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56601309 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

คาํสาํคญั :  การบริหารจดัการ/สถานสงเคราะห์คนชรา/สถานบริบาล 

  ปัฐมาภรณ์  เชาวนเมธา : การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : อ.ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล.  103 หนา้. 
 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ   
สถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey และศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันา      
การบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม กรณีศึกษา  แห่ง คือ    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ซึงเป็นตวัแทนสถานทีให้บริการผูสู้งอายุของภาครัฐ และศูนยม์ุฑิตา      
เนอสซิงโฮม ซึงเป็นตวัแทนสถานทีให้บริการผูสู้งอายุของภาคเอกชน เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม     
ผูใ้หข้อ้มูล  กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที และผูสู้งอายหุรือญาติของผูสู้งอาย ุในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายทีุสามารถ
ใหข้อ้มูลได ้รวม  คน ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า วิเคราะห์ สรุปผล และนาํเสนอใน
รูปแบบการพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการของทัง  แห่ง มีความแตกต่างกันทัง  ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์การ มีขนาดและรูปแบบโครงสร้างแตกต่างกนั ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ สถานบริบาลมี    
การคิดค่าบริการ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือออนไลน์ และเพิมช่องทางการตลาด ส่วนสถานสงเคราะห์ฯ ไม่มี 
กลยุทธ์ดา้นราคาค่าบริการและดา้นการส่งเสริมการตลาด แต่มีการกาํหนดคุณสมบติัของผูสู้งอายทีุจะรับเขา้มา 
ด้านระบบการดําเนินงาน มีความแตกต่างในขนัตอนการรับผูสู้งอายุทีจะเข้ามารับบริการ ด้านรูปแบบการ
บริหารงาน ผูป้กครองสถานสงเคราะห์ฯ ใช้การสังการ แต่ผูบ้ริหารสถานบริบาลวางตวัเสมือนพ่อแม่ ด้าน
เจ้าหน้าที การรับเจา้หนา้ทีของสถานสงเคราะห์ฯ ตอ้งดาํเนินการหลายขนัตอน แต่สถานบริบาลมีขนัตอนทีสัน
และไม่ยุ่งยาก ด้านทักษะการดําเนินงาน  สถานสงเคราะห์ฯ มีทักษะด้านการให้บริการ ด้านสถานทีและ
สภาพแวดลอ้มและดา้นการบริหารจดัการ ส่วนสถานบริบาลมีทกัษะดา้นการให้บริการและการปฐมพยาบาลของ
เจา้หนา้ทีและดา้นสถานทีตงั ด้านค่านิยมร่วม สถานสงเคราะห์ฯ ปลูกฝังการเป็นผูใ้ห้บริการ และดูแลผูสู้งอายุ
เสมือนญาติผูใ้หญ่ ส่วนสถานบริบาลมีค่านิยมร่วมในรูปแบบการใชชี้วิตร่วมกนั และการเป็นพีเลียงสอนงาน    
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการ พบวา่สถานสงเคราะห์ฯ มีปัญหาอุปสรรคดา้น
โครงสร้างองค์การ ดา้นเจา้หนา้ที และดา้นทกัษะการดาํเนินงาน ส่วนสถานบริบาลมีปัญหาอุปสรรคดา้นระบบ
การดาํเนินงาน และดา้นเจา้หนา้ที แนวทางพฒันาของสถานสงเคราะห์ฯ พบว่ามีการสร้างอาคารเอนกประสงค ์
เพือให้บริการผูสู้งอายุทงัภายในและภายนอก และวิสัยทศัน์เพือการให้บริการผูสู้งอายภุายนอกแบบ Day Care 

ส่วนแนวทางพฒันาของสถานบริบาล พบวา่ มีการรับสมคัรเจา้หนา้ทีเพิมขึน และเพิมช่องทางการตลาด 
ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการกําหนดแนวทางพฒันาการบริหารจัดการเพือเพิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลทงัในจงัหวดันครปฐมและจงัหวดั
อืนๆ ต่อไป 
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PATTHAMAPORN CHAOWANAMETHA : MANAGEMENT OF RESIDENTIAL 

HOME AND NURSING HOME IN NAKHON PATHOM PROVINCE BASED ON 7-S MCKINSEY 

CONCEPT.  THESIS ADVISOR : SAWANYA THAMMA-APIPON, Ph.D.  103 PP. 

  

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 problem and 

development process of residential home and nursing home in Nakhon Pathom Province. 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 informants were executive, 

staff, elders and elderly relatives if they could not communicate for 30 people. Data was examined by 

using Methodological Triangulation, analyzed, summarized and  presented by using Descriptive Analysis.   

The results of this research were found that the management based on 7-S Mckinsey concept 

of residential home was different from nursing home. Structure ; the differences of organization size and 

structure form. Strategy ; Nursing home managed price, promotion and business expanding. Residential home 

had no price and promotion but specify the elderly characteristic. System ; the difference of elderly admission 

process. Style ; the executive behavior of residential home was the command but nursing home posited 

like family. Staff ; the staff selection process of residential home had many steps but nursing home had a short 

process. Skill ; residential home had service, place, environment and management outstanding. Nursing home 

had staff service, first aid skill and place outstanding. Shared Value ; staff of residential home were instilled the 

service mind and cared for elderly like older relatives. Nursing home had the living together and mentor 

coaching. The results of problem were found that residential home had structure, staff and skill problem. Nursing 

home had system and staff problem. 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 and the vision 

of  Day Care service. Nursing home would increase 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.          
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ และการสนบัสนุนจากบุคคล
ทงัหลายเหล่านี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.สุทิศา 
ลุ่มบุตร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทีเป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํ และชีแนะแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 
ตลอดจนตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร เจา้หน้าที ผูสู้งอายุ และญาติผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นนครปฐมและศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮมทุกท่านทีไดส้ละเวลาให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์
แก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งมาก 

ขอขอบพระคุณอาจารยค์ณะวิทยาการจดัการทุกท่านทีไดอ้บรมสังสอนและให้ความรู้ 
รวมทงัผูเ้ชียวชาญ นักวิจัย และนักวิชาการทุกท่านทีได้ทาํการศึกษาวิจยัทางวิชาการ ซึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยงิต่อการดาํเนินการวจิยัครังนี 

สุดทา้ยนี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อชยัวฒัน์ และคุณแม่สิริภกัดิ ทีเป็นกาํลงัใจทีสําคญั
ทีสุดในชีวติ คอยใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือตลอดจนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วง 
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