย์ฯ และญาติ
ของผู้สูงอายุท่ีน าผู้สูงอายุมาใช้บริการของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่มีความพึง
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พอใจในด้านการดูแลและทักษะการพยาบาลของพี่เลี้ยง  ด้านราคา
ค่าบริการ ด้านท่ีพักอาศัย และสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล 
 
อภิปรายผล 

การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล
ในจังหวัดนครปฐม  มีการบริหารจัดการตามแนวคิด 7-S McKinsey ใน
ลักษณะท่ีแตกต่างเน่ืองจากความแตกต่างกันของบริบทขององค์กรและ
ลักษณะการบริหารงานของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม (องค์การ
ภาครัฐ) ท่ีเป็นแบบบนลงล่าง (TOP-DOWN) โดยต้องรอการสั่งการจาก
ส่วนกลางเพื่อมายังระดับปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว
ในการบริหารจัดการในขณะท่ีสถานบริบาลศูนย์มุฑิตา เนอสซ่ิงโฮม มี
ความคล่องตัวของการด าเนินงานมากกว่าสามารถสั่งการ ร้องขอเพื่อ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นได้ด้านโครงสร้างองค์การ สถาน
สงเคราะห์คนชราไม่มีอิสระในการด าเนินงาน เพราะอยู่ภายใต้การ
ควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีของสถาน
สงเคราะห์คนชราไม่ได้รับความก้าวหน้าในสายงาน เน่ืองจากบาง
ต าแหน่งมาจากการถ่ายโอนจากกรมเดิม ท าให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านเจ้าหน้าท่ีมีเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายบริการผู้สูงอายุท่ีไม่เพียงพอ และยังขาด
เจ้าหน้าท่ีเฉพาะทางท่ีจ าเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ เช่น นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น ด้านทักษะการ
ด าเนินงาน พี่ เลี้ยงส่วนใหญ่มีหน้าท่ีดูแลด้านกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุ ไม่ค่อยได้ดูแลด้านการพยาบาล เพราะเป็นหน้าท่ีของพยาบาล
โดยตรง จึงท าให้ ไม่มีความรู้ด้านการพยาบาลเบื้องต้นเท่าท่ีควร 
สอดคล้องกับภุชงค์ เสนานุช และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2555) ซ่ึงพบว่า 
การด าเนินงานด้านการบริหาร สถานสงเคราะห์คนชราส่วนใหญ่ขาด
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ความคล่ อ งตั ว ในก ารบริห ารงาน  บุ คล าก ร ท่ี ถ่ าย โอน ไปขาด
ความก้าวหน้าในสายงาน และขาดแคลนบุคลกรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  ใน
ส่วนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขท่ีได้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ฯ 
แห่งนี้ และมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้าน สอดคล้องกับสุจิตรา 
สมพงษ์ (2555) ซ่ึงพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับมาก 
และผู้สูงอายุมีมุมมองต่อความสุขว่า เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได้ 
ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพร่างกาย การได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ ยิ้มแย้มแจ่มใส และการได้ร่วมกิจกรรมใน
สถานสงเคราะห์คนชรา 

การบริหารจัดการสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม เป็นการ
บริหารจัดการของภาคเอกชน มีการบริหารจัดการตามแนวคิด 7 -S 
McKinsey ครบท้ัง 7 ด้าน  และมีการใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดท้ัง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม (2549) 
ได้แก่ ด้านการบริการ มีรูปแบบการให้บริการท้ังในสถานท่ีและนอก
สถานท่ี เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการ ด้านราคา
ค่าบริการ มีการคิดค่าบริการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถานท่ีตั้ง 
เลือกพื้นท่ีท่ีมีบริเวณใกล้กับโรงพยาบาล และด้านการส่งเสริมการตลาด  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการตลาด  แต่
พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบ
การด าเนินงาน สถานบริบาลมีการรับผู้สูงอายุท่ีจะเข้ามารับบริการแบบ
เปิดกว้าง ไม่มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ จึงเกิดปัญหาผู้สูงอายุถูก
ทอดท้ิง และสถานบริบาลเป็นการด าเนินงานขององค์การภาคเอกชน จึง
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพหรือให้ค าแนะน า ท าให้ไม่เกิดมาตรฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุของสถานบริบาล สอดคล้องกับลัดดา ด าริการเลิศ และคณะ 
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(2554) ซ่ึงมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถาน
บริการ คือ การจัดท ามาตรฐานในการดูแลผู้สูงอายุ  ด้านเจ้าหน้าท่ี มี
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุ และยังขาดเจ้าหน้าท่ีเฉพาะ
ทางท่ีจ าเป็นต่อการดูแลผู้สูงอายุ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นัก
กายภาพบ าบัด เป็นต้น  สอดคล้องกับ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และเตือนใจ 
ภักดีพรหม (2550) ซ่ึงพบว่า สถานบริบาลผู้สูงอายุเป็นลักษณะการ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงมีลักษณะการ
บริการแตกต่างกันไปตามศักยภาพของสถานบริบาลน้ันๆ และยังพบว่า
ไม่มีการก าหนดสมรรถนะของผู้ให้บริการ บุคลากรในทีมสุขภาพส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความช านาญในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง ยัง
ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริบาลและมาตรฐาน
สถานบริบาลผู้สูงอายุ ในส่วนของผู้สูงอายุหรือญาติของผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี การดูแลเอาใจใส่ และมีทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นดี ด้านสถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบ อยู่
ใกล้โรงพยาบาล และด้านราคามีความเหมาะสม 

จากการศึกษาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 7-S McKinsey พบว่า ท้ัง 
2 แห่ง มีการบริหารจัดการท่ีครบท้ัง 7 ด้าน แต่บางด้านยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นข้อจ ากัดของการบริหารจัดการด้าน
การดูแลผู้สูงอายุในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ัน ผล
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางทางพัฒนา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลท้ังในจังหวัดนครปฐมและแห่งอื่นๆ ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

1. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม 
มีข้อจ ากัดเรื่องภาระงานของผู้ปฏิบัติงานท่ีไม่ เพียงพอต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ท่ีมีจ านวนมากขึ้น ดังน้ันจึงควรมีการขอสนับสนุนกรอบ
อัตราก าลังเพิ่มในต าแหน่งของพยาบาล และพี่ เลี้ยงประจ าสถาน
สงเคราะห์คนชรา และจัดสรรกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติมในต าแหน่งของ
เจ้าหน้าท่ีเฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบ าบัด และนักจิตวิทยา เพราะ
ผู้สู งอายุแต่ละคนมีโรคและอาการท่ีแตกต่างกัน การเพิ่ มกรอบ
อัตราก าลั งจะสามารถท าให้ ดู แลผู้ สู งอายุ ได้อย่ าง ท่ั วถึ ง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

2. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐมควรมีการประสานงานกับ
โรงพยาบาลของภาครัฐท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงในการช่วยฝึกอบรมทักษะ
การดูแลพยาบาลผู้สูงอายุให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
และความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนและการ
ก ากับดูแลสถานบริบาล ให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันท่ัวประเทศ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์การและบุคลากรให้สามารถรองรับ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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