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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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บทท ี  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.  ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “วยัสูงอายุ” หรือ  
“วยัชรา” ไวว้า่ เป็นบุคคลทีมีอายุ  ปีบริบูรณ์ขึนไปทงัชายและหญิง ซึงในช่วงวยัสูงอายุนีถือเป็น 
ช่วงปลายของชีวิตและเป็นช่วงทีเกิดการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม  
ทาํใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมเปลียนแปลงไป เช่น การเรียกร้องความสนใจ ภาวะซึมเศร้า และ
ทีสําคญั คือ ปัญหาด้านสุขภาพจากโรคภยัไขเ้จ็บ และปัญหาทีเกิดจากการไม่สามารถช่วยเหลือ 
และพึงพาตนเองได ้  

ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) เนืองจากอตัราการเพิมขึน
ของวยัสูงอายุอย่างต่อเนือง และการลดลงของจาํนวนและสัดส่วนของประชากรวยัเด็กและ
ประชากรวยัแรงงาน โดยในปี พ.ศ.  พบวา่มีจาํนวนประชากรทีมีอายุตงัแต่  ปีขึนไปมากถึง  

 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรทงัหมด ซึงองค์การสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า 
หากประเทศใดทีมีจาํนวนประชากรทีอาย ุ  ปีขึนไปในสัดส่วนทีมากกวา่ร้อยละ  ของประชากร
ทงัหมดหรือมีประชากรอายุตงัแต่  ปี มากกวา่ร้อยละ  ของประชากรทงัหมด ถือวา่ประเทศนนั
กา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(Aging society) นนัก็หมายถึง ประเทศไทยกาํลงักา้วสู่สังคมผูสู้งอายุนนัเอง 
และไดมี้การคาดการณ์วา่ประมาณ พ.ศ.  จาํนวนผูสู้งอายุจะเพิมสูงขึนถึง  ลา้นคน คิดเป็น
ร้อยละ   ของประชากรทังหมด ซึงจะทําให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู ้สูงอายุโดยสมบูรณ์  
(Aged society) นนัคือ มีจาํนวนประชากรทีอายุ  ปีขึนไปในสัดส่วนทีมากกว่าร้อยละ  ของ
ประชากรทงัหมด หรือมีประชากรอายุตังแต่  ปี มากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงัหมด
(มหาวทิยาลยัมหิดล สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม, )  

ถึงแม้สังคมไทยจะเป็นสังคมทีปลูกฝังในเรืองของความกตัญ ู ต่อบุพการีและ 
ญาติผูใ้หญ่ แต่ดว้ยบริบทของสังคมไทยในปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงไป ทงัดา้นประชากร ดา้น
เศรษฐกิจ และดา้นสังคม ส่งผลให้โครงสร้างครอบครัวของสังคมไทยเปลียนจากครอบครัวขยาย 
ซึงอยู่รวมกนัในหมู่เครือญาติ มาเป็นครอบครัวเดียวทีมีเฉพาะพ่อ แม่และลูก ทาํให้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งลูกหลานและผูสู้งอายมีุความห่างเหิน และขาดการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
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กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข ไดร้ะบุวา่ปัญหาทีสําคญัของผูสู้งอายุในลาํดบัตน้ๆ 
คือ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ซึงปัญหาเหล่านีอาจทาํให้ผูสู้งอายุถูกมองว่า 
เป็นภาระของลูกหลาน เพราะนอกจากลูกหลาน ซึงอยูใ่นช่วงวยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทาํงานทีตอ้งทาํมาหา
กินเพือความเป็นอยู่ทีดีในการดาํรงชีวิตและครอบครัว อีกทงัยงัต้องดูแลผูสู้งอายุ จึงทาํให้ไม่
สามารถดูแลผูสู้งอายุได้อย่างเต็มที ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผูสู้งอายุ หรือในบางครอบครัวที
ฐานะยากจน ไม่สามารถแบกรับภาระดงักล่าวได ้จึงทอดทิงผูสู้งอายุให้อยูเ่พียงลาํพงั หรือทอดทิง
ไวต้ามโรงพยาบาล ทาํใหเ้กิดปัญหาผูสู้งอายถูุกทอดทิงตามมา 

ปัญหาของผูสู้งอาย ุถือเป็นปัญหาสาํคญัทีหน่วยงานและองคก์ารทีเกียวขอ้งตอ้งเตรียม
รับมือแก้ไข ตระหนักถึงผลกระทบทีจะตามมา และจาํเป็นต้องจดัลาํดับความสําคญัในการให้  
การเกือหนุนผู ้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะนโยบาย  แนวทางการส่งเสริมศักยภาพ  
การคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุ รวมทงัการช่วยเหลือโดยการจัดสวสัดิการขององค์การ
เครือข่ายภาครัฐ เพือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ เช่น ศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุ บริการ
หน่วยเคลือนที เบียยงัชีพผูสู้งอายุ และสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นตน้ แต่การดาํเนินการดงักล่าว 
ยงัไม่สามารถครอบคลุมผูสู้งอายุทวัประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงการให้บริการดา้นทีพกัอาศยัและ
การรักษาพยาบาลอยา่งสถานสงเคราะห์คนชรา ซึงยงัมีไม่เพียงพอต่อการรองรับผูสู้งอาย ุ

สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นสถานทีให้บริการแก่ผูสู้งอายุ ซึงในปัจจุบนัมีส่วนงานที
ดูแลและให้บริการเกียวกบัผูสู้งอายุมากมาย ทงัหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของ
ภาครัฐ ถือเป็นสวสัดิการสงเคราะห์ผูสู้งอายุทีให้บริการดา้นทีพกัอาศยั และดา้นการรักษาพยาบาล  
แก่ผูสู้งอายุทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือถูกทอดทิง ไม่มีทีอยู่
อาศยั โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ในปี พ.ศ.  กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยไ์ดถ่้ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตาํบลหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จาํนวนทงัหมด  แห่ง โดยกระจายตามจงัหวดั
ต่างๆ  จงัหวดั ไดแ้ก่ นครราชสีมา (  แห่ง) นครสวรรค ์จนัทบุรี ชุมพร มหาสารคาม นครปฐม (  
แห่ง) ตรัง กรุงเทพมหานคร ลพบุรี กาญจนบุรี และเชียงใหม่  

สําหรับสถานบริการผูสู้งอายุของภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธุรกิจ หรือเรียกว่า  
“สถานบริบาล” (Nursing Home) โดยจะให้บริการสําหรับผูสู้งอายุทีบุคคลในครอบครัวไม่มีเวลา
ดูแล ช่วยเหลือในด้านการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั และผูสู้งอายุทีมีปัญหาสุขภาพ ต้องได้รับ 
การรักษาทงัในระยะสันและระยะยาว จึงจาํเป็นทีตอ้งพกัฟืนในสถานทีทีเหมาะสม สะดวกต่อ 
การรักษาและไดรั้บการดูแลอย่างใกลชิ้ด หน่วยงานเหล่านีมีหนา้ทีดูแลและเติมเต็มความตอ้งการ
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ของผูสู้งอายุทงัด้านร่างกายและจิตใจ แต่อย่างไรก็ตาม สถานสงเคราะห์คนชราในประเทศไทย  
ทงัภาครัฐและภาคเอกชน ก็ยงัตอ้งเตรียมรับรองผูสู้งอายุทีเพิมขึนอยา่งต่อเนือง เพือเป็นการแกไ้ข
ปัญหาทีจะเกิดขึนกบัผูสู้งอาย ุและส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูสู้งอายใุหดี้ยงิขึน 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวดันครปฐมถือเป็นจังหวดัหนึงทีมีการเพิมขึนของ
ผูสู้งอายุเช่นกนั ซึงในปี พ.ศ.  จงัหวดันครปฐมมีจาํนวนประชากร ,  คน และมีจาํนวน
ผูสู้งอายถึุง ,  คน (สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล, ) คิดเป็นร้อยละ 

.  ของประชากรทงัหมดของจงัหวดั ซึงถือว่าจงัหวดันครปฐมกาํลังก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ 
แต่การรองรับผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์คนชรายงัไม่ครอบคลุม เนืองจากจงัหวดันครปฐม  
มีจาํนวนประชากรมาก และมีพืนทีมากถึง  อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอกาํแพงแสน 
อาํเภอนครชัยศรี อาํเภอดอนตูม อาํเภอบางเลน อาํเภอสามพราน และอาํเภอพุทธมณฑล แต่มี 
สถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐเพียง  แห่ง ไดแ้ก่ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม อยูใ่น
เขตอาํเภอเมืองนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปินอุปถมัภ)์ อยูใ่น
เขตอาํเภอนครชยัศรี ส่วนสถานบริบาลของภาคเอกชนในจงัหวดันครปฐมมีเพียง  แห่ง ไดแ้ก่  
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม บา้นวิลล่าแอนนา และศาลายาเนอสซิงโฮม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
คณะเศรษฐศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาส และ
ผูสู้งอาย,ุ ) 

สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ไม่เพียงแต่รองรับเฉพาะ
ผูสู้งอายุในจงัหวดันครปฐมเท่านัน แต่ยงัตอ้งรองรับผูสู้งอายุทีมาจากจงัหวดัใกล้เคียงด้วย เช่น 
จงัหวดันนทบุรี มีจาํนวนผูสู้งอายุ ,  จากจาํนวนประชากรทงัสิน , ,  คน คิดเป็น 
ร้อยละ .  ของประชากรทงัหมดของจงัหวดันนทบุรี จงัหวดัราชบุรี มีจาํนวนผูสู้งอายุ ,  
คน จากจาํนวนประชากรทงัสิน ,  คน คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรทงัหมดของจงัหวดั
ราชบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี มีจาํนวนผูสู้งอายุ ,  คน จากจาํนวนประชากรทงัสิน ,  
คน คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรทงัหมดของจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้ ดงันนั จะเห็นไดว้่า
การดาํเนินการของสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ และสถานบริบาลของภาคเอกชนในจงัหวดั
นครปฐมต้องแบกรับภาระในการรองรับจาํนวนผูสู้งอายุทงัในจังหวดัและพืนทีใกล้เคียงด้วย  
การพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชรา จึงมีความสําคัญอย่างยิงในการช่วยเพิม
ประสิทธิภาพการดูแลผูสู้งอายแุละยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุใหดี้ยงิขึน 

ดว้ยเหตุนี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  ตลอดจนศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 

   ส
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สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  เ พือ เ ป็นประโยชน์แ ก่ 
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม   แห่งนี สามารถนําไปพฒันา
ปรับปรุง เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการในการรองรับการให้บริการแก่ผูสู้งอายุ และ
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง เช่น กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ สํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์
เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ สามารถนาํไป
กาํหนดนโยบายในการส่งเสริมการดูแลและคุม้ครองผูสู้งอาย ุเพือยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
ใหดี้ยงิขึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
. เพือศึกษาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั

นครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey 

. เพือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์
คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี 

. ขอบเขตดา้นเนือหา  

 การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  โดยอ้างอิงจากแนวคิดปัจจัย   ประการ ในการวัด
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการในองคก์าร (7-S Mckinsey) ของ Robert H. Waterman and Jr. and 

Tom Peter ( ) ซึงประกอบดว้ย โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) 

รูปแบบ (Style) พนกังาน (Staff) ทกัษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Shared Value) และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและ 
สถานบริบาลในจงัหวดันครปฐมต่อไป 

. ขอบเขตเชิงพืนที  

ผูว้ิจ ัยได้กําหนดพืนทีศึกษา  แห่ง โดยทําการศึกษาสถานสงเคราะห์คนชรา 
บา้นนครปฐม ซึงเป็นตวัแทนสถานทีให้บริการผูสู้งอายุของภาครัฐ และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 
 ซึงเป็นตวัแทนสถานทีใหบ้ริการผูสู้งอายขุองภาคเอกชน 

   ส
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. ขอบเขตเชิงประชากร 

ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลแบบเจาะจง ซึงเป็นผูที้สามารถให้ขอ้มูลในประเด็น 
ทีทาํการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยแบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่  

.  ผูบ้ริหารสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม  
ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 
ในจงัหวดันครปฐม ทงั  ดา้น ตามแนวคิด 7-S Mckinsey   

.  เจา้หน้าทีผูป้ฏิบติังานประจาํสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนย์ 
มุฑิตา เนอสซิงโฮม ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลด้านกระบวนการทาํงาน ด้านบุคลากร ด้านทกัษะ และ 
ดา้นค่านิยมร่วม โดยอา้งอิงจากแนวคิด 7-S Mckinsey เฉพาะในดา้นทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ที 

.  ผูสู้งอายุทีพกัอาศยัในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนย์มุฑิตา  
เนอสซิงโฮม ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลในด้านทกัษะการปฏิบติังานของเจา้หน้าที และการให้บริการ
ผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ ของทงั  แห่ง ซึงเป็นปัจจยัการดาํเนินงานทีอา้งอิงจากแนวคิด 7-S Mckinsey 

โดยจะคดัเลือกผูสู้งอายุทีมีศกัยภาพในการสือสาร สามารถให้ขอ้มูลได ้และยินดีในการให้ขอ้มูล 
ในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายทีุสามารถใหข้อ้มูลได ้จะทาํการสัมภาษณ์ญาติของผูสู้งอายแุทน  

. ขอบเขตดา้นเวลา  

ดาํเนินการวจิยัตงัแต่ตุลาคม  – พฤษภาคม  รวมระยะเวลา  เดือน โดยทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนมีนาคม  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

. ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลทีมีอายุ  ปีบริบูรณ์ขึนไปทงัชายและหญิงทีอาศยัอยู ่
ในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 

. สถานสงเคราะห์คนชรา หมายถึง สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ซึงเป็น
ตวัแทนสถานทีใหบ้ริการผูสู้งอายขุองภาครัฐ 

. สถานบริบาล หมายถึง ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ซึงเป็นตวัแทนสถานทีให้บริการ
ผูสู้งอายขุองภาคเอกชน 

   ส
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4. การบริหารจดัการตามแนวคิด 7-S Mckinsey หมายถึง ลกัษณะการดาํเนินงานและ
การบริหารงานของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล  โดยประยุกต์จากแนวคิดปัจจัย  

 ประการในการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินการในองคก์าร หรือ 7-S Mckinsey ของ Robert H. 

Waterman and Jr. and Tom Peters ไดแ้ก่ 

.  โครงสร้าง (Structure) หมายถึง ลกัษณะของโครงสร้างองค์การตามการบริหาร
จดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล รวมถึงอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบของ
ฝ่ายต่างๆ 

.  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางกลยุทธ์ในการบริหารจดัการของสถาน
สงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล  โดยอ้างอิงจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด Ps 

ประกอบดว้ย กลยุทธ์ดา้นการบริการ (Product) กลยุทธ์ดา้นราคาค่าบริการ (Price) กลยุทธ์ดา้น
สถานทีตงั (Place) และกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

.  ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการหรือลาํดบัขนัตอนการดาํเนินงานของ 
ฝ่ายต่างๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล ในการรับและใหบ้ริการผูสู้งอาย ุ

.  รูปแบบ (Style) หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหาร หรือการสร้าง
ภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 

.  เจา้หนา้ที (Staff) หมายถึง การคดัเลือกเจา้หนา้ที และการจดัสรรอตัราเจา้หนา้ที
ในฝ่ายต่างๆ ของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 

.  ทักษะ (Skill) หมายถึง ประสบการณ์ ความเชียวชาญ  หรือความโดดเด่น 
ในการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล เช่น การให้บริการ การปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ที เป็นตน้ 

.  ค่านิยมร่วม (Shared Value) หมายถึง ขอ้ตกลงหรือการปฏิบติัทีทุกคนยอมรับ 
และยดึถือร่วมกนั จนกลายเป็นวธีิการปฏิบติัของบุคลากรและผูบ้ริหาร ของสถานสงเคราะห์คนชรา
และสถานบริบาล หรือเรียกวา่ วฒันธรรมองคก์ร 

. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการ หมายถึง ขอ้จาํกดั หรือปัญหา
ทีพบในการดาํเนินงานด้านการให้บริการผูส้งอายุ และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันา 
การดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม  เพือทาํให้เกิด 
การพฒันาและเพิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหดี้ยงิขึน 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

. ทราบถึงลกัษณะการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 
ในจงัหวดันครปฐม 

. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์
คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม 

. ทราบถึงข้อจาํกัดของการบริหารจดัการด้านการดูแลผูสู้งอายุในหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน อนัจะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางทางหรือนโยบาย เพือเพิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชรา และสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม
ต่อไป 

   ส
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

ในการวิจัยครังนี เป็นการศึกษาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราและ 
สถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี โดยคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร บทความวจิยั และงานวจิยัต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ดงันี 

. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัผูสู้งอาย ุ

. สถานการณ์และปัญหาผูสู้งอายใุนปัจจุบนั 
3. แนวคิดเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว 
. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม 
. ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 
. แนวคิดการบริหารจดัการ 7-S Mckinsey 
. แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัธุรกิจบริการ 
. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
. แนวคิดและทฤษฎเีกยีวกบัผู้สูงอายุ 

.  ความหมายของผู้สูงอายุ 
องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายุวา่ หมายถึง ประชากรทงั

เพศชายและเพศหญิงทีมีอายุมากกวา่  ปีขึนไป โดยใชค้าํในภาษาองักฤษวา่ “Older person” หรือ 

“Elderly person” 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายุไวว้า่ ผูสู้งอายุ คือ ผูที้มีอาย ุ
 ปี หรือมากกวา่เมือนบัตามวยั หรือผูที้สังคมยอมรับวา่สูงอายุจากการกาํหนดของสังคม หรือผูที้

เกษียณอายุจากการทาํงานเมือนับตามสภาพเศรษฐกิจ และได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของ 
การมีอายเุพิมขึนออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี  

. ผูสู้งอาย ุ(Elderly) มีอายรุะหวา่ง -  ปี  

. คนชรา (Old) มีอายรุะหวา่ง -  ปี  

. คนชรามาก (Very Old) มีอาย ุ  ปีขึนไป 

   ส
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Ferrini, A.F. และ Ferrini, R.L. ( , อา้งถึงใน คีรีบูน จงวุฒิเวศย,์  : ) ให้
ความหมายว่า ผูสู้งอายุเป็นบุคคลทีใกล้จะหยุดการเจริญเติบโต หยุดการเป็นผูเ้รียนรู้ และหยุด 
การดาํเนินชีวิต ผูสู้งอายุเป็นบุคคลทีทรงเกียรติสมควรได้รับการนับถือ เพราะได้ดาํเนินชีวิต 
การทาํงานดว้ยสติปัญญา มีประสบการณ์ชีวติทียาวนานและสมควรทีจะถ่ายทอดใหอ้นุชนรุ่นต่อไป 

รศรินทร์ เกรย ์และคณะ ( ) ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ความสูงอายุมกัถูกอธิบายในเชิงลบวา่
เป็นปรากฏการณ์ทีเกิดขึนในช่วงว ัยสุดท้ายของชีวิต  มีแต่ความเสือมโทรมและสึกหรอ  
มีสภาพร่างกายทีผิวหนังเหียวย่น ผมหงอกขาว ฟันสันคลอน ด้านสุขภาพทีค่อยๆ เสือมสภาพ 
เรียวแรงนอ้ยลง เหนือยง่าย ตาฝ้าฟาง หูตึง รับกลินรสไดแ้ยก่วา่แต่ก่อน ความจาํเริมเสือม เจ็บป่วย
ง่ายแต่หายได้ช้า และด้านจิตใจทีขาดความมนัใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้า และขีน้อยใจ  
บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตวั 

สัมฤทธิ ศรีธาํรงสวสัดิ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ ( ) ไดร้ะบุวา่ ผูสู้งอายุทีมีภาวะ
พึงพิง หมายถึง ผูสู้งอายุทีมีความยากลาํบากในการใช้ชีวิตประจาํวนั (Activity of daily living)  
อย่างเป็นอิสระด้วยตนเอง อันหมายถึง การดูแลตนเองในกิจกรรมพืนฐาน ได้แก่ การอาบนํา 
ทาํความสะอาด แต่งตวั ขบัถ่าย ลุก-นงั การเดินและเคลือนไหว การรับประทานอาหาร ซึงรวมถึง
การทาํกิจกรรมอืนๆ ทีจําเป็นต่อชีวิตปกติ เช่น การเดินทาง การซือของ การนับเงิน การทํา 
ความสะอาดบา้นเรือน การหุงหาอาหาร เป็นตน้ 

พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.  (อา้งถึงใน รศรินทร์ เกรย ์และคณะ, ) ไดร้ะบุ
ความหมายของผูสู้งอายไุวว้า่ บุคคลซึงมีอายเุกิน  ปีบริบูรณ์ขึนไป และมีสัญชาติไทย 

สุนันทา คุ ้มเพชร ( ) ให้ความหมาย ผูสู้งอายุ ว่าหมายถึงบุคคลทีมีอายุตังแต่  
 ปีขึนไป ซึงเป็นวยัทีมีการเปลียนแปลงดา้นร่างกาย จิตใจ และหน้าทีการงานทางสังคม เป็นผูที้ 

ควรไดรั้บการช่วยเหลือ ดูแลอุปการะจากคนในครอบครัวและสังคม เพือใหมี้ความสุข 

บรรลุ ศิริพานิช ( ) ไดอ้ธิบายว่า คนเมือเกิดเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่และสุดทา้ย 
เป็นผูสู้งอายุ หรือบางทีเรียกว่า คนแก่ คนชรา คนเฒ่า เนืองมาจากเรียกตามลกัษณะทางกายภาพ 
และเรียกตามอายุมากหรือน้อยตามปีปฏิทิน ซึงคนภาคพืนเอเชียมกัถือเอาอายุ  ขึนไปเป็นเกณฑ์
ผูสู้งอาย ุตามเกณฑที์องคก์ารระหวา่งประเทศไดป้ระชุมตกลงกนัเป็นมาตรฐานสากล 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.  ไม่ปรากฏความหมายของคาํว่า 
ผูสู้งอายุ แต่ได้ให้ความหมายของคาํว่า คนแก่ หมายถึง มีอายุมากหรืออยู่ในวยัชรา และให้
ความหมายของคาํวา่ ชรา หมายถึง แก่ดว้ยอาย ุชาํรุดทรุดโทรม 
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จากขอ้มูลการให้คาํนิยามของผูสู้งอายุดงักล่าว สามารถสรุปความหมายของผูสู้งอายุ
ได้ว่า ผูสู้งอายุ หมายถึง บุคคลทีมีอายุตงัแต่  ปีขึนไป ทงัเพศชายและเพศหญิง ซึงมีลักษณะ 
การเปลียนแปลงของร่างกายในทางทีเสือมโทรมลงอยา่งต่อเนือง จึงส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลง
ในดา้นอืนๆ ตามมา 
 

.  ระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
องค์การสหประชาชาติได้มีการแบ่งระดบัการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ โดยแบ่งออกเป็น  

 ระดบั ดงันี 

. ระดบัการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศทีมี
ประชากรอายุ  ปีขึนไป มากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงัประเทศ หรือมีประชากรอายุตงัแต่ 

 ปี มากกวา่ร้อยละ  ของประชากรทงัประเทศ แสดงวา่ประเทศนนักาํลงัเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ

. ระดบัสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศทีมี
ประชากรอายุ  ปีขึนไป มากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงัประเทศ หรือมีประชากรอายุตงัแต่ 

 ปี มากกว่าร้อยละ  ของประชากรทังประเทศ แสดงว่าประเทศนันเข้าสู่สังคมผูสู้งอาย ุ
โดยสมบูรณ์ 

. ระดบัสังคมผูสู้งอายุอยา่งเต็มที (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศ 
ทีมีประชากรอายุ  ปีขึนไป มากกว่าร้อยละ  ของประชากรทงัประเทศ แสดงว่าประเทศนัน 
เขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ที 

 
.  ทฤษฎกีารสูงอายุ 

Christiansen and Grzybowski ( , อา้งถึงใน ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์  : - ) ได้
อธิบายทฤษฎีการสูงอายโุดยทวัไป ออกเป็น  ดา้นหลกัๆ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 

. ทฤษฎีทางดา้นชีวภาพในผูสู้งอาย ุ(Biological Theories of Ageing)  

กระบวนการชราภาพหรือความแก่ของเซลลต่์างๆ เป็นปฏิกิริยาซบัซ้อนเกียวขอ้งกบั
พันธุกรรม  การเผาผลาญฮอร์โมน ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท  ต่อมไร้ท่อ รวมทังการ
เปลียนแปลงขององคป์ระกอบในเซลล ์เนือเยอื และอวยัวะ ประกอบดว้ยทฤษฎียอ่ยดงันี 

.  ทฤษฎีภูมิคุม้กนั (Auto-immune Theory)   ร่างกายมีการสร้าง Antibodies ในการ
ต่อตา้นสิงแปลกปลอมต่างๆ และไม่ทาํร่ายเนือเยือของร่างกาย แต่ทฤษฎีนีอธิบายวา่ในร่างกายของ
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ผูสู้งอายุจะสูญเสียความสามารถในการแยกแยะเนือเยือ ระบบภูมิคุม้กนัจึงทาํลายเนือเยือ และเพิม
ความถีมากขึนเรือยๆ 

.  ทฤษฎีนาฬิกาชีวภาพ (Biological Clock Theory)   ในเลือดของผูที้มีอายุนอ้ยกวา่
จะถูกแบ่งตวัมากกว่าผูที้มีอายุแก่กว่า โดยแสดงให้เห็นว่าพลาสมาทีมีอายุมากจะต่อตา้นการแบ่ง 
ตวัใหม่ และพลาสมาทีมีอายุอ่อนกว่าจะส่งเสริมการแบ่งตวัใหม่ ดงันัน การเจริญของยีนอาจถูก
ต่อต้านจากยีนทีต่อต้านการเจริญ ทาํให้กระบวนการของยีนทีนาฬิกาในเซลล์สามารถหยุดยงั 
การแบ่งตวัของเซลลไ์ด ้

.  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free-radical Theory)   อนุมูลอิสระเป็นโมเลกุลทีไม่มีคู่ 
และโมเลกุลเหล่านีจะไปจบัคู่กบัโมเลกุลอืน ทาํให้เกิดกระบวนการ Oxidation ส่งผลเสียต่อ
โครงสร้างดังเดิมและหน้าทีของเซลล์ และการสะสมผลเสียจากกระบวนการนีจะไม่สามารถ
กลบัคืนสู่สภาพเดิมได ้ทาํใหเ้กิดการสูงอายขึุน 

.  ทฤษฎีเชือมตามขวาง (Cross-linking of Collagen and Other Proteins)   
ในร่างกายมีเนือเยือเกียวพันถึงร้อยละ   ของจํานวนโปรตีนในร่างกายทังหมด  ซึงเป็น
ส่วนประกอบทีสําคญัในกระดูก เมือเส้นใยของเนือเยือเกียวพนัถูกนาํเขา้ไปในเนือเยือครังแรก 
โมเลกุลจะเกาะกนัหลวมๆ ทาํให้เนือเยือมีความยืดหยุน่ แต่เมือเวลาผ่านไป โมเลกุลจะเกาะชิดกนั
มากขึน ทาํให้เนือเยือมีความยืดหยุน่ลดลง และการมีนาํตาลในเลือดสูง จะเป็นการเพิมการเกาะกนั
ของโปรตีน ทาํใหสู้ญเสียความยดืหยุน่ของเซลลเ์ช่นกนั 

.  ทฤษฎีการสะสมของเสีย (Accumulation Waste Theory) สาร Lipofuscine เป็น
สารเคมีทีเชืองชา้ ถูกสะสมอยา่งชา้ๆ ในเซลล์ทีเรียกวา่ Pigments ซึงจะปรากฏไปตลอดชีวิต และ
เป็นสัญลกัษณ์ของเซลลที์มีอายมุาก 

. ทฤษฎีทางดา้นจิตวทิยาในผูสู้งอาย ุ(Psychological Theories of Ageing)    

จากการวิจัยพบว่าผูสู้งอายุมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนทีมีอาย ุ
อ่อนกว่า แต่ใช้เวลานานกว่า ซึงปัจจยัทีเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ คือ ความเครียด ความสามารถ 
ในการเขา้ใจ และแรงจูงใจ แนวคิดทางจิตวิทยาไดเ้ชือมโยงเอาทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยา
เข้ามาเกียวข้องด้วย โดยเสนอว่าการเปลียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุนัน  
เป็นการพฒันาและปรับตวัของความนึกคิด ความรู้ ความเขา้ใจ แรงจูงใจ การเปลียนแปลงไปของ
อวยัวะรับสัมผสัทงัปวง ตลอดจนสังคมทีคนชรานนัๆ อาศยัอยูด่ว้ย ประกอบดว้ยทฤษฎียอ่ย ดงันี 
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.  ทฤษฎีความต่อเนือง (Continuity Theory)   เนน้ความสัมพนัธ์ทีซบัซ้อนระหวา่ง
ปัจจยัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม ทีส่งผลทาํให้เกิดการเปลียนแปลง หรือการคงทีในผูสู้งอายุ
แต่ละคน โดยมองถึงนิสัย การแสดงออก และชีวติความเป็นอยูที่ผา่นมาของผูสู้งอาย ุ   

. ทฤษฎีทางดา้นสังคมในผูสู้งอาย ุ(Sociological Theories of ageing)    

เป็นทฤษฎีเกียวกับแนวโน้มบทบาทของบุคคล สัมพนัธภาพ และการปรับตัว 
ทางสังคมในช่วงท้ายของชีวิต หรือเป็นทฤษฎีทีพยายามวิเคราะห์สาเหตุทีทาํให้ผูสู้งอายุต้องมี
สถานะทางสังคมเปลียนแปลงไป พยายามทีจะช่วยให้มีการดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
ทฤษฎีนีเชือว่าถ้าสังคมเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็จะทาํให้สถานภาพของผูสู้งอายุเปลียนแปลง
อยา่งรวดเร็วเช่นกนั ประกอบดว้ยทฤษฎียอ่ย ดงันี 

.  ทฤษฎีความไม่เกียวขอ้ง (Disengagement Theory)   สาเหตุของการหยุดบทบาท
ของตวัเองบางอย่าง มาจากความต้องการของตนเอง หรือแรงกดดนัจากสังคม ผูสู้งอายุจึงถอน
ตวัเองออกจากสังคมและบทบาททีเป็นอยู ่เพือเปิดโอกาสใหค้นรุ่นหลงัต่อไป 

 
.  การเปลยีนแปลงของผู้สูงอายุ 

การสูงอายุเป็นกระบวนการทีซบัซ้อน มีการเปลียนแปลงทางดา้นร่างกายอยา่งชดัเจน 
ซึงจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ขึนอยู่กับสภาพร่างกาย เชาวน์ปัญญา สุขภาพจิต กรรมพนัธ์ุ 
ทัศนคติ และความสามรถในการปรับตัวเข้าสู่วยัสูงอายุ ซึงก่อให้เกิดการเปลียนแปลงใน 
หลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นสังคม 

. การเปลียนแปลงดา้นร่างกาย (Biological change) เกิดขึนกบัทุกระบบหนา้ทีของ
ร่างกาย เช่น ระบบผิวหนัง ระบบประสาทสัมผสั ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบปัสสาวะ และระบบสืบพนัธ์ุ ความสามารถในการทาํงานของอวยัวะในระบบต่างๆ ดอ้ยลง 
ทาํให้ผูสู้งอายุมีโอกาสเกิดอาการต่างๆ ได้มากกว่าในวยัอืน เพราะความไม่สมดุลของสารใน
ร่างกาย เช่น เซลล์ต่างๆ ทาํงานลดลง ปริมาณไขมนัในร่างกายเพิมขึน นาํหนกักระดูกลดลงและ 
ผุง่ายขึน ปริมาณนาํในร่างกายลดลง เป็นตน้ การเปลียนแปลงดา้นร่างกายนนัจะทาํให้ศกัยภาพใน
ดา้นต่างๆ ของผูสู้งอายลุดลง ตวัอยา่งเช่น 

.  การเปลียนแปลงของเซลล์ในสมอง ความสามารถของศูนย์กลางควบคุม
ประสาท และประสิทธิภาพการสังงานของสมองลดลง ทาํให้เกิดความจาํเสือม ความรู้สึกช้า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมองและกลา้มเนือจะเสียไป ภาวะการทรงตวัไม่ปกติ 
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.  การเปลียนแปลงของกลา้มเนือ ทาํให้กลา้มเนือหยอ่นยานและการประสานงาน
ขาดประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถทาํงานหนกัได ้ขาดความวอ่งไวต่อการรับรู้ต่างๆ 

.  ระบบการย่อยและการขับถ่ายเสือมลง เนืองจากความเสือมของฟัน ทาํให ้
การดูดซึมไม่ดี นาํยอ่ยในกระเพาะอาหารลดลง เกิดอาการทอ้งผูกหรือทอ้งเดินไดง่้าย และยงัทาํให้
สมรรถภาพของไตลดลง การขบัของเสียและนาํจะออกมาไดน้อ้ย 

.  เกิดอาการแทรกซอ้นภายหลงัการเจบ็ป่วย  

การเปลียนแปลงดา้นร่างกายดงักล่าว ทาํให้ผูสู้งอายุมีความสามารถและศกัยภาพใน 
การปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ลดลง ซึงการเปลียนแปลงดา้นร่างกายนีเป็นผลโดยตรงกบัเวลาการมีชีวิต
อยู ่และเป็นการเปลียนแปลงทีเป็นพืนฐานสืบเนืองไปถึงการเปลียนแปลงดา้นจิตใจและสังคม 

. การเปลียนแปลงดา้นจิตใจและอารมณ์ (Psychological change) ปัจจยัทีก่อให้เกิด
การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจ เช่น ความจาํ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ และความเดียวดาย 
เป็นตน้ สิงเหล่านีจะส่งผลต่อผูสู้งอายุ ทาํให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกไม่มนัใจ เพราะตอ้งพึงพาอาศยั
ผูอื้น และความรู้สึกสินหวงั เพราะความเสือมโทรมของร่างกายทีก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ  
ในวยัผูสู้งอายุมกัประสบปัญหาความเครียดในเรืองของสุขภาพทีเสือมโทรมลง สําหรับผูสู้งอายุ
แลว้ สภาวะทางจิตใจเกียวขอ้งผกูพนักบัสภาวะทางร่างกายอยา่งใกลชิ้ด เมือร่างกายเปลียนแปลงไป
ตามวยัทีเพิมขึน อารมณ์และจิตใจก็ย่อมเปลียนแปลงตามไปดว้ย (คีรีบูน จงวุฒิเวศย,์ : )  
การเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 

.  การรับรู้ ผู ้สูงอายุจะมีการรับรู้ต่อสิงใหม่ๆ  ได้ยาก  เพราะประสิทธิภาพ 
การทาํงานของอวยัวะการรับรู้ความรู้สึกเสือมลง 

.  การสร้างวิถีดําเนินชีวิตของตนเอง ผูสู้งอายุจะต้องยอมรับต่อสภาวะทีต้อง 
กา้วเขา้สู่ความตาย จึงทาํให้ผูสู้งอายุเกิดการสร้างวิถีการดาํเนินชีวิตให้กบัตนเอง ซึงจะมีลกัษณะที
แตกต่างกนัไปตามเหตุผลและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล 

.  การแสดงออกทางอารมณ์ การเปลียนแปลงทางอารมณ์ของผูสู้งอายุ เป็นกลไก
เกียวเนืองกบัการตอบสนองความตอ้งการของจิตใจต่อการเปลียนแปลงสถานภาพทางสังคม 

.   ความสนใจสิงแวดลอ้ม ผูสู้งอายุจะใชอ้ารมณ์เป็นพืนฐานในการให้ความสนใจ
เฉพาะสิงแวดลอ้มทีทาํใหต้นเองเกิดความพึงพอใจหรือสนใจเท่านนั  
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การเปลียนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นผลสืบเนืองมาจากความเสือมถอยของ
ร่างกายทีไม่สามารถจะปฏิบติัสิงต่างๆ ได้อย่างทีคาดหวงัไว ้ทาํให้เกิดความทุกข์ และบนัทอน
สุขภาพจิต ดงันนั ผูสู้งอายจุะตอ้งยอมรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน และพยายามปรับตวัใหไ้ด ้

. การเปลียนแปลงดา้นสังคม (Social change) มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมทีตอ้งอยู่อาศยั
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั และมีการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ในวยัผูสู้งอายุ ซึงเป็นวยัที
มีการเปลียนแปลงในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นจิตใจ ทาํให้ผูสู้งอายุตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่
เป็นพิเศษ ส่งผลต่อด้านสังคม ซึงผูสู้งอายุต้องการการยอมรับจากคนในครอบครัวและสังคม  
แต่ดว้ยสภาพร่างกายทีเสือมโทรมลง ทาํให้ความสามารถในการทาํกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนักบัผูอื้น
ลดลง และบทบาทหนา้ทีของผูสู้งอายทีุลดลง ทาํใหค้วามคล่องตวัในการคิด การกระทาํ การสือสาร 
และสัมพนัธภาพทางสังคมมีขอบเขตจาํกัด อีกทังค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของสังคม ก็เป็น 
อีกปัจจยัทีทาํใหว้ยัผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ทีห่างเหินกบัวยัอืนมากขึน 

. การเปลียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ (Economical change) เนืองจากความสามารถของ
ผูสู้งอายุลดลงไปตามสภาพความเสือมถอยของร่างกาย จึงไม่สามารถทาํงานเลียงชีพได้อย่าง 
ทีผ่านมา สําหรับผูสู้งอายุทียงัทาํงาน ส่วนใหญ่มาจากความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ เพราะผูสู้งอายุ
เหล่านีไม่ได้มีการศึกษาทีสูง จึงทาํงานทีมีรายไดต้าํ และไม่มีหลกัประกนั ส่วนผูสู้งอายุทีไม่ได้
ทาํงาน ส่วนใหญ่ได้รับการเลียงดูจากลูกหลานและญาติพีน้อง หรือเป็นผู ้ทีประกอบอาชีพ 
รับราชการ จึงมีเงินเก็บหลงัวยัเกษียณ หรือเป็นผูที้มีฐานะดี สามารถพึงพาตนเองได ้และในปัจจุบนั
มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุนิง ทาํใหค้่าครองชีพสูงขึน ผูสู้งอายุไทยทียากจนเป็นจาํนวนมาก
ต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู ้สูงอาย ุ
เป็นอยา่งมาก  

 
.  ความต้องการของผู้สูงอายุ 

การได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ เป็นสิงทีมนุษย์ทุกเพศทุกวยัปรารถนา  
และเป็นสิงทีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึน โดยอ้างอิงจากทฤษฎีลําดับขันความต้องการ
(Hierarachy of Needs) ของ Maslow (อนิชวงั แกว้จาํนง, ) ประกอบดว้ย  ขนั จากขนัพืนฐาน
สู่ขนัสูงขึน ดงันี 

ขนัที  ความตอ้งการขนัพืนฐาน (Physiological Needs) เป็นการตอ้งการดา้นร่างกาย
เพือการอยูร่อดของชีวติ เช่น นาํ อากาศ ปัจจยั  เป็นตน้ 
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ขนัที  ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยั (Safety Needs) เมือความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะเกิดความตอ้งการความมนัคงปลอดภยัในชีวิต ทงัทางร่างกาย
และจิตใจ 

ขนัที  ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) ความตอ้งการมีบทบาททางสังคม  
การมีความเกียวขอ้งเกียวพนั การไดรั้บการยอมรับจากผูอื้น การมีเพือนฝูง เช่น ความรัก ความเป็น
เจา้ของ เป็นตน้ 

ขนัที  ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (Esteem Needs) ตอ้งการไดรั้บการสรรเสริญ
จากผูอื้น หรือการมีสถานภาพทางสังคมทีผูอื้นยกยอ่ง  

ขนัที  ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการทีจะบรรลุความสาํเร็จสูงสุดในชีวติ และสมหวงัดงัเป้าหมายทีปรารถนาไว ้

นาถ พนัธุมนาวิน ( ) ได้อธิบายถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ โดยแบ่งออกเป็น  
 ดา้น ดงันี 

. ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุตอ้งการได้รับการช่วยเหลือทางดา้นการเงิน  
ทงัจากคนในครอบครัวและจากทางรัฐ ได้แก่ สวสัดิการต่างๆ เพือความต้องการทีจะนาํเงินมา
ช่วยเหลือตนเอง 

. ความตอ้งการดา้นทีอยู่อาศยั ซึงเป็น  ในปัจจยั  ทีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิต 
โดยเป็นบา้นของตนเอง หรือบา้นของบุตรหลาน 

ผูสู้งอายุมีความตอ้งการทีคลา้ยกบัคนในวยัอืนๆ คือในเรืองของความตอ้งการพืนฐาน  
หรือปัจจัย  แต่สิงทีผู ้สูงอายุมีความต้องการทีมากกว่าคนในวัยอืนๆ นันประกอบไปด้วย 
ความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจ ความตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ทงันี 
เพราะผูสู้งอายไุม่มีความสามารถพอทีจะทาํในสิงต่างๆ ทีตนเองตอ้งการได ้เนืองมาจากสาเหตุของ 
การเปลียนแปลงของผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุความตอ้งการทีมากกวา่คนในวยัอืนๆ 
 

. สถานการณ์และปัญหาผู้ของสูงอายุในปัจจุบัน 
วยัสูงอายุ เป็นวยัทีมีจาํนวนประชากรเพิมขึนอยา่งรวดเร็วและต่อเนืองตามการพฒันา

ประเทศ ทาํให้ประเทศไทยในปัจจุบนักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) มีประชากรทีมีอาย ุ
 ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ  ของประชากรทังหมดของประเทศ ซึงมีอัตราการเพิมขึนของ

ประชากรวยัสูงอายมุากกวา่วยัเด็กและวยัแรงงาน  
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ภาพที    สดัส่วนประชากรวยัเดก็ วยัแรงงาน และวยัสูงอาย ุพ.ศ. -  
ทีมา : วิพรรณ ประจวบเหมาะ, บรรณาธิการ,  สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ,  (กรุงเทพฯ : เอสเอส 

พลสั มีเดีย, ), . 

จากภาพที  แสดงข้อมูลสัดส่วนประชากรวยัเด็ก วยัแรงงาน และวยัสูงอายุตงัแต่ 
ปี พ.ศ.  –  จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของประชากรวยัเด็กและวยัแรงงาน มีแนวโน้มลดลง 
แต่สัดส่วนของผูสู้งอายุมีจาํนวนเพิมขึนอย่างต่อเนือง จากร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เป็น 
ร้อยละ .  ในปี พ.ศ.  เพราะประชากรในช่วงวยัเด็กมีการเพิมขนาดช้าลง แต่ประชากร
สูงอายเุพิมมากขึน จึงทาํใหแ้นวโนม้ของสัดส่วนผูสู้งอายใุนประเทศไทยมีเพิมขึนดว้ย 

ผลการสํารวจการสูงวยัของประชากรไทย พ.ศ.  (Popular Ageing in Thailand, 

) ของสถาบนัวิจยัประชากร มหาวิทยาลยัมหิดล ( ) ได้ให้ขอ้มูลเกียวกบัสัดส่วนของ
ประชากรไทย และจาํนวนผูสู้งอายุ โดยในปี พ.ศ.  มีจาํนวนประชากรไทยอยู่ประมาณ  

.  ลา้นคน จากนีต่อไปจาํนวนประชากรไทยจะอยูใ่นสภาพคงตวั และจะเพิมขึนสูงสุดทีประมาณ  

.  ล้านคน ทาํให้มีอตัราการเกิดของประชากรลดลง และประชากรมีอตัราการสูงวยัทีเพิมขึน  
ซึงในปัจจุบนัมีจาํนวนผูสู้งอายุในประเทศไทยประมาณ  ล้านคน คิดเป็นร้อยละ .  ของ
ประชากรทงัหมด และใน พ.ศ.  จะเพิมสูงขึนถึง  ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ  ของประชากร
ทงัหมด 

นอกจากนี ไดมี้การสํารวจจาํนวนผูสู้งอายุ โดยแบ่งออกเป็น  กลุ่มตามช่วงวยั ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูสู้งอายุวยัตน้ (อายุ -  ปี) คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรสูงอายุทงัหมด กลุ่มผูสู้งอายุ
วยักลาง (อาย ุ -  ปี) คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรสูงอายุทงัหมด และกลุ่มผูสู้งอายุวยัปลาย 
(อาย ุ  ปีขึนไป) คิดเป็นร้อยละ .  ของประชากรสูงอายทุงัหมด 

.  .  .  .  

.  
.  

หน่วย : ร้อยละ 
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จากสถานการณ์ผูสู้งอายุดงักล่าว ส่งผลให้สังคมไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซึงเป็น 
วยัทีมีการเปลียนแปลงไปในทางทีเสือมลงทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม อีกทงัการทีสัดส่วน
และจาํนวนผูสู้งอายเุพิมมากขึน ในขณะทีอตัราการเกิดลดลง จะส่งผลต่อภาวะพึงพา (Dependency 

Ratio)  และการเพิมขึนอย่างรวดเร็วของผูสู้งอายุยงัส่งผลให้ลกัษณะการพึงพาทางเศรษฐกิจ และ
การเกือหนุนทางสังคมระหว่างประชากรวยัต่างๆ เปลียนแปลงไป (คีรีบูน จงวุฒิเวศย,์ : ) 
โดยเฉพาะในวยัทาํงานทีตอ้งแบกรับภาระเลียงดูครอบครัว รวมทงัการดูแลผูสู้งอายุ ในทีสุดทงั 
วยัทาํงานและผูสู้งอายุจะอยู่ในสภาพอ่อนแอทงั  ฝ่าย เป็นผลทาํให้มีผูสู้งอายุถูกทอดทิงเพิม 
มากขึน เพราะไม่สามารถแบกรับภาระดงักล่าวได ้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  ได้ระบุปัญหาทีสําคัญของผูสู้งอายุไว  ้  ด้าน 
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ 

. ปัญหาดา้นสุขภาพ ผูสู้งอายุมกัจะมีปัญหาดา้นสุขภาพเสือมโทรม มีโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่างๆ ทงัทางกายและทางสมอง 

. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุทีมีฐานะไม่ดี ไม่มีลูกหลานดูแลอุปการะ อาจไม่มี
รายได ้หรือมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการเลียงชีพ หรืออาจไม่มีทีอยูอ่าศยั ทาํให้ไดรั้บความยากลาํบาก
ในการดาํรงชีวติ และอาจถูกทอดทิง 

. ปัญหาดา้นความรู้ ผูสู้งอายุไม่มีโอกาสไดรั้บความรู้เพิมเติม เพือการพฒันาตนเอง 
ใหเ้หมาะสมกบัวยั หรือสังคมทีเปลียนแปลงไป และเพือใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัเยาวชนรุ่นใหม่ 

. ปัญหาดา้นสังคม ผูสู้งอายจุะไม่ไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผูที้
เคยเป็นขา้ราชการตาํแหน่งสูง ซึงเคยมีอาํนาจและบริวารแวดล้อม เมือเกษียณอายุราชการแล้ว   
อาจเสียดายอาํนาจและตาํแหน่งทีเสียไป อีกทงัเยาวชนบางกลุ่มมีทศันคติทีไม่ดีต่อผูสู้งอายุ เห็นคน
รุ่นเก่าลา้สมยั พูดไม่รู้เรือง และไม่มีประโยชน์ 

. ปัญหาด้านจิตใจ ผูสู้งอายุไม่ไดรั้บความเอาใจใส่ดูแลจากลูกหลานอย่างเพียงพอ  
ทาํใหรู้สึกเหงา วา้เหว ่อาจมีความวติกกงัวลในเรืองต่างๆ และมกัมีอารมณ์ทีเปลียนแปลงบ่อย 

. ปัญหาเกียวกบัครอบครัว เนืองจากการเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม ซึงใน
อดีตเป็นครอบครัวขยาย ทาํให้มีความสัมพนัธ์ทีแน่นแฟ้นและอบอุ่นระหวา่งคนในครอบครัว แต่
ในปัจจุบนัครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิงในสังคมเมือง ทาํให้
ผูสู้งอายตุอ้งอยูอ่ยา่งโดดเดียว ไม่ไดรั้บการดูแลและความอบอุ่นดงัเช่นในอดีต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

. ปัญหาค่านิยมทีเปลียนแปลงไป ปัจจุบนัความเปลียนแปลงจากภาวะดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ทาํใหค้่านิยมในเรืองของความกตญั ูต่อบุพการีหรือผูมี้พระคุณลดลง ส่งผลให้ผูสู้งอายุ
ไม่ได้รับการดูแล ต้องอาศยัสถานสงเคราะห์คนชรา และในอนาคตเมือประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมแบบใหม่ สังคมไทยอาจกลายเป็นสังคมตะวนัตก คือ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มี 
การเอือเฟือเผือแผ่ซึงกนัและกนั ไม่มีการทดแทนบุญคุณ และเมือบุตรหลานเติบโตก็จะไม่เลียงดู
บุพการีเมือแก่ชรา 

ปัญหาต่างๆ ของผูสู้งอายุได้สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุด้วย ซึงขึนอยู่กับ
หลายๆ ปัจจยั ได้แก่ ระดบัการศึกษา รายได้ การมีอาชีพก่อนวยัเกษียณ การมีอาชีพในปัจจุบนั  
เพศ สถานภาพทางสังคม ความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือบุตรหลาน และสภาพอารมณ์และจิตใจ 
(สถาบนัวิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, : ) อยา่งไรก็ตาม ปัญหาของ
ผูสู้งอายุทีสําคญัทีสุด คือ ปัญหาสุขภาพอนัเกิดจากสภาพร่างกาย และระบบการทาํงานของอวยัวะ
ต่างๆ ภายในร่างกายทีเสือมโทรมลง เช่น ระบบประสาทสัมผสั การมองเห็น ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบหายใจ ระบบสมอง ระบบขบัถ่าย และระบบไหลเวียนโลหิต เป็นตน้ ซึงส่งผลให้ผูสู้งอาย ุ
เ กิดอุบัติ เหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บตามมา  และปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ทีทําให้ผู ้สูงอายุได้รับ 
ความยากลาํบากในการดาํรงชีวิต หรืออาจถูกทอดทิงให้อยูอ่ยา่งโดดเดียว ดงันนั ผูสู้งอายุจึงเป็นวยั
ทีตอ้งอาศยัการพึงพาจากคนในครอบครัวและสังคมเป็นอยา่งมาก 

จากสถานการณ์และปัญหาของผูสู้งอายุดังกล่าว ทาํให้องค์การทุกภาคส่วนควร
ตระหนักและให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อม เพือรองรับสถานการณ์นีอย่างจริงจัง 
เนืองจากผูสู้งอายมีุจาํนวนมากขึนและอาจจะไม่สามารถรับมือไดท้นัท่วงที 

 
. แนวคิดเกยีวกบัการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

.  ความหมายของการดูแลระยะยาว 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย์ได้ให้ความหมาย  การดูแล 

ระยะยาว คือ การดาํเนินงานโดยมีการจดัระบบและการปฏิบติัดูแลช่วยเหลือ คุม้ครองและพิทกัษ์
สิทธิให้แก่ผูสู้งอายุอย่างมีเป้าหมาย ให้มีความเพียงพอต่อความจาํเป็น และความตอ้งการในสิทธิ 
ทุกด้าน และมีความต่อเนือง สมาํเสมอ ตลอดช่วงชีวิตของผูสู้งอายุ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
คณะเศรษฐศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาสและ
ผูสู้งอาย,ุ 2553: ) 
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Department of Health and Human ของสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายของการดูแล 
ระยะยาวว่า เป็นการบริการด้านสุขภาพและสังคมทีออกแบบเพือผูสู้งอายุทีมีภาวะทุพพลภาพ  
หรือมีภาวะเจ็บป่วยเรือรังทีตอ้งการการดูแล การบริการอาจเป็นทงัระยะสันหรือระยะยาวก็ได ้
รวมทงัการให้บริการทีบา้น ชุมชน หรือสถานบริบาลต่างๆ (อา้งถึงใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
คณะเศรษฐศาสตร์ และสํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้้อยโอกาสและ
ผูสู้งอาย,ุ : ) 

สัมฤทธิ ศรีธํารงค์สวสัดิ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ ( : ) ให้นิยามของ 
การดูแลระยะยาววา่ หมายถึง การจดับริการสุขภาพและสังคม โดยมุ่งเนน้ดา้นการฟืนฟูบาํบดั และ 
การส่งเสริมสุขภาพ เพือช่วยเหลือผูที้ประสบภาวะยากลาํบาก อนัเนืองมาจากการเจ็บป่วยเรือรัง 
การประสบอุบติัเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผูสู้งอายุทีชราภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ไดใ้นชีวิตประจาํวนั โดยมีทงัรูปแบบทีเป็นทางการ คือ ดูแลโดยบุคลากรดา้นสุขภาพและสังคม 
และไม่เป็นทางการ คือ ดูแลโดยครอบครัวและเพือนบา้น ทงันี การดูแลระยะยาว จะช่วยให้บุคคล
เหล่านนัมีคุณภาพชีวติทีดี และสามารถดาํเนินชีวติใหเ้ป็นอิสระเท่าทีจะเป็นไปได ้

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร ( : ) ไดอ้ธิบายวา่ การดูแลระยะยาว คือ การจดับริการทงัอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือทดแทนความตอ้งการพืนฐานทีจะช่วยให้บุคคลทีสูญเสีย หรือ
เสือมความสามารถใหก้ระทาํหนา้ทีทางสังคม มีสุขภาพและความเป็นอยูท่างสังคมทีดีทีสุดเท่าทีจะ
ทาํได้ เป็นลักษณะของการดูแลอย่างต่อเนือง และเชือมโยงกันระหว่างการดูแลในครอบครัว 
สถาบนั และชุมชน โดยให้มีการกระจายบริการทงัดา้นสุขภาพและสังคมไปถึงกลุ่มเป้าหมายให้
ไดม้ากทีสุด 

ศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์( : ) ให้ความหมายของ การดูแลระยะยาว ไวว้า่ เป็นการดูแล
ทงัทางดา้นสุขภาพและสังคม และเป็นการดูแลทีใหโ้ดยผูดู้แลทงัในระบบ เช่น บุคลากรทางสุขภาพ
และสังคม และผูดู้แลนอกระบบ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพือน และเพือนบา้น รวมทงัผูดู้แลทีเป็น
อาสาสมคัร 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และสํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ ( : - ) ไดส้รุปลกัษณะของการดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาวไว ้  ดา้น ดงันี 

. การดูแลระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุดา้นการดูแลชีวิตประจาํวนั เป็นการ
ช่วยเหลือกิจวตัรประจาํวนัและความเป็นอยูท่วัไปของผูสู้งอายุ เพือให้สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่ง
ปกติสุขมากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
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. การดูแลระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุดา้นสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพือเน้น
ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายทีุมีอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย รวมถึงการฟืนฟู
สุขภาพและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

. การดูแลระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุดา้นสังคมและการจดัการทางการเงิน 
เป็นรูปแบบการดูแลเสริมสร้างคุณภาพชีวติทีดีใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุและการมีกิจกรรมหรือบริการทีทาํให้
ผูสู้งอายไุดมี้โอกาสพฒันาตนเองทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การดูแลระยะยาว คือ การดูแล การรักษา การฟืนฟู 
และการช่วยเหลือบุคคลทีเจ็บป่วยเรือรัง มีความพิการหรือทุพลภาพ ทาํให้สูญเสียความสามารถ 
ในการประกอบกิจกรรม โดยดูแลทงัดา้นชีวิตประจาํวนั ดา้นสุขภาพ ดา้นสังคม และดา้นการเงิน 
ซึงการดูแลระยะยาวนีเป็นการดูแลทงัในระดับสถาบนัหรือชุมชน ซึงกลุ่มประชากรทีต้องการ 
การดูแลระยะยาวมากทีสุด คือ กลุ่มประชากรสูงอาย ุ 

.  รูปแบบการดูแลระยะยาว  
. .  รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

การดูแลผูสู้งอายุอาจมีลกัษณะและความตอ้งการทีแตกต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็น  
 รูปแบบ (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, : - ) ดงันี 

. การดูแลภายในครอบครัว คือ การใหค้วามดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายุในเรืองของปัจจยั  
ไม่ว่าจะเป็นในเรืองของอาหาร เสือผา้ ทีอยู่อาศยั การดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาล การให้เงิน 
ในการใชจ่้าย รวมทงัการดูแลเอาใจใส่ทงัดา้นร่างกายจิตใจ 

. การดูแลในสถาบนั แบ่งออกเป็นการดูแลในสถานสงเคราะห์ และการดูแลใน
สถานพยาบาลหรือสถานทีทีรับดูแลเฉพาะผูสู้งอายุ ซึงเป็นการดูแลภายใตห้น่วยงานและองคก์าร
ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

. การดูแลโดยชุมชน เพือสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนเกิดการแกไ้ขปัญหา ระดม
ความร่วมมือและพฒันาบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกในชุมชนของตน ระหว่างผูสู้งอายุ ครอบครัว 
ชุมชน องค์การ และสถาบนัทางสังคมต่างๆ ซึงมีรูปแบบและลกัษณะบริการทีแตกต่างกนั เช่น 
ชมรมผูสู้งอาย ุก่อตงัขึนเพือส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้สถานทีในการพบปะสังสรรค ์และทาํกิจกรรม
ร่วมกนั เป็นตน้ 

. การดูแลในสถานการณ์พิเศษอืนๆ 
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. .  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์และคณะ  ( ) ได้จาํแนกรูปแบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวใน

ประเทศไทยตามระดบัความตอ้งการการดูแลของผูสู้งอายุออกเป็น  ประเภท ดงันี 

. สถานสงเคราะห์คนชรา หรือบา้นพกัคนชรา (Residential Home) เป็นสถานที 
ทีให้บริการการดูแลดา้นทีพกัสําหรับผูสู้งอายุทียงัสามารถช่วยเหลือตนเองได ้ไม่ตอ้งการการดูแล
จากพยาบาลวิชาชีพ หรือผู ้ช่วยดูแล  แต่ในบางแห่งอาจมีระบบการติดต่อกับสถานบริการ 
โดยพยาบาลทีมีทกัษะ หรือมีใบอนุญาตในการรักษา 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุบ้านบางแคได้ให้ข้อมูลว่า ในสมัย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการจดัสวสัดิการเกียวกับผูสู้งอายุ โดยสร้าง 
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค เพือใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอายตุามนโยบายสวสัดิการสังคมของ
รัฐ และได้ก่อตังขึนเมือวนัที  มิถุนายน  นับเป็นสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายุแห่งแรกของ
ประเทศไทย ต่อมาจึงไดมี้การจดัตงัสถานสงเคราะห์คนชราขึนอีกหลายแห่ง กระจายไปทุกภาคของ
ประเทศ รวมทงัหมด  แห่ง ดงันี 

1. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค กรุงเทพมหานคร 

2. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง จงัหวดันครราชสีมา 
3. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์โพธิกลาง จงัหวดันครราชสีมา 
5. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 

6. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นทกัษิณ จงัหวดัยะลา 
7. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

8. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นอู่ทองพนงัตกั จงัหวดัชุมพร 

9. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

10. สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศมฯ์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

11. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

12. สถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นเขาบ่อแกว้ จงัหวดันครสวรรค ์

14. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 

15. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค  กรุงเทพมหานคร 

16. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นศรีตรัง จงัหวดัตรัง 
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17. สถานสงเคราะห์คนชราสยามบรมราชกุมารี(หลวงพอ่เปิน) จงัหวดันครปฐม 

18. สถานสงเคราะห์คนชรา บุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย ์

19. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

20. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่ลาํไย) จงัหวดักาญจนบุรี 

สถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐมีการให้บริการแก่ผูสู้งอายุในด้านต่างๆ เพือ
ช่วยเหลือคนชราทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ไร้ญาติ ไร้ทีพึง ไม่มีผูอุ้ปการะ และขาดทีอยูอ่าศยั 
หรือขาดผูดู้แล นอกจากนี ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวทียากจน ไม่สามารถเลียงดูคนชราใน
ครอบครัวได ้โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 

ก. เพือให้การสงเคราะห์คนชราทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้หรือประสบปัญหา 
ความทุกขย์าก เดือดร้อน ยากจน ไม่มีทีอยูอ่าศยั หรือไม่สามารถอยูก่บัครอบครัวได ้

ข. เพือให้บริการแก่คนชราทีอยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการ
สงเคราะห์คนชราบางอยา่ง เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบาํบดั นนัทนาการ 

ค. เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ยหรือยากจนทีไม่สามารถจะอุปการะ
เลียงดูคนชราไวใ้นครอบครัวได ้

ง. เพือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกียวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทาํความ
เดือดร้อนรําคาญแก่สังคมและใหส้ามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งผาสุกตามสมควรแก่อตัภาพ 

จ. เพือเป็นการตอบแทนคุณความดีทีคนชราไดท้าํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ 

ฉ. เพือผูสู้งอายุจะไดค้ลายวิตกกงัวล เมือชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได ้
แลว้ทางรัฐบาลมีหนา้ทีจะเป็นผูอุ้ปการะเลียงดูต่อไป 

. สถานทีให้การช่วยเหลือในการดาํรงชีวิต (Assisted Living Setting) เป็นสถานทีพกั
อาศัยสําหรับผูสู้งอายุทีมีข้อจาํกัดทางด้านร่างกาย โดยให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจาํวนั และการดูแลสุขภาพ ตลอด  ชวัโมง มิใช่การดูแลรักษาพยาบาลผูที้เจ็บป่วย แต่จะมี
ระบบการส่งต่อถึงผูเ้ชียวชาญหากมีปัญหาสุขภาพทงัดา้นร่างกายและจิตใจ เพือความสามารถใน
การดาํรงชีวติของผูสู้งอายใุนสังคม ซึงมีลกัษณะการใหบ้ริการ ดงันี 

ก. บริการส่งเสริมคุณภาพชีวติ และการพึงพาตนเอง 

ข. ช่วยเหลือผูป่้วยทีมีปัญหาความจาํเสือม หรือทุพพลภาพ 

ค. มีกิจกรรมส่งเสริม เช่น การออกกาํลงักาย กิจกรรมส่งเสริมดา้นจิตวญิญาณ 

ง. มีแม่บา้นดูแลเรืองความสะอาดของทีอยูอ่าศยั 
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. โรงพยาบาลทีให้การดูแลระยะยาว (Long-stay Hospital) เป็นสถานทีให้บริการ 
การรักษาพยาบาลทวัไป ซึงอาจเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยผูสู้งอายุทีจะสามารถเขา้รับ
บริการได้จะต้องมีความสามารถตาํ  คือไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัได้ และต้องได้รับ 
การดูแลอยา่งเป็นพิเศษ ทงันี ขึนอยูก่บัความพร้อมในการจ่ายค่าบริการของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 

. สถานบริบาล (Nursing Home) ในปัจจุบนัมีการบญัญติัศพัท์ทีใช้เรียกแทนคาํว่า   
“เนิร์สซิงโฮม” อยู่หลายคาํ เช่น สถานบริบาลผูสู้งอายุ บ้านพกัผูสู้งอายุ สถานพยาบาลคนชรา 
บา้นพกัคนชรา เป็นตน้ ซึงล้วนมีความหมายเดียวกนั คือ การให้การพยาบาลและดูแล (Nursing 

Care) (บณัฑิต เทียนรัตน์, : ) สถานบริบาลเป็นรูปแบบการดูแลระยะยาวของภาคเอกชน 
โดยดูแลผูที้มีอาการป่วยไม่มาก แต่ไม่สามารถอยู่ทีบา้นได้ และเป็นสถานทีให้บริการการดูแล 
ทีตอ้งใชท้กัษะทางการพยาบาล  ชวั โมงต่อวนั ให้บริการผูสู้งอายุทางดา้นกายภาพ เช่น ห้องพกั 
อาหาร การทาํกิจวตัรประจาํวนั การเคลือนไหว การบริการทางพยาบาล ตลอดจนการสนบัสนุน 
ทางการแพทย์ เช่น  กายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัด  เป็นต้น  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะเศรษฐศาสตร์ และกระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย,์ : ) โดยมี
ลกัษณะการบริการดงันี 

ก. การดูแลกิจกรรมในชีวติประจาํวนั 

ข. การฟืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพือส่งเสริมความเป็นอิสระและการคงสมรรถนะ
ของร่างกาย 

ค. การใหค้วามรืนรมยจ์ากกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมอืนๆ  
ง. การดูแลระยะสุดทา้ย 

จ. การดูแลสุขภาพทีบา้นและการส่งผูช่้วยไปดูแลทีบา้น 

ฉ. ให้การสนับสนุนแก่ครอบครัวในรายทีไม่สามารถให้การดูแลผูสู้งอายุต่อไปได ้ 
แต่ยงัส่งเสริมให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล รวมทงัเตรียมความพร้อมของครอบครัว 
ในกรณีทีผูสู้งอายสุามารถกลบัไปอยูที่บา้นได ้

5. สถานดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ย (Hospice care) เป็นการดูแลผูสู้งอายุทีมีอาการป่วย 
อยูใ่นวาระเกือบสุดทา้ยของชีวติ โดยการดูแลเพือควบคุมอาการ และบรรเทาความเจ็บปวดของโรค 
ช่วยให้เกิดความสุขสบาย เปิดโอกาสให้มีเวลาอยู่กบัครอบครัวและเพือนๆ และจากไปอย่างสงบ 
ในวนัสุดทา้ยของชีวติ  

จากรูปแบบการดูแลระยะยาวในประเภทต่างๆ ซึงมีการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายทีุแตกต่าง
กนัไปตามความเหมาะสม สามารถสรุปรวมเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี 
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. การดูแลทีเป็นการสงเคราะห์โดยกลไกรัฐบาล ไดแ้ก่ การดูแลในสถานสงเคราะห์
คนชรา สถานสงเคราะห์ภายใตมู้ลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลหรือสมาคม โรงพยาบาลของรัฐบาล 
และการสงเคราะห์โดยกลไกองคก์รเอกชน (NGO) 

. การซือบริการจากภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลเอกชน บา้นพกัคนชรา สถานบริบาล 
สถานบริการและศูนยจ์ดัส่งผูดู้แลผูสู้งอาย ุ

รูปแบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นสิงสําคญัทีองค์การหรือ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะตอ้งเขา้มาควบคุมดูแลให้เป็นระบบ นอกจากนียงัมีมาตรการทีสามารถ
ดําเนินการให้เป็นรูปธรรม เพือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดูแลผูสู้งอายุ 
ระยะยาวของประเทศไทยพฒันาไปไดด้ว้ยดี (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, บรรณาธิการ, : ) 
ดงันี 

. การจดัสวสัดิการสนบัสนุนผูดู้แล เช่น การลดภาษีเงินได ้การใหส้วสัดิการช่วยเหลือ
โดยตรง ซึงจะเป็นประโยชน์มากในกรณีทีผูดู้แลตอ้งออกจากงานเพือมาดูแลผูสู้งอาย ุ

. การสนบัสนุนเงินหรือผลประโยชน์ทางออ้ม เช่น การให้เงินสนบัสนุน หรือการลด
ภาษีรายไดใ้ห้แก่ภาคเอกชนทีจดับริการดูแลระยะยาว เนืองจากเป็นการช่วยเหลือผูที้พอจะมีกาํลงั
ซือให้สามารถเขา้ใชบ้ริการไดง่้ายขึน ลดความจาํเป้นของการสร้างสถานบริการดูแลระยะยาวของ
ภาครัฐ และเกิดการใชท้รัพยากรของประเทศในภาพรวมอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน 

.  การจัดทํามาตรฐานสถานบริการเพือการดูแลระยะยาว  ตลอดจนมาตรฐาน  
การบริการต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการประกันคุณภาพของการให้บริการ และคุ้มครอง
ผูใ้ช้บริการ แต่ควรจดัทาํขึนเมือมีมาตรการที  แลว้ เพราะการบงัคบัใช้มาตรฐานจะเป็นการเพิม
ตน้ทุนในการดาํเนินการ ทาํให้กลุ่มคนทีจะเขา้ใช้บริการตอ้งแบกภาระมากขึน และลดโอกาส 
การเขา้ถึงบริการในประชากรกลุ่มทีมีรายไดไ้ม่มากพอ 

. การส่งเสริมบริการทีสนับสนุนการดูแลระยะยาวต่างๆ ซึงจัดโดยองค์การที 
ไม่แสวงหาผลกาํไร ไม่ว่าจะเป็นระบบอาสาสมคัร การดูแลทีบา้นหรือชุมชน หรือการดูแลใน 
สถานบริการ ทงันี องค์การทีไม่แสวงหาผลกาํไรทีมีศกัยภาพและเป็นกาํลงัสําคญั คือ องค์การ 
ทางศาสนา 

. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการดูแลระยะยาวโดยครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง
การส่งเสริมคุณค่าของผูดู้แลทีอุทิศตนในการดูแลระยะยาวให้แก่ผูสู้งอายุ ซึงจะเป็นการช่วย
สนบัสนุนใหร้ะบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวดาํรงอยูไ่ด ้
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ในการวิจยัครังนี เป็นการวิจยัเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey ผูว้จิยัเลือกศึกษาหน่วยงานทีให้บริการ
ผูสู้งอายุทงัในรูปแบบของสถานสงเคราะห์คนชราหรือบา้นพกัคนชรา (Residential Home) โดย
กลไกของภาครัฐ คือ สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และสถานบริบาล (Nursing Home)  
ซึงเป็นการใหบ้ริการจากภาคเอกชน คือ ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม  

 

. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.  ไดก้าํหนดไวว้า่ รัฐบาลจะตอ้งกระจาย

อาํนาจให้แก่ท้องถินพึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถินได้เอง ตามความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถิน โดยรัฐจะทาํหนา้ทีในการกาํกบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินภายใตก้รอบ
ของกฎหมายเท่านัน ต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจาย
อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ.  ซึงการดูแลผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์ถือเป็น
อีกหนึงภารกิจทีได้มีการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือให้บริการแก่ผูสู้งอายุที 
ขาดทีพึงในดา้นต่างๆ เป็นจาํนวน  แห่ง ดงันี  

1. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์วดัม่วง จงัหวดันครราชสีมา 
2. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นธรรมปกรณ์โพธิกลาง จงัหวดันครราชสีมา 
3. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

4. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นอู่ทองพนงัตกั จงัหวดัชุมพร 

5. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

6. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

7. สถานสงเคราะห์คนชราสยามบรมราชกุมารี (หลวงพอ่เปิน) จงัหวดันครปฐม 

8. สถานสงเคราะห์คนชราวยัทองนิเวศน์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
9. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นเขาบ่อแกว้ จงัหวดันครสวรรค ์

10. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค  กรุงเทพมหานคร 

11. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นศรีตรัง จงัหวดัตรัง 

12. สถานสงเคราะห์คนชราบา้นลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

13. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอ่ลาํไย) จงัหวดักาญจนบุรี 

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ก่อตงัขึนโดยนายบุญนาค สายสว่าง อดีตผูว้่า
ราชการจงัหวดัจนัทบุรี และภรรยา คือ นางชืนจิต สายสวา่ง มีพืนที  ไร่  งาน  ตารางวา ตงัอยู่
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หมู่  ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ 
และจงัหวดันครปฐมไดร่้วมกนัหาทุนในการสร้างอาคารจาํนวน  หลงั รวมทงัจดัซือวสัดุอุปกรณ์ 
และเครืองใช้ต่างๆ ในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ซึงสามารถรองรับผูสู้งอายุได้ถึง  

 คน และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมือวนัที  กนัยายน  และต่อมาภาครัฐได ้
ถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม 
โดยมีลกัษณะการใหบ้ริการ ดงันี 

. รับผูสู้งอายทุงัเพศชายและหญิงเขา้อยูใ่นสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  

. การจดัใหมี้บริการดา้นปัจจยั 4 ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต ให้ผูสู้งอายุมีความเป็นอยู่
ตามสมควรแก่อตัภาพ 

3. บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล มีเจ้าหน้าทีพยาบาลคอยดูแลรักษา 
ตามคาํสังแพทย ์ในกรณีเจบ็ป่วยเฉพาะโรค 

. การอนามยัและการส่งเสริมสุขภาพในสถานสงเคราะห์คนชรา เช่น การให้ความรู้
เกียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่คนชรา การทาํความสะอาดทีพกัอาศยั การกาํจดัยุงและแมลง 
เป็นตน้ 

5. บริการด้านอาชีวบาํบดัและกายภาพบาํบดั โดยส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูสู้งอาย ุ
มีกิจกรรมยามวา่งใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ และความถนดั เพือส่งเสริมสุขภาพจิต และรู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยให้คาํปรึกษา แกไ้ขปัญหา ฟืนฟู และปรับสภาพ
จิตใจเพือให้ผูสู้งอายุมีความอบอุ่นใจ และสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนให้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการศึกษาวจิยัเกียวกบัปัญหาผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชรา 

. บริการผูสู้งอายใุนชุมชน กรณีขาดแคลนอุปกรณ์ยงัชีพ 

. บริการด้านศาสนา โดยจดัให้ผูสู้งอายุมีโอกาสประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตาม
ประเพณีนิยมในวนัสําคัญทางศาสนาต่างๆ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงธรรมเทศนา 
เดือนละครัง 

. บริการดา้นฌาปนกิจ สําหรับผูสู้งอายุทีถึงแก่กรรมในสถานสงเคราะห์คนชรา และ
ไม่มีญาติมารับศพ  ทางสถานสงเคราะห์คนชราจะจดัการใหต้ามประเพณี 
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. ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม เริมดาํเนินธุรกิจการให้บริการผูสู้งอายุ  เมือปี พ.ศ.  

ตงัอยู่เลขที  ถนนอุดรวิถี ซอย  ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  
มีขนาดพืนทีประมาณ  ไร่เศษ อยู่ใกล้กบัโรงพยาบาลนครปฐม สาเหตุทีเริมดาํเนินธุรกิจดา้นนี 
เพราะเห็นวา่ในปัจจุบนัสังคมมีการเปลียนแปลงไปมาก ลูกหลานตอ้งออกไปทาํงานประกอบอาชีพ
เพือหาเลียงครอบครัว ทาํให้ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย ดว้ยเหตุนี จึงไดเ้ล็งเห็นวา่ศูนยนี์
น่าจะเป็นส่วนหนึงทีแบ่งเบาภาระของครอบครัวและของสังคมส่วนรวมได ้และผูที้มาสมคัรเป็น 
พีเลียงจะไดมี้อาชีพ มีรายไดเ้พือช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของแต่ละคนดว้ยเช่นกนั โดยศูนยมุ์ฑิตา 
เนอสซิงโฮม รับดูแลผูสู้งอายทีุป่วยเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต และพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ 
ซึงสามารถใหบ้ริการผูสู้งอายไุดป้ระมาณ  คน 

ต่อมาได้เปิดศูนย์ที  ตังอยู่เลขที /  หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถนนปินเกล้า-นครชัยศรี  
แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ อยู่ใกล้โรงพยาบาลธนบุรี  สามารถให้บริการ
ผูสู้งอายไุดป้ระมาณ  คน 

ปัจจุบนั พ.ศ.  กาํลงัเปิดศูนยที์  ทีหมู่บา้น ป.ผาสุก เช่นกนั แต่มีขนาดใหญ่กว่า
ศูนย์ที  ประมาณ  เท่า เพือถ่ายโอนผูสู้งอายุจากศูนยอื์นๆ และเพือรองรับผูสู้งอายุทีจะมาใช้
บริการในอนาคต 

         เอืออาทรดุจญาติมิตร ดูแลใกลชิ้ดดุจญาติสนิท 
แรงบนัดาลจากใจใหไ้ดคิ้ด จากดวงจิตทีมองเห็นเป็นกุศล 
จากพบเห็นพีนอ้งผองผูค้น จากฝึกฝนงานทีทาํตรากตรํามา 
ในโลกนีมีมากมายหลากหลายทวั เรืองไกลตวัยงัสุขใจไม่กงัขา 
เมือยามใดหมดหนุ่มสาวเฒ่าชรา จะหนัหนา้ไปพึงใครนนัไม่มี 
ยามมีแรงทาํเองไดทุ้กทุกสิง อยากจะวงิอยากเดินเพลินสุขี 
ยามเจบ็ไขแ้ก่ลงไปไม่มีดี  ตอ้งหาทีพิงพกัรักษาตวั 
ลูกหลานตอ้งทาํงานเลียงชีวิต จึงหมดสิทธิดูแลไดใ้หมึ้นหวั 
พอ่แม่รักสุดชีวิตใหมิ้ดมวั ใจสลวัหาทางออกสุดบอกใคร 
“มุฑิตา” ตงัขึนมาอาสาช่วย ยามท่านป่วยเจบ็มาไดอ้าศยั 
รับดูแลทุ่มเททงักายใจ  ใหท้่านไดสุ้ขสบายวยัอนัควร 
ดว้ยยดึมนัปณิธานขนัอาสา ดว้ยสัญญาตงัใจไวไ้ม่ผนัผวน 
ใหส้มทีท่านไวใ้จไม่เรรวน ขอเชิญชวนชมศูนยไ์ด ้ดว้ยยนิดี 
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อยากใหเ้ห็นความเป็นไปภายในศูนย ์ ใหเ้พิมพูนความมนัใจในศกัดิศรี 
ใหท้่านรู้วา่เราทาํแต่กรรมดี ดว้ยใจทีบริสุทธิยติุธรรม 

(ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม) 
 

. แนวคิดการบริหารจัดการ 7-S Mckinsey 
การบริหารจดัการ  เป็นกระบวนการบริหารองค์การทีเกิดขึนได้กบัทงัภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรทางกายภาพอืนๆ ซึงจะต้องมีการอาํนวยการและการควบคุมอย่างเป็นระบบ เพือให ้
การดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การทีวางไว ้ 
ซึงสิงทีสําคญัสําหรับกระบวนการบริหาร คือ ผูบ้ริหารหรือผูน้าํของกลุ่มคนในองค์การ มีหน้าที 
ในการบริหารงานขององค์การ กําหนดนโยบายหรือวตัถุประสงค์ขององค์การ วางแผนการ
ปฏิบติังาน ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ และดูแลให้บุคลากรดาํเนินงานตามแผน ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด 
7-S Mckinsey มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัครังนี เพือใช้ศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการองค์การ 
(สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

Tom Peter และ Robert Waterman ไดเ้สนอว่าประสิทธิภาพขององค์การเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ของปัจจยั  ประการ ซึงแนวคิด 7-S Mckinsey เป็นทฤษฎีทีช่วยให้การบริหาร
องค์การมีความชัดเจน  และเป็นระบบมากขึน  เป็นเครืองมือในการสร้างความสอดคล้อง  
เพือเชือมโยงการดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยนาํทฤษฎีนีมาใช้ในการประเมิน 
การดาํเนินงานขององคก์าร โดยเชือมโยงปัจจยั S ใหส้อดคลอ้งกนั เพือส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การดาํเนินกลยุทธ์ต่อไป (ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วฒันา, : ) ซึงประกอบดว้ยปัจจยั  ประการ 
ดงันี 
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ภาพที    7-S Mckinsey Framework 

ทีมา : พสุ เดชะรินทร์,  ชุดเครืองมือการพฒันาองค์การตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ หมวด  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์,  (กรุงเทพฯ: วิชนั พรินท ์แอนด ์มีเดีย, ), .  

. Structure โครงสร้าง คือ โครงสร้างองค์การทีตงัขึนตามกระบวนการทาํงานหรือ
การจดัระบบการดาํเนินงาน การควบคุม การรวมอาํนาจ และการกระจายอาํนาจของผูบ้ริหาร 
โครงสร้างองคก์ารทีดีจะตอ้งแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอาํนาจหนา้ทีและความรับผิดชอบ เพราะ 
มีส่วนช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั ลดความผิดพาลาดและความซาํซ้อนในการดาํเนินงาน และช่วยให้
บุคคลากรไดท้ราบถึงขอบเขตหนา้ทีในการทาํงาน องค์กรทีมีโครงสร้างเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบักลยทุธ์จะเป็นจุดแขง็ขององคก์ร  

.  Strategy กลยุทธ์ คือ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โดยใช้ กิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานต่างๆ ภายในองค์การทีได้ถูกวางแผนขึนมาเพือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อ 
การเปลียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ร และเป็นแนวทางทีบุคลากรของ
องคก์ารรู้ถึงทิศทางการดาํเนินงานทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์าร 

. System ระบบ คือ การจดัระบบการทาํงานหรือกระบวนการในการดาํเนินงาน
ภายในองค์การ เช่น ระบบการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการติดตามประเมินผล  
เป็นตน้ องคก์ารสามารถดาํเนินงานไปไดต้อ้งมีการจดัระบบการทาํงานอยา่งสอดคลอ้งประสานกนั
ทุกระดบัและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

strategy 

Shared 

value 

structure 

skills 

staff 

style 

system 
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. Style รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารองคก์ารหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น การควบคุม การจูงใจ การสังการ เป็นตน้ เพราะบทบาทของผูน้าํองค์การ 
มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวขององคก์าร โดยการสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดขึน 

. Staff บุคลากร คือ บุคลากรภายในองคก์าร ซึงเป็นปัจจยัทีสําคญัในการดาํเนินงาน
ขององค์การให้ประสบความสําเร็จ การจดัการทรัพยากรมนุษย์จะต้องคาํนึงถึงความต้องการ
บุคลากรขององค์การในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึงสามารถกาํหนด
คุณลกัษณะและการคดัเลือกบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม การมีบุคลากรทีครบถว้นและเหมาะสมกบั
แผนทีวางไวจ้ะสามารถนาํไปใช้ในการดาํเนินงานไดทุ้กเวลา รวมไปถึงการพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเนือง ซึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุเป้าหมาย 

. Skill ทักษะ คือ สิงทีองค์การสามารถทาํได้ดีกว่าองค์การอืน รวมถึงทักษะใน 
การปฏิบติังานของบุคลากรในองค์การ ไม่วา่จะเป็นทกัษะดา้นอาชีพ เป็นทกัษะในการปฏิบติังาน
ตามหนา้ทีทีรับผดิชอบ และทกัษะทีเป็นความถนดัหรือความสามารถพิเศษ เป็นความสามารถทีทาํ
ให้มีความโดดเด่นกวา่คนอืน ซึงจะทาํให้ไดผ้ลงานทีดีกวา่และอาจเจริญกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

. Shared Value ค่านิยมร่วม คือ ค่านิยมของสมาชิกในองค์การทียึดถือร่วมกนั ไม่ว่า
จะเป็นผูบ้ริหารหรือบุคลากร และเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติังาน หรือ
เรียกวา่ วฒันธรรมองคก์าร อนัไดแ้ก่ ความรู้ แนวคิด ความเชือ ซึงไดรั้บการยอมรับทวัทงัองคก์าร
จนเกิดเป็นบรรทดัฐาน และปฏิบติัตามค่านิยมร่วมเหล่านนั ทาํให้องค์การมีวฒันธรรมทีเขม้แข็ง 
และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด 7-S Mckinsey มาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั โดยใช้
ปัจจยัทงั  ประการ อนัไดแ้ก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบ บุคลากร ทกัษะ และค่านิยมร่วม 
มาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์ประเมินการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 
เพือหาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการดงักล่าวใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน  
 

. แนวคิดทฤษฎเีกยีวกบัธุรกจิบริการ 
การบริการ (Service) หมายถึง สิงทีจับต้องไม่ได้ แต่สามารถสัมผสัหรือรับรู้ได ้ 

เป็นกิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึงพอใจทีจดัทาํขึนเพือเสนอขาย เช่น บริการเสริมสวย บริการ
ขนส่ง บริการท่องเทียว เป็นตน้ ดงันนั ธุรกิจบริการ (Service Sector) จึงหมายถึงธุรกิจทีดาํเนิน
กิจการให้บริการซึงจะจดัหาบริการในรูปแบบต่าง และเสนอขายบริการให้แก่ผูบ้ริโภค เพือความ
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สะดวกสบาย ความปลอดภยั ความบนัเทิง ซึงธุรกิจดงักล่าวตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคได้ และผูใ้ห้บริการจะเรียกค่าบริการเป็นค่าตอบแทน  
(กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการ - , : )  

ดาํรงศกัดิ ชยัสนิท และสุนี เลิศแสวงกิจ ( ) ได้จาํแนกประเภทของธุรกิจบริการ 
โดยสามารถจาํแนกตามลกัษณะต่างๆ ไดด้งันี 

. จาํแนกตามลกัษณะของผูข้าย   ไดแ้ก่ ธุรกิจบริการของเอกชน บริการของเอกชน 
ทีไม่มุ่งหวงัผลกาํไร และบริการทีเป็นของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ การจาํแนกประเภทนีสามารถ
พิจารณาจากแหล่งทีมาของรายได้เป็นเกณฑ์ เพราะธุรกิจบริการบางประเภทมีรายได้มาจากการ 
ขายบริการ ภาษีอากรของประชาชน หรือการบริจาค 

. จาํแนกตามลกัษณะของผูซื้อ   ได้แก่ บริการสําหรับส่วนตวัหรือครอบครัว เช่น  
การขนส่ง การบนัเทิง ประกนัภยั เป็นตน้ และผูใ้ช้บริการทีเป็นผูป้ระกอบการคา้ เช่น บริการของ
ธนาคาร การโฆษณา เครืองจกัร การวางระบบคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

. จาํแนกตามเหตุจูงใจในการซือ   ไดแ้ก่ การซือดว้ยเหตุผล ซึงมีการวางแผนในการ
ซือล่วงหนา้ และการซือดว้ยอารมณ์ อาจเกิดจากความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย เป็นตน้ 

. จาํแนกตามลกัษณะการซือ   ไดแ้ก่ บริการทีซือตามสะดวก เป็นบริการทีมีอยูท่วัไป 
เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น บริการประเภทเลือกซือ ซึงเป็นบริการทีต้องมี 
การเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจซือ และบริการประเภทเจาะจงซือ เช่น แพทย ์ทนายความ ช่างเยบ็ผา้  
ช่างตดัผม เป็นตน้ 

. จาํแนกตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์   ได้แก่ บริการด้านการศึกษา บริการด้านการ
ขนส่ง บริการด้านการติดต่อสือสาร บริการด้านการประกันภยั บริการด้านการรักษาพยาบาล 
บริการดา้นความงาม บริการทางศาสนา   

แนวคิดทฤษฎีเกียวกับธุรกิจบริการทีผูว้ิจ ัยนํามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยครังนี คือ 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ซึงเป็นกลยุทธ์การบริหารการตลาด 
ทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยพิจารณาองค์ประกอบทีสําคัญ 
ในการตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม หรือเป็นเครืองมือของความสําเร็จทางการตลาด 
ในดา้นคุณภาพ ราคาทีเหมาะสม ความสะดวกในการซือหา และการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ 
ในโอกาสทีเหมาะสม ซึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 
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. Product สินคา้หรือบริการ   อาจเป็นสิงทีมีตวัตนหรือไม่มีตนก็ได ้เช่น ผลิตภณัฑ ์
บริการ ความคิด สถานที เป็นตน้ ดงันนั จึงตอ้งมีการวางแผนเกียวกบัสินคา้หรือบริการดงักล่าว 
โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าหรือบริการนันจะต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) และคุณค่า (Value) เพราะจะทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและอุดหนุน
สินคา้หรือบริการอยา่งต่อเนือง 

. Price ราคา   ในการวางแผนด้านราคา จะต้องคาํนึงถึงต้นทุนในการผลิตหรือ 
การใหบ้ริการ รวมถึงตน้ทุนของลูกคา้อนัเกิดจากค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่าสินคา้หรือบริการ ดา้นเวลา 
ดา้นการเดินทาง เป็นตน้ และหากสินคา้หรือบริการนนัทีคุณค่าสูงกวา่ราคา จะสามารถทาํให้ลูกคา้
ตดัสินใจบริโภคได้ง่ายขึน การทีลูกค้าจะจ่ายเงินเพือซือสินค้าหรือบริการ เป็นการแสดงถึง 
ความต้องการหรือความพึงพอใจในตวัสินค้าหรือบริการนัน โดยการกาํหนดราคาทีเหมาะสม 
จะตอ้งพิจารณาจากอุปทาน (Supply) คือ ความพึงพอใจในการขายสินคา้หรือบริการในระดบัราคา
ต่างๆ  และอุปสงค ์(Demand) คือ ความพึงพอใจในการซือสินคา้หรือบริการในระดบัราคาต่างๆ 
(ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา,  : ) 

. Place สถานที   เป็นช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้หรือการใหบ้ริการ จะตอ้งคาํนึงถึง
ความสะดวกสบายในการรับบริการเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงของลูกค้าในด้านสถานที 
ระยะเวลาการเดินทาง ช่องทางการติดต่อสือสาร อาจรวมถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายดว้ย ซึงช่องทาง
ทีเหมาะสมนนัขึนอยูก่บัลกัษณะของการบริการในแต่ละประเภท 

. Promotion การส่งเสริมการตลาด   เป็นการช่วยกระตุน้ให้ลูกคา้ทาํตามในสิงทีเรา
คาดหวงั ได้แก่ การรู้จักตวัสินค้า เกิดความต้องการใช้ และตดัสินใจซือ โดยอาศยัเครืองมือที
แตกต่างกนัในการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย และการตลาดทางตรง ดงันนั สิงสําคญัในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ตอ้งพิจารณา
ถึงพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้ เพือทีจะเลือกวิธีติดต่อสือสารทีสามารถเขา้ถึงและจูงใจ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม (ฉตัยาพร เสมอใจ, : )  

สําหรับธุรกิจตลาดบริการ จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps เป็นปัจจยั 
ทีช่วยในการส่งเสริมการบริการให้ประสบความสําเร็จ ซึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องพิจารณาให้
ส่วนประกอบมีความสอดคลอ้งกนัทุกดา้น และเหมาะสมกบัรูปแบบของสินคา้หรือศกัยภาพของ
ธุรกิจ ควรเลือกวธีิทีเหมาะสมกบัลกัษณะ ความตอ้งการ และพฤติกรรมของลูกคา้ ซึงปัจจยัทีสําคญั
ทีสุด คือ คนหรือผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัทีช่วยให้การบริการนนัดาํเนินไปไดแ้ละเจริญเติบโต ดงันัน  
จึงควรคาํนึงถึงผูบ้ริโภค และพยายามทาํการศึกษา เรียนรู้ และทาํความเขา้ใจในดา้นของพฤติกรรม
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ในกระบวนการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการ ฉตัยาพร เสมอใจ ( ) ไดร้วบรวมขอ้มูลเกียวกบั
กระบวนการตดัสินใจซือสินคา้หรือบริการ โดยสามารถแบ่งออกเป็น  ขนัตอน ดงันี 

. ขนัก่อนการซือ ลูกคา้จะคาํนึงถึงความตอ้งการของตนเอง โดยเริมจากมองหาสิงที
สามารถตอบสนองความต้องการนันได้ ถ้าลักษณะการซือมีความถีหรือเกิดเป็นประจาํ ลูกค้า 
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการจากให้ผูข้ายรายใดรายหนึงอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าลักษณะการซือนัน 
เป็นความตอ้งการทีเกิดขึนไม่บ่อยนกั ลูกคา้จะหาขอ้มูลมากและใชเ้วลาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
มากกว่า เมือได้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็จะนําข้อมูลทงัหมดมาเปรียบเทียบจากผลประโยชน์และ 
ความเสียง ก่อนทีจะตดัสินใจเลือกใช้บริการ พฤติกรรมในการลดความเสียงดงักล่าว เช่น เลือก
บริษัททีเชือถือได้ พิจารณาจากคาํแนะนําและสิงทีมองเห็นได้ สอบถามจากบุคคลรอบข้าง  
การรับประกนัจากการบริการ เป็นตน้  

. ขนัตดัสินใจซือ เมือลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการใดบริการหนึงแลว้ ผูซื้อและผูข้าย
จะตอ้งมีการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กัน ลูกค้าจะตอ้งเขา้ไปเป็นส่วนหนึงในกระบวนการบริการนัน 
ปัจจยัทีเกียวขอ้งในการตดัสินใจซือของลูกคา้ในขนัตอนนี ไดแ้ก่ 

.  สภาพแวดลอ้มของการบริการ เช่น การตกแต่งสถานทีบริการ ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เครืองมือหรืออุปกรณ์การใหบ้ริการ พฤติกรรมของลูกคา้รายอืน เป็นตน้ เป็นสิงที
สามารถสร้างความคาดหวงัและการรับรู้ถึงคุณภาพของการบริการนนัได ้

.  พนกังานบริการ เป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุดในการให้บริการทีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์สูง 
ความบกพร่องของพนกังานจะสามารถทาํให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจไดง่้าย ในทางตรงกนัขา้ม 
หากพนักงานให้การบริการมากเป็นพิเศษก็สามารถสร้างความพึงพอใจได้เช่นกนั ซึงการสร้าง
ประสิทธิภาพในการให้บริการนนั จะตอ้งมีจิตใจแห่งการบริการ (Service Mind) คือ ทกัษะและ 
การมีบุคลิกภาพทีเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

.  บริการสนบัสนุน ช่วยให้บริการส่วนหน้าทีตอ้งติดต่อกบัลูกคา้โดยตรงทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน ส่วนเบืองหลงัการให้บริการก็จะช่วยให้พนกังานส่วนหนา้สามารถ
ทาํหนา้ทีใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

.  ลูกคา้รายอืนๆ ลูกคา้ทุกคนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบริการ จึงทาํให้
เกิดความรู้จกั ใกล้ชิดกบัลูกคา้รายอืนๆ ไปโดยปริยาย ดงันนั หากลูกคา้บางรายมีพฤติกรรมแย่ๆ 
อาจส่งผลต่อความรู้สึกของลูกคา้รายอืนๆ ดว้ย 
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. ขนัหลงัการซือ ลูกคา้จะประเมินคุณภาพและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ผูข้าย โดยการเปรียบเทียบความคาดหวงัในสิงทีพวกเข้าต้องการกับการได้รับการตอบสนอง 
ความตอ้งการนนัจากผูข้าย รวมทงัประเมินในดา้นราคา คุณภาพ สถานการณ์ทีเกียวขอ้ง และปัจจยั
ส่วนบุคคล ซึงการประเมินของลูกค้าจะส่งผลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าต่อไป 
ในอนาคต และทาํให้ลูกคา้เกิดความภกัดีต่อการให้บริการนัน นอกจากนี อาจเกิดการบอกต่อถึง
ความพึงพอใจหรือไม่พอใจไปยงับุคคลอืนๆ อีกดว้ย  

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับธุรกิจบริการดังกล่าว  สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์การบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม เนืองจากทงั  องค์การ เป็นการดาํเนินงานดา้นการให้บริการผูสู้งอายุ จึงจาํเป็นตอ้งมี 
การบริหารจดัการในดา้นการบริการใหเ้หมาะสม 
 

. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
ศิริพันธ์ุ  สาสัตย์ และเตือนใจ ภักดีพรหม  ( ) ได้ทําการศึกษาเรือง  ระบบ  

สถานบริบาลผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงค์เพือทบทวนองคค์วามรู้เกียวกบัสถานบริบาลทีให้บริการ
ผูสู้งอาย ุเพือใหเ้ห็นภาพทงัปรัชญาและแนวคิดในการใหบ้ริการ ลกัษณะการบริการในสถานบริการ
สาํหรับผูสู้งอายุทงัภาครัฐและภาคเอกชน มาตรฐานการให้การดูแลดูผูสู้งอายุในสถานบริการ และ
การรับรองมาตรฐานของสถานบริการ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยการรวบรวมจากผูท้รงคุณวุฒิจาก
การจดัเวทีอภิปรายสาธารณะ เรือง สถานบริบาลผูสู้งอายุของไทย ผลการวิจยัพบวา่ สถานบริบาล
ผูสู้งอายุเป็นลักษณะการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผูสู้งอายุตลอด  ชัวโมง ให้การดูแลผูที้มี 
ความตอ้งการการดูแลในระดบัสูง ซึงในประเทศไทยยงัไม่มีบริการในภาครัฐ แต่มีการให้บริการ 
โดยภาคเอกชน ซึงมีลกัษณะการบริการแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพของสถานบริบาลนนัๆ และยงั
พบว่าไม่มีการกาํหนดสมรรถนะของผูใ้ห้บริการ บุคลากรในทีมสุขภาพส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ 
ความชาํนาญในการดูแลผูสู้งอายุทีเจ็บป่วยเรือรัง ยงัไม่มีการกาํหนดมาตรฐานการดูแลผูสู้งอาย ุ
ในสถานบริบาลและมาตรฐานสถานบริบาลผู ้สูงอายุ ส่วนในภาครัฐพบว่า มีการให้บริการดูแล
ผูสู้งอายุในระดบัสูงแฝงอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราทีผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ ทาํให้
ตอ้งการการดูแลในระดบัทีสูงขึน แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีการแบ่งระดบัความตอ้งการการดูแลทีชดัเจน 
ทาํให้บุคลากรในสถานสงเคราะห์ต้องแบกภาระเกียวกบัการดูแลด้านสุขภาพมากขึน และด้วย
ขอ้จาํกดัดา้นบุคลากร จึงอาจไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายไุด ้
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พันธ์ทิพย์ วรวาท  ( ) ได้ทําการศึกษาเรือง  ความต้องการของผู ้สูงอายุใน 
สถานบริบาลเอกชน  เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีว ัตถุประสงค์ เพือศึกษา 
ความต้องการของผูสู้งอายุในสถานบริบาลเอกชน และเปรียบเทียบความตอ้งการของผูสู้งอายุ  
ในสถานบริบาลเอกชน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส สภาพ 
ความเป็นอยู่ ภาวะความเจ็บป่วย ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั และ
การรับรู้ด้านเชาวน์ปัญญา  ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จาก 
กลุ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุทีพกัอาศัยในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุทีอาศยัในสถานบริบาลเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นหมา้ย มีอายุ
ระหว่าง 60-74 ปี เดิมอาศัยอยู่กับบุตรหลานและญาติ มีภาวะเจ็บป่วย โรคความดันโลหิตสูง 
ผูสู้งอายุมีความตอ้งการโดยรวมในระดบัมาก คือ การดูแลเรืองทีพกัอาศยัเป็นสัดส่วน การดูแลยา 
ทีรับประทาน การดูแลความปลอดภยัในภาวะแทรกซ้อน การดูแลทางการแพทย์และพยาบาล  
การฟืนฟู และการช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวตัรประจําวนั ตามลําดับ ระดับความสามารถ 
ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัทีแตกต่างกนักบัระดับความตอ้งการ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส สภาพความเป็นอยู่ ภาวะความเจ็บป่วย และระดบัเชาวน์ปัญญา ขอ้มูลเชิงคุณภาพเกียวกบั 
ความต้องการทีพบนอกเหนือไปจากข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ความต้องการได้ รับการอํานวย 
ความสะดวกต่าง ๆ เช่น การมีทีพกัทีเป็นสัดส่วน มีเจา้หนา้ทีพาไปตรวจตามนดั เป็นตน้ 

นิภาพร พุ่มซ้อน และสุธิดา สิงหสุต ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง วิถีชีวิตผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค  โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงสาเหตุของการเขา้มาอยู ่
ระบบการจดัการการดูแลผูสู้งอายุ และการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นบางแค  ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากเจา้หนา้ที และ
ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแค  ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ทีเขา้มาอยู่
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค  เป็นบุคคลทีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ % และมาจาก
ต่างจงัหวดั % โดยสาเหตุทีผูสู้งอายุเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางแคมีสาเหตุหลกั 
 สาเหตุ ไดแ้ก่ . ขาดการดูแลเอาใจใส่ . ผูสู้งอายไุม่ตอ้งการเป็นภาระใหลู้กหลาน . ผูสู้งอายุขาด
คนอุปการะดูแล . ผูสู้งอายุถูกผลกัดันให้เขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ด้านระบบการจดัการ 
การดูแลผูสู้งอาย ุทางสถานสงเคราะห์ฯ ไดมี้การจดัระเบียบขึนเพือควบคุมการใชชี้วิตของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์ฯ เพือให้สามารถดูแลผูสู้งอายุไปในทิศทางเดียวกัน และเพือให้ผูสู้งอายุ
ตระหนกัถึงสิทธิของตนเองและสิทธิของผูอื้น 
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ศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์และคณะ ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง การศึกษาสถานบริการดูแล
ผูสู้งอายุระยะยาวและรูปแบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงค์ 
เพือศึกษาการปฏิบติัการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในสถานบริการทีมีอยู่แล้วในประเทศไทย และ
เพือให้ได้ขอ้เสนอรูปแบบการปฏิบติัการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย  
ดาํเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชียวชาญทางด้าน 
การดูแลผูสู้งอาย ุตวัแทนผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บบริการ และผูที้มีอาํนาจทางดา้นนโยบายจากสถานบริการ 
ผลการศึกษาพบวา่ สถานสงเคราะห์คนชราของรัฐบาล จาํนวน  แห่งทวัประเทศ มีผูสู้งอายุทีอยู่
ในภาวะพึงพิง คือ เจ็บป่วยด้วยโรคเรือรัง ทุพพลภาพ หรือมีพฤติกรรมทีตอ้งดูแลอย่างใกล้ชิด 
เป็นสัดส่วนครึงหนึงของจาํนวนผูสู้งอายุทังหมด และผูสู้งอายุทีมีฐานะปานกลาง เช่น อดีต
ขา้ราชการทีมีบาํนาญ ก็มารอคิวเพือขอเขา้พกัในสถานสงเคราะห์คนชราและศูนยพ์ฒันาการจดั
สวสัดิการสังคมผูสู้งอายเุป็นจาํนวนมาก เพราะไม่มนัใจวา่เงินออมและบาํนาญเหล่านนัจะช่วยให้มี 
ความมนัคงในบันปลายชีวิต ส่วนผูสู้งอายุทีมีฐานะปานกลางหรือฐานะดี สามารถใช้บริการ 
สถานบริบาลของเอกชนได้ ซึงตอ้งจ่ายค่าบริการเฉลียเดือนละ , .  บาท และเพิมขึนตาม
กิจกรรมการดูแล ถึงแม้ค่าบริการของสถานบริบาลเอกชนจะสูง แต่พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพ 
การบริการอยูใ่นระดบัตาํ อาจเป็นเพราะกฎหมายทีไม่ครอบคลุม และขาดการกาํกบัดูแลจากภาครัฐ 
รวมทงัการประเมินคุณภาพการบริการผูสู้งอายตุามมาตรฐานทีกาํหนด 

ชุติมา บุญทบ ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง ความตอ้งการสถานบริบาลของผูสู้งอายุ 
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักระบี โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความตอ้งการสถานบริบาล และสภาพ
การอยูอ่าศยัของผูสู้งอายใุนเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักระบี ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูสู้งอายใุนเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักระบี ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่
มีความตอ้งการสถานบริบาลทีสะอาด สะดวก ปลอดภยั และรองลงมา คือ มีอุปกรณ์อาํนวยความ
สะดวกครบครัน บรรยากาศภายในสถานบริบาลมีความร่มรืน จดัแพทยแ์ละพยาบาลคอยดูแล 
เมือเจ็บป่วย จดักิจกรรมนันทนาการเพือไม่ให้ผูสู้งอายุเกิดความเบือหน่าย ญาติพีน้องสามารถ 
เขา้เยยีมไดต้ลอดเวลา มีผูดู้แลภายในสถานบริบาลทีเพียงพอ และอบรมอาชีพเสริมให้กบัผูป่้วยไดมี้
รายได ้ตามลาํดบั ซึงผลการประเมินความตอ้งการสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
กระบีในภาพรวมอยู่ในระดบัความตอ้งการมาก โดยเรียงตามลาํดบั คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทีพกั
อาศยั รองลงมา คือ ดา้นบริการสาธารณูปโภค ดา้นบริการภายในสถานบริบาล และดา้นอาคารทีพกั
อาศยั และผลการเปรียบเทียบความตอ้งการสถานบริบาลผูสู้งอายุในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดักระบี 
จาํแนกตามขอ้มูลพืนฐานของผูสู้งอายุ พบวา่ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ส่วนเพศ อายุ จาํนวนบุตร อาชีพ และแหล่ง
รายไดไ้ม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ลัดดา ดําริการเลิศ และคณะ ( ) ได้ทําการศึกษาเรือง การพัฒนากรอบและ 
แนวทางการพฒันามาตรฐานบริการดูแลผูสู้งอายุในสถานบริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ  รวบรวม 
และสังเคราะห์องคค์วามรู้ระบบบริการดูแลผูสู้งอายุในสถานบริบาลหรือสถาบนัจากเอกสารทาง
วิชาการ ประสบการณ์หรือสถาบนัทีเป็นแนวทางการปฏิบติัในประเทศไทย และพฒันากรอบและ
แนวทางการพฒันามาตรฐานการบริการดูแลผูสู้งอายุในสถานบริการหรือในสถาบนั ดาํเนินการ  
เก็บข้อมูลโดยการศึกษาดูงานในโรงพยาบาลบริการดูแลผูสู้งอายุ สถานบริการหรือสถาบัน 
ในประเทศและต่างประเทศทีมีบริบททางสังคมและวฒันธรรมใกลเ้คียง ไดแ้ก่ ประเทศสิงคโปร์  
ผลการศึกษาพบว่า ยงัไม่มีการกาํหนดมาตรฐานกลางการจดับริการ หรือมาตรฐานขนัตาํทีควร 
จะเป็น โดยเฉพาะบริการฟืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึงพบว่า ยงัมีปัญหาในเรืองของ 
การขาดแคลนบุคลากรในการดูแลฟืนฟู  และดํารงรักษาสุขภาพ  ได้แก่  แพทย์ พยาบาล  
นกักายภาพบาํบดั การขาดการจดัระบบ และรูปแบบบริการในการดูแลทางการแพทยแ์ละพยาบาล 
สําหรับกลุ่มผูสู้งอายุทีช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือพิการ จึงมีขอ้เสนอเพือการพฒันามาตรฐาน 
การดูแลผูสู้งอายใุนสถานบริการ ไดแ้ก่ จดัใหมี้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในพืนทีใกลเ้คียง จะทาํ
ให้สถานบริการได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นสหสาขาวิชา เนืองจากสถานศึกษามีความพร้อม 
ด้านวิชาการและทรัพยากร สถานสงเคราะห์คนชราคนทาํการแยกส่วนบริการทางการแพทย ์
ออกจากบริการอืนๆ ให้ชัดเจน และจดัทาํมาตรฐานในการดูแล การเพิมกรอบอตัรากาํลงัประจาํ 
ในทุกตาํแหน่ง หรือใชว้ิธีอาสาสมคัร หรือใชบุ้คลากรวิชาชีพบางเวลา ควรส่งเสริมให้ผูสู้งอายุทีมี
ความพิการไดขึ้นทะเบียนเป็นผูพ้ิการ เพือให้ไดรั้บสิทธิอืนๆ แทนเบียคนพิการ เช่น กายอุปกรณ์ 
ทีจาํเป็น  

วภิาว ีเจนจาคะ ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายุของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายุ
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายุของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร กบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ริโภคชายและหญิง อายุ  ปีขึนไป จาํนวน  คน  
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายุของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีผูสู้งอายใุนครอบครัว -  คน การดูแลผูสู้งอายใุนครอบครัวไม่ถือเป็นภาระ
ความรับผิดชอบ รู้จกัและเขา้ใจความหมายของสถานบริบาลผูสู้งอายุ มีความเห็นต่อสถานบริบาล
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ผูสู้งอายโุดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุดทงั  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริการ คือ มีความ
สะอาด และสิงอาํนวยความสะดวกของสถานทีพกัทีไดม้าตรฐาน ดา้นราคา คือ มีราคาทีเหมาะสม 
ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ คือ มีความสะดวกในการเดินทาง ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีอตัรา
พิเศษสําหรับการพกัเป็นระยะยาว ด้านบุคลากร คือ  มีความรู้ความชาํนาญ ทกัษะการให้บริการ 
อย่างถูกต้อง และให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีความรวดเร็วใน 
การให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ คือ มีความสะดวกในการสัญจรภายในสถานทีพกั  
ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายุของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
กบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีมีจาํนวนบุตร และรายได้แตกต่างกนั  
มีระดบัความคิดเห็นต่อสถานบริบาลผูสู้งอายแุตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 ภุชงค์ เสนานุช และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง การติดตาม
ประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราและศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ประเมิน
ความพึงพอใจของผูสู้งอายุ และศึกษาปัจจยัหรือเงือนไขทีมีผลต่อความสําเร็จของภารกิจถ่ายโอน
ของสถานสงเคราะห์คนชรา  แห่ง และศูนยบ์ริการทางสังคมผูสู้งอายุ  แห่ง ดาํเนินการเก็บ
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการสถานสงเคราะห์คนชราและศูนยบ์ริการ
ทางสังคมผูสู้งอายุ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบันโยบาย ไดแ้ก่ คณะกรรมาธิการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และความมนัคงของมนุษย์ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน และอธิบดีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ และผูบ้ริหารระดบั
ทอ้งถิน ไดแ้ก่ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผูอ้าํนวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพ เป็นต้น และใช้วิธีการประชุมกลุ่ม ประกอบด้วย ผูบ้ริหารทอ้งถิน ผูแ้ทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้งในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผลการศึกษาพบว่า  
. ดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนการถ่ายโอนธุรกิจยงัขาดการเตรียมความพร้อมทีดี . ดา้นภารกิจ
การดูแลผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและศูนยบ์ริการทางสังคมยงัคงภารกิจเดิม มีเพียงบาง
แห่งเท่านันทีเน้นการทาํงานเชิงรุก โดยเขา้ไปสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาํบลมีบทบาท 
ในการดูแลผูสู้งอายุมากขึน นอกจากนี การดาํเนินงานของหน่วยงานดงักล่าวยงัขาดการตรวจและ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจดับริการสังคมผูสู้งอายุ . ด้านการบริหาร สถานสงเคราะห์
คนชราส่วนใหญ่ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน บุคลากรทีถ่ายโอนไปขาดความกา้วหน้า 
ในสายงาน และขาดแคลนบุคลกรวิชาชีพทีเกียวข้อง และปัจจยัทีมีผลต่อความสําเร็จของการ 
ถ่ายโอนภารกิจทีสําคญั ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมทีดี ผูบ้ริหารองค์การปกครองส่วนทอ้งถิน 
ให้ความสําคญักบังานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มผูด้้อยโอกาส รวมทงั 
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มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราทีมีความรู้ และทกัษะ 
การบริหารจดัการ สามารถประสานงานและระดมความร่วมมือจากภาคต่างๆ เขา้มาสนับสนุน 
การจดัสวสัดิการสังคมในเขตพืนทีทีรับผดิชอบ 

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ สาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ -  ( ) 
ได้ทําการศึกษาเรือง ทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสําหรับผู ้สูงอายุทีสอดคล้องกับ 
ความตอ้งการของผูที้จะกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ โดยมีวตัถุประสงค์เพือนาํเสนอทิศทางการให้บริการ
ของธุรกิจบริการสําหรับผูสู้งอายุทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูที้จะกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ และ
ผูสู้งอายตุ่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคการวิจยั
อนาคต จากกลุ่มตวัอยา่งทีอยู่ในพืนทีเขตรับผิดชอบของสํานกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 

-  จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะธุรกิจทีให้บริการแก่ผูสู้งอายุ แบ่งเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ ด้านการ 
สร้างเสริมสุขภาพ ดา้นสันทนาการ ดา้นการรักษา และบริการผูดู้แลผูสู้งอายุ ซึงจะช่วยให้ผูสู้งอาย ุ
มีสุขภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจทีดีขึน สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งปกติและลดการเป็น
ภาระให้แก่บุคคลในครอบครัว และแนวโน้มธุรกิจบริการผูสู้งอายุในอีก  ปีข้างหน้า จะตอ้ง
คาํนึงถึงความตอ้งการของผูสู้งอายุ รายได้ กาํลงัซือบริการ และศกัยภาพของผูสู้งอายุเป็นสําคญั  
โดยมุ่งเนน้ทางดา้นสุขภาพของผูสู้งอายเุป็นหลกั รองลงมา คือ การให้ผูสู้งอายุมีส่วนร่วมทางสังคม 
ดงันนั ธุรกิจบริการสาํหรับผูสู้งอายทีุเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ จะตอ้งเป็นธุรกิจบริการทีสามารถทาํให้
ผูสู้งอายุมีสุขภาพดี มีลกัษณะสิงแวดล้อมทีเหมาะสม ทาํให้ผูสู้งอายุสามารถอยู่กบัครอบครัวได ้
และทีสาํคญัจะตอ้งมีมาตรฐานสาํหรับผูใ้ชบ้ริการ 

ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ( ) ได้ทาํการศึกษาเรือง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ
รองรับสังคมสูงอายขุองประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง สถานการณ์
ทางประชากรทีมีอัตราเพิมขึนอย่างรวดเร็วของประชากรสูงอายุ รวมทงัผลการประเมินแผน
ผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัที  (พ.ศ. - ) เพือจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายรองรับสังคมผูสู้งอาย ุ
ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยศึกษาคน้ควา้ และวิเคราะห์สถานการณ์ทางประชากรจากเอกสาร รายงาน
การวิจัย  รวมถึงข้อมูลทีเกียวข้อง  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยทีเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 
ด้านผูสู้งอายุ คือ การขาดความต่อเนืองของนโยบาย การไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง 
ประกอบกับชมรมผู ้สูงอายุไม่ เข้มแข็ง  และองค์การปกครองส่วนท้องถินมีข้อจํากัดใน 
การดาํเนินงาน ทงัดา้นกาํลงัคนและระเบียบขอ้บงัคบัในการใชจ่้ายงบประมาณเพืองานดา้นผูสู้งอาย ุ
จึงเสนอนโยบายเพือรองรับสังคมผูสู้งอายุ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที  การเตรียมความพร้อมของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

ประชากรเพือวยัสูงอายทีุมีคุณภาพ ยทุธศาสตร์ที  การส่งเสริมและพฒันาผูสู้งอายุ ยุทธศาสตร์ที  
การคุม้ครองทางสังคมสาํหรับผูสู้งอาย ุและยทุธศาสตร์ที  การพฒันาบุคลากรดา้นผูสู้งอายุ 

สุจิตรา สมพงษ ์( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความสุขของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราในจังหวัดนครปฐม  โดย มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับความสุขของผู ้สูงอายุใน 
สถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม  เพื อเปรียบเทียบความสุขของผู ้สูงอายุใน 
สถานสงเคราะห์คนชราในจังหวดันครปฐม  จาํแนกตามสถานภาพการสมรสก่อนเข้าพกัอยู ่
ในสถานสงเคราะห์ฯ จาํนวนบุตร การมีโรคประจาํตวั การเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ระยะเวลา 
ทีพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ และการมาเยียมของครอบครัวของผูสู้งอายุ เพือศึกษามุมมองทีมีผล
ต่อความสุขของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราจงัหวดันครปฐม ดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี  (หลวงพ่อเปิน
อุปถมัภ์) จาํนวน  คน และในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน  คน ทงัเพศชายและเพศ
หญิง และใชก้ารสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม 
ทีมีคะแนนความสุขเฉลียสูงสุด จาํนวน  คน และตาํสุด จาํนวน  คน  ในแต่ละสถานสงเคราะห์ฯ  
ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายใุนสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม มีความสุขอยูใ่นระดบัมาก 
ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมทีมีสถานภาพสมรส การมีโรคประจาํตวั 
ระยะเวลาทีพกัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และการมาเยียมของครอบครัวต่างกัน มีระดับ
ความสุขไม่แตกต่างกนั และผูสู้งอายุทีมีจาํนวนบุตร และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างกนั  
มีระดบัความสุขทีแตกต่างกนั ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐมมีมุมมองต่อ
ความสุข ว่าเกิดจากการช่วยเหลือตนเองได้ ยอมรับต่อการเปลียนแปลงต่อสภาพร่างกาย การมี
ศาสนาเป็นเครืองยึดเหนียวทางจิตใจ การไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมสถานสงเคราะห์ ยิมแยม้
แจ่มใส การแบ่งปันทุกข์และสุข ได้เห็นความสําเร็จของลูกหลาน และการได้ร่วมกิจกรรม 
ในสถานสงเคราะห์ฯ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายุในปัจจุบนั สถานสงเคราะห์
คนชราของภาครัฐและสถานบริบาลของภาคเอกชน รวมทงัทฤษฎีการบริหารจดัการ เพือนาํมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูลในการทาํวิจยัเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
รายละเอียดดงันี 

. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

3. การพิทกัษสิ์ทธิของผูใ้หข้อ้มูล 
. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 
. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ในการวิจยัครังนีไดก้าํหนดกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) โดยคดัเลือกกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึงเป็นผูที้สามารถให้ขอ้มูลความรู้ในประเด็น
ทีทาํการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น  กลุ่ม ไดแ้ก่ 

.  ผูบ้ริหารสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม  
ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลเกียวกบัลกัษณะการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 
ในจงัหวดันครปฐม ทงั  ดา้น ตามแนวคิด 7-S Mckinsey และแนวทางพฒันาการบริหารจดัการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม   

.  เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานประจาํสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนยมุ์ฑิตา 
เนอสซิงโฮม ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลเฉพาะดา้นทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที โดยอา้งอิง
จากแนวคิด 7-S Mckinsey ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ที ดา้นทกัษะ และดา้นค่านิยมร่วม 

.  ผูสู้งอายุทีพกัอาศยัในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา  
เนอสซิงโฮม ในฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลในด้านทกัษะการปฏิบติังานของเจา้หน้าที และการให้บริการ 
ในดา้นต่างๆ ของทงั  แห่ง ซึงเป็นปัจจยัการดาํเนินงานทีอา้งอิงจากแนวคิด 7-S Mckinsey โดยจะ
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ทาํการคดัเลือกผูสู้งอายุทีมีศกัยภาพในการสือสาร สามารถให้ขอ้มูลได ้และยินดีในการให้ขอ้มูล 

ในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายทีุสามารถใหข้อ้มูลได ้จะทาํการสัมภาษณ์ญาติของผูสู้งอายแุทน 

 

2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
ในการวิจยัครังนี ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัต่อไปนี 

.  แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ผูว้ิจ ัยได้ทาํการศึกษา
ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกับงานวิจยั เพือนํามากําหนดประเด็นและแนวคาํถาม 
ในการสัมภาษณ์ทีสอดคลอ้งและครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยแบ่งออกเป็น  ชุด ดงันี 

แบบสัมภาษณ์ชุดที    สําหรับผูบ้ริหารสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และ 
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ในประเด็นเกียวกบัลกัษณะการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา 
และสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ทงั  ดา้น โดยแนวคาํถามไดป้ระยุกตม์าจากปัจจยั  ประการ 
ตามแนวคิด 7-S Mckinsey ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างองคก์าร ดา้นกลยุทธ์การบริหารจดัการ ดา้นระบบ
การดาํเนินงาน ด้านรูปแบบการบริหารงาน ด้านเจ้าหน้าที ด้านทกัษะการดาํเนินงาน และ 
ดา้นค่านิยมร่วม รวมไปถึงแนวทางพฒันาในดา้นต่างๆ เพือให้มีการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์
คนชรา และสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐมทีมีประสิทธิภาพมากยิงขึนในมุมมองความคิดของ
ผูบ้ริหารทงั  แห่ง 

แบบสัมภาษณ์ชุดที    สําหรับเจา้หน้าทีผูป้ฏิบติังานประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา 
บา้นนครปฐม และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ในประเด็นเกียวกบัลกัษณะการดาํเนินงานในด้าน 
ทีมีความเกียวขอ้งกบัเจา้หนา้ที ตามแนวคิด 7-S Mckinsey โดยแนวคาํถามจะเลือกเฉพาะปัจจยัทีมี 
ส่วนเกียวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ประกอบไปด้วย  ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที  
ด้านทกัษะการดาํเนินงาน และด้านค่านิยมร่วม รวมไปถึงข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ตามความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ทีทงั  แห่ง เพือเป็นแนวทางพฒันาการดาํเนินงานทงั  ดา้นดงักล่าว และยงัเป็น
การเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม  

แบบสัมภาษณ์ชุดที 3   สําหรับผูสู้งอายุทีพกัอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา 
บา้นนครปฐม และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ในประเด็นเกียวกบัการได้รับบริการของผูสู้งอาย ุ 
โดยแนวคาํถามจะเลือกปัจจยัทีเกียวขอ้งตามแนวคิด 7-S Mckinsey ในด้านความพึงพอใจของ
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ผูสู้งอายุทีมีต่อสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม   ด้าน ได้แก่  
ด้านทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที  และด้านการให้บริการของทัง   แห่ง  รวมไปถึง
ข้อเสนอแนะอืนๆ  เพือเป็นข้อมูลสนับสนุนในการเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ 
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายุทีสามารถให้
ขอ้มูลได ้จะทาํการสัมภาษณ์ญาติของผูสู้งอายแุทน  

.  แบบสังเกต ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) โดยทาํการสังเกตพฤติกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูลทงั  กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที และ
ผู ้สูงอายุทีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  และศูนย์มุฑิตา  เนอสซิงโฮม  
ในระหวา่งการสัมภาษณ์ และทาํการสังเกตการใชชี้วิตของผูสู้งอายุ การปฏิบติัหนา้ทีของเจา้หนา้ที 
สถานทีและสภาพแวดลอ้มโดยรอบในระหวา่งการสาํรวจพืนที 
 

3. การพทิกัษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้ทาํหนังสือแจง้ล่วงหน้าไปยงัหน่วยงานทีจะทาํการเก็บขอ้มูล เพือรอการ 

ตอบรับ ก่อนดาํเนินการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดแ้นะนาํตวักบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั อธิบายวตัถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล และกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลัก หากผูใ้ดไม่สมัครใจในการให้ข้อมูล 
สามารถปฏิเสธความร่วมมือได้ โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ หรือหากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกทีจะให้
ขอ้มูลในประเด็นใด สามารถยุติการการสัมภาษณ์ในประเด็นนนัไดท้นัที การรายงานผลการวิจยั 
จะนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวม และไม่เปิดเผยชือของผูใ้หข้อ้มูล 
 

. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล 
ในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey ซึงมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการบริหารจดัการ 
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม และเพือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม  
ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีเป็นเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ งานวิจยั 
บทความ และเอกสารอืนๆ ทีเกียวขอ้ง โดยศึกษาขอ้มูลเกียวกบันิยามของผูสู้งอายุ ระดบัการเขา้สู่
สังคมผู ้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลียนแปลงของผูสู้งอายุ ความต้องการของผู ้สูงอาย ุ
สถานการณ์และปัญหาของผู ้สูงอายุในปัจจุบัน  แนวคิดเกียวกับการดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว  
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ข้อมูลทวัไปของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม แนวคิด 
การบริหารจดัการ 7-S Mckinsey และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทงันี เพือเป็นแนวทาง
ในการดาํเนินการวิจยั การสร้างแบบสัมภาษณ์ และนาํมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
สรุป และอภิปรายผลการศึกษาในการวจิยัครังนี 

.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดย

ใชแ้บบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) และใชว้ิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant Observation) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

. .  วธีิการสัมภาษณ์  

ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นรายบุคคล ซึงเป็นผูที้มีขอ้มูล 
หรือเกียวขอ้งในเรืองทีผูว้ิจยักาํลงัศึกษา โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนแบบเจาะจงเอาไวล่้วงหน้า 
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ขอ้มูลทวัไปของผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ชือ-สกุล การศึกษา ประวติั 
การทาํงาน ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง หรือระยะเวลาการปฏิบติังาน และ
สัมภาษณ์ในเรืองของลกัษณะการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนย์
มุฑิตา เนอสซิงโฮม รวมถึงมุมมองและทศันคติเกียวกบัแนวทางพฒันาการบริหารจดัการของทงั  

 แห่ง โดยนาํทฤษฎีการบริหารจดัการ 7-S Mckinsey มาใชอ้า้งอิงเพือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
อนัประกอบด้วย โครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบ (System) รูปแบบ (Style) 
เจา้หนา้ที (Staff) ทกัษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Shared Value) 

. .  วธีิการสังเกต  

ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม คือ การสังเกตจะเกิดขึนในระหว่าง 
การสัมภาษณ์และการสํารวจพืนที ซึงเป็นการสังเกตสิงต่างๆ รอบตวั ได้แก่ พฤติกรรมของผูใ้ห้
ขอ้มูล การใช้ชีวิตของผูสู้งอายุ การปฏิบติังานของเจา้หน้าที สถานที และสภาพแวดลอ้มภายใน
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม และศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม โดยผูว้ิจยัจะทาํการสังเกต 
อยูห่่างๆ ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ย 
 
5. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยทาํการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือถือของข้อมูลทีเก็บรวบรวม  
โดยนาํขอ้มูลจาก  ส่วน ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ขอ้มูลจากการสังเกตของ
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ผูว้ิจยัในขณะทีทาํการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร ดาํเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) โดยพิจารณา 
ผลการศึกษาในประเด็นเดียวกันด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลทีแตกต่างกนั  วิธี และนําข้อมูลที
ถูกตอ้งมารวบรวมและสรุปตามประเด็นทีศึกษา เพือทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากวิธีการสัมภาษณ์และวิธีการสังเกตทีได้ผ่านการตรวจสอบความน่าเชือถือ
และเพียงพอต่อการวิเคราะห์แลว้ จะถูกนาํมาจดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็นทีศึกษา และทาํ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพือให้ได้ขอ้มูลทีสอดคล้องกับขนัตอนการวิจยัและวตัถุประสงค์การวิจยั  
สรุปและอภิปรายผล โดยนาํแนวคิดทฤษฎีทีเกียวขอ้งทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลที
เป็นเอกสารมาประกอบการอภิปราย  และนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา 
(Descriptive Analysis) 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการศึกษาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล  
ในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey และปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหาร
จัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม  ผู ้วิจัยได้เลือก 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม ซึงเป็นตวัแทนสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ และ 
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ซึงเป็นตวัแทนสถานบริบาลของภาคเอกชน มาเป็นกรณีศึกษา โดยใช้
วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลทีเป็นผูบ้ริหาร 
เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน และผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม  จาํนวน  ราย และ
ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน ผูสู้งอายุ และญาติของผูสู้งอายุของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม จาํนวน 

 ราย ผลการศึกษานาํเสนอโดยแบ่งออกเป็น  ส่วน ดงันี 

ตอนที  การบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey 

ตอนที  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์
คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม 
 

ตอนที   การบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม   
ตามแนวคิด 7-S Mckinsey 

ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม 
และศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ตามแนวคิด -S Mckinsey โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมทีเป็นผูบ้ริหาร  คน เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  คน 
และผูสู้งอาย ุ  คน รวมทงัสิน  คน ในส่วนของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหาร  คน เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน  คน  ผูสู้งอายุ  คน เนืองจากผูสู้งอายุของศูนยฯ์ 
ส่วนใหญ่มีอาการป่วยหนกั และเป็นผูป่้วยติดเตียง ความสามารถในการฟังและพูดค่อนขา้งลาํบาก 
ซึงเป็นอุปสรรคในการให้ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ญาติของผูสู้งอายุแทน โดยมีจาํนวน  

 คน รวมทงัสิน  คน ผลการศึกษามีดงันี 
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. ด้านโครงสร้างองค์การ 
.   โครงสร้างของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม เป็นสถานทีให้บริการดูแลผูสู้งอายุของภาครัฐ 
ภายใตก้ารดูแลของกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ซึงปัจจุบนัไดถู้กถ่ายโอนภารกิจให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครปฐมเป็นผูดู้แล มีการวางรูปแบบโครงสร้างอย่างเป็นทางการตามระเบียบ
แบบแผน มีจาํนวนเจา้หน้าทีประจาํสถานสงเคราะห์คนชราทงัหมด  คน และอาสาสมคัร  คน 
และมีการแบ่งฝ่ายงานและหนา้ทีความรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ซึงมีโครงสร้างองคก์ารดงัภาพที  

 

 

 

 

 

 

ภาพที    โครงสร้างการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม 

จากภาพที  อธิบายไดว้่า โครงสร้างการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชรา
บา้นนครปฐม แบ่งออกเป็น  ฝ่ายหลกั ดงันี 

. ฝ่ายบริหาร แบ่งออกเป็น  งาน ไดแ้ก่ 

.  งานบริหารทวัไป   มีหน้าทีรับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ การบริหาร
การเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
การประเมินบุคลากร และงานอืนๆ  

.  งานบริการ   มีหน้าทีรับผิดชอบการเลียงดูผู ้สูงอายุ ด้านปัจจัย  สังเกต
พฤติกรรมผูสู้งอายุ ดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีและพีเลียง ไดแ้ก่ การบริการดา้นอาหารและ
โภชนา การบริการดา้นอาคารสถานทีและครุภณัฑ์สํานกังาน และการบริการดา้นของใชป้ระจาํตวั
ผูสู้งอาย ุ

 

ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชรา 

ฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายบริหาร 

งานอาชีวบาํบดั  
 คน 

งานพยาบาล 

 คน 

งานสงัคมสงเคราะห์ 

 คน 

งานบริการ 
 คน 

งานบริหารทวัไป 

 คน 
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. ฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์  แบ่งออกเป็น  งาน ไดแ้ก่ 

.  งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ งานทะเบียน
ประวติั งานนันทนาการ งานวิเคราะห์ปัญหาผูสู้งอายุ งานแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมผูสู้งอาย ุ 
การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผล งานรับบริจาค  

.  งานพยาบาล   มีหน้าทีตรวจรักษาสุขภาพของผูสู้งอายุ ด้านกายภาพบาํบัด  
การป้องกนัโรค จดัทาํทะเบียนประวติัการรักษาพยาบาลทุกครัง โภชนาการ สุขาภิบาลและอนามยั
สิงแวดลอ้ม  และมีความพร้อมในการนาํส่งไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือรุนแรง 

.  งานอาชีวบาํบดั   มีหน้าทีบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพของผูสู้งอายุทงัด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม เช่น การส่งเจา้หนา้ทีและผูสู้งอายุไปฝึกอบรมตามศูนยฝึ์กอบรม หรือเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาสาธิตในการฝึกอบรม การสรรหากิจกรรมยามวา่งให้แก่ผูสู้งอายุไดป้ฏิบติั 
เช่น การประดิษฐ์ การเยบ็ปักถกัร้อย การประชาสัมพนัธ์ หาวิธีนาํเสนอผลงาน ทาํเป็นสินคา้หรือ
ของทีระลึกใหแ้ก่ผูเ้ขา้มาเยยีมเพือเป็นรายไดใ้หแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

การบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชรา มีการดาํเนินงานตามลาํดบัขนัตอน  
และมีการปฏิบติัหนา้ทีแตกต่างกนัไปตามแต่ละงาน โดยผูป้กครองมีอาํนาจสูงสุดในการตดัสินใจ 
แต่เนืองจากสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นหน่วยงานทีอยู่ภายใตก้ารดูแลขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดันครปฐม การดาํเนินงานต่างๆ ของสถานสงเคราะห์คนชรา ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบอนุมติั
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมก่อน จึงจะสามารถดาํเนินการตามแผนงานทีวางไวไ้ด ้

.  โครงสร้างของศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม เป็นสถานทีให้บริการดูแลผูสู้งอายุของภาคเอกชน  หรือ

เรียกวา่ “สถานบริบาล”  ซึงมีลกัษณะเป็นองคก์ารธุรกิจขนาดเล็ก มีเจา้ของร่วมกนั  คน โครงสร้าง
องค์การมีลักษณะทีไม่ซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาทีสัน ผู ้บริหารทัง  คน  มีหน้าทีใน 
การบริหารจดัการศูนยฯ์ แสดงดงัภาพที  
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ภาพที    โครงสร้างการบริหารจดัการของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 

จากภาพที  อธิบายไดว้่าโครงสร้างของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม อยู่ภายใตก้ารดูแล
ของผูบ้ริหาร  คน โดยแต่ละคนมีหน้าทีดูแลงานในดา้นต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ ซึงแบ่ง
ออกเป็น  ดา้น ดงันี 

. ผูจ้ดัการศูนยฯ์   มีหนา้ทีดูแลในส่วนของงานบริหารทวัไป ดงันี 

.  ด้านการเงินและพสัดุ   มีหน้าทีในการบริหารจดัการด้านการเงิน ค่าใช้จ่าย 
ของศูนยฯ์ การจดัซือวสัดุ ครุภณัฑ์ และสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุ
และของศูนยฯ์ รวมทงัการติดต่อประสานงาน 

.  ด้านบุคลากรและสวสัดิการ   มีหน้าทีบริหารจดัการด้านบุคลากรของศูนย์ฯ  
การรับสมคัร การจ่ายเงินเดือน และสวสัดิการต่างๆ ได้แก่ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ทีพกัอาศยั 
อาหารการกิน และการจดักิจกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ เพือใหเ้จา้หนา้ทีและผูสู้งอายไุดมี้ส่วนร่วม 

. ทีปรึกษาของศูนย์ฯ   มีหน้าทีให้คาํแนะนําและปรึกษาในด้านการดูแลผูสู้งอายุ 
เนืองจากเป็นเจา้หน้าทีของศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามยั สภากาชาดไทย  และมี
หนา้ทีในการบริหารจดัการศูนยฯ์ ดงันี 

.  ด้านการฝึกอบรม   มีหน้าทีให้ความรู้และฝึกอบรมทกัษะการปฐมพยาบาล
ผูสู้งอายเุบืองตน้ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีทีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ทุกคน 

.  ดา้นการวางแผน   มีหนา้ทีวางแผนกลยุทธ์ดา้นต่างๆ ของศูนยฯ์ ไดแ้ก่ การวาง
กฎเกณฑ์ในการรับผูสู้งอายุทีตอ้งการเข้ารับบริการ การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก  
การวางแผนทางการตลาด  

.  ด้านสัญญาการว่าจา้ง   มีหน้าทีดูแลด้านสัญญาการว่าจา้งเจา้หน้าทีของศูนยฯ์  
ทงักรณีใหบ้ริการในสถานทีและนอกสถานที 

ผูจ้ดัการศูนยฯ์ ทีปรึกษาของศูนยฯ์ 

ดา้นการเงิน
และพสัดุ 

ดา้นสัญญาการวา่จา้ง ดา้นการฝึกอบรม ดา้นบุคลากร
และสวสัดิการ 

ดา้นการวางแผน 
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การบริหารจดัการของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูบ้ริหารทงั  คน มีการแบ่งหนา้ทีกนั
บริหารจดัการการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ตามความรู้และความสามารถ การดาํเนินงานดงักล่าว
จะตอ้งเสนอใหอี้กฝ่ายทราบ เพือทาํการพูดคุย ปรึกษา และตดัสินใจร่วมกนั 

 

2. ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ 
จากการศึกษากลยุทธ์ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม และศูนย์มุฑิตา  

เนอสซิงโฮม  โดยนําแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  4Ps มาเป็นประเด็นในการศึกษา 
ประกอบด้วย ดา้นการบริการ ดา้นราคาค่าบริการ ด้านสถานทีตงั และดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ผลการศึกษาอธิบายไดด้งันี 

.  กลยุทธ์ด้านการบริการ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม   มีรูปแบบการให้บริการแก่ผูสู้งอายุทีมาเขา้รับ

บริการ ดงันี  

. บริการดา้นปัจจยั  ไดแ้ก่ จดัอาหารทีเป็นประโยชน์ถูกตามหลกัโภชนาการ  มือ   
จดัอาคารทีเหมาะสมแก่ผูสู้งอาย ุรวมทงัดา้นสุขาภิบาลและสิงแวดลอ้มให้สะอาด กวา้งขวาง และมี
ระบบอากาศถ่ายเททีดี จดัหาและทาํความสะอาดเครืองนุ่งห่ม ของใช้ประจาํตวัผูสู้งอายุ และ
เครืองใชใ้นการหลบันอน จดัเวชภณัฑใ์หก้บัผูสู้งอายทีุป่วยตามใบสังแพทย ์และทีมีอาการป่วยหรือ
ไดรั้บบาดเจบ็เล็กนอ้ย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง แผลถลอก เป็นตน้  

. บริการด้านการตรวจรักษา โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา 
คอยดูแล จ่ายยา ทาํแผล ฉีดยาตามการรักษาของแพทยที์สังการไว ้กายภาพบาํบดั และมีการบนัทึก
ประวติัการรักษาทุกครัง มีพีเลียงทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพยาบาลคอยดูแลตลอด  ชัวโมง  
และมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมมาตรวจสุขภาพร่างกายของผูสู้งอาย ุ
ทุกเดือนๆ ละ  ครัง 

. บริการนาํส่งโรงพยาบาล ในกรณีทีผูสู้งอายุมีอาการป่วยฉุกเฉิน หรือไดรั้บอุบติัเหตุ
ร้ายแรง และผูสู้งอายทีุตอ้งไปตรวจสุขภาพเป็นประจาํตามใบนดัของแพทย ์

. บริการดา้นอาชีวบาํบดั โดยจดักิจกรรมการฝึกอบรมทงัภายในและภายนอกสถานที
ให้แก่ผูสู้งอายุไดมี้กิจกรรมทาํยามวา่ง จดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ เพือเป็นการฟืนฟูสุขภาพของ
ผูสู้งอายทุงัทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม  
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ผูสู้งอายุทีจะสามารถเขา้รับการบริการดงักล่าวได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด
ของผูรั้บการสงเคราะห์ ดงันี 

. มีสัญชาติไทย อายตุงัแต่  ปีขึนไป 

. ไม่เป็นผูต้้องหาว่ากระทาํผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน หรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล 

. ไม่เป็นโรคเรือรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง 

. ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

. สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นกิจวตัรประจาํวนั 

. ฐานะยากจน ไม่มีทีอยูอ่าศยั ขาดผูอุ้ปการะ หรือผูใ้หค้วามช่วยเหลือ และไม่สามารถ
อยูก่บัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติสุข และสมคัรใจเขา้รับการสงเคราะห์ 

. อยูใ่นเขตพืนทีจงัหวดันครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

 ของเราดูแลผูสู้งอายทีุยากไร้ ไม่มีทีพึง ขาดทีอยูอ่าศยั ไม่มีผูอุ้ปการะ แลว้ก็อยู่ใน
เขตทีกาํหนดไว ้คือเมือก่อนของเราขึนอยู่กบักรมประชาสงเคราะห์ เขาส่งไปไดท้วัประเทศ 
แต่ตอนหลงัเขาถ่ายโอนใหท้อ้งถิน ซึงของเราขึนอยูก่บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม 
ของเรามี  แห่ง คือทีนี กับทีหลวงพ่อเปิน เขาก็กาํหนดมาเลยว่าให้เรารับผิดชอบแค่  
 จงัหวดั นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ถา้มีทะเบียนบา้นอยู่นอก
เขต  จงัหวดันี กถื็อวา่อยูน่อกหลกัเกณฑเ์ราแลว้ เรากรั็บไม่ได ้หลกัเกณฑก์็คือ . อยู่ในเขต 

 จงัหวดั . อายตุงัแต่  ปีขึนไป . สาํคญัมาก คือเจา้ตวัตอ้งสมคัรใจมาอยู่ . ตอ้งแข็งแรง 
ช่วยเหลือตนเองได้ และทีสําคัญต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  และจิตเวช  เพราะเราไม่ใช่
สถานพยาบาล ทีคอยดูแลผูป่้วย แต่ถา้มาอยู่กบัเราแลว้ เกิดป่วย เราก็สามารถแยกตึก แลว้
ดูแลไดต้ามสภาพทีเขาเป็น จนวนัสุดทา้ยทีเสียชีวิต เรากจ็ดังานและเผาศพให ้

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม   ในช่วงเริมแรกให้บริการดูแลผูสู้งอายุเฉพาะในศูนย์ฯ 
เท่านนั เพราะยงัมีบุคลากรจาํนวนไม่มาก ต่อมาไดเ้ล็งเห็นว่ามีจาํนวนผูสู้งอายุทีตอ้งการรับบริการ
อีกเป็นจาํนวนมาก จึงเริมพฒันาการให้บริการในด้านต่างๆ รับเจา้หน้าทีเพิมขึน และขยายธุรกิจ  
ซึงปัจจุบนัทางศูนยฯ์ มีรูปแบบการให้บริการแก่ผูสู้งอายุในสถานที คือ การรับผูสู้งอายุเขา้มาดูแล
ในศูนย์ฯ  และการให้บริการนอกสถานที  คือ  การส่งเจ้าหน้าทีไปดูแลผู ้สูงอายุทีบ้านหรือ
โรงพยาบาล โดยมีลกัษณะการใหบ้ริการดงันี 
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. รับดูแลผูสู้งอายุทีสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้
ผูสู้งอายุทีป่วยเรือรัง เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต หรือผูสู้งอายุทีพิการ ผูป่้วยติดเตียง ผูป่้วยทีตอ้งให้
อาหารทางสายอาหาร ใหอ้อกซิเจน ดูดเสมหะ ตลอด  ชวัโมง 

. จดัส่งเจา้หน้าทีไปดูแลผูสู้งอายุประจาํตามบา้นและโรงพยาบาล  โดยญาติของ
ผูสู้งอายเุป็นผูเ้ลือกเจา้หนา้ทีไดต้ามความพึงพอใจ 

. ดูแลกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ทาํความสะอาดเครืองนอน เสือผา้ ของใช้
ส่วนตวัของผูสู้งอาย ุอาบนาํ จดัอาหาร  มือ จดัยาตามคาํสังแพทย ์กายภาพบาํบดั 

. ในกรณีผูสู้งอายุมีอาการป่วยฉุกเฉิน จะแจง้ทางโรงพยาบาลนครปฐมเพือมารับ
ผูสู้งอายไุปรักษาตวั 

. ทางศูนยฯ์ มีหน้าทีรับดูแล ไม่ไดรั้กษา หากผูสู้งอายุเสียชีวิต จะฟ้องร้องทางแพ่ง
หรือทางอาญากบัทางศูนยฯ์ ไม่ได ้

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ให้บริการแก่ผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในทุกจงัหวดัและทุกเพศ  
โดยพิจารณาลักษณะอาการของผูสู้งอายุตามความความสามารถในการดูแลของศูนย์ฯ  และมี 
ความยืดหยุ่นในการรับผูสู้งอายุทีมีลกัษณะอาการนอกเหนือจากทีศูนยฯ์ กาํหนด เพราะถือเป็น 
การช่วยเหลือผูสู้งอายใุหไ้ดรั้บการดูแลทีดีกวา่ 

อย่างศูนยลุ์งเนีย ถามว่าลุงอยากไดทุ้กเคสไหมทีเขา้มา บางอย่างไม่ไดอ้ยากได้
เลย อยา่งยายอาย ุ  ปี มาจากโรงพยาบาล คือเหมือนจะใหม้าตายทีศูนยเ์ลย ถามว่าลุงอยาก
รับไหม ลุงไม่อยากรับ เพราะเราไม่ใช่โรงพยาบาล แต่โรงพยาบาลก็ไม่เอาแลว้ ถา้จะใหเ้ขา
กลบัไปบา้น แลว้ญาติเขาจะดูแลไดย้งัไง ไม่รู้เรืองฟีดอาหาร ไม่รู้การให้ออกซิเจน ไม่รู้
ซคัชนั แต่เขาไม่มีทีพึง เรากต็อ้งรับ 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

.  กลยุทธ์ด้านราคาค่าบริการ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม   เป็นหน่วยงานของภาครัฐ จึงไม่มีการแสวงหา

กาํไร ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือค่าใชจ่้ายใดๆ เป็นการให้บริการผูสู้งอายุทีมีฐานะยากจน ไม่มีทีอยู่
อาศัย ขาดผูอุ้ปการะ และไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐในการดาํเนินงานต่างๆ แต่มีขอ้ยกเวน้สําหรับผูสู้งอายุทีจะเขา้มาอยูอ่าศยัใน
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สถานสงเคราะห์คนชรา คือ ไม่มีสิทธิไดรั้บเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุและเบียคนพิการ เนืองจากเงินส่วนนี
ถือวา่นาํมาใชเ้ป็นงบประมาณการใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายขุองสถานสงเคราะห์คนชราทงัหมด 

ของเราเป็นเงินสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิน เขาจะส่งมา
ใหต้ามแผนทีเราขอไปในแต่ละปีงบประมาณ  

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม   มีการคิดราคาค่าบริการให้อยูใ่นระดบัปานกลาง เป็นราคา 
ทีไม่ตาํและไม่สูงเกินไป โดยราคาทีกาํหนดไม่รวมอุปกรณ์ของใชส่้วนตวัของผูสู้งอายุ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีผู ้สูงอายุบางคนจําเป็นต้องใช้ในการพยาบาล ราคาค่าบริการแบ่งออกเป็น  
 ประเภท ดงันี 

. การให้บริการในสถานที ห้องพกัผูสู้งอายุเป็นห้องแอร์ทุกห้อง มีทงัห้องพกัรวม 
เตียงเดียว และเตียงคู่ ราคา , - ,  บาทต่อเดือน หรือ ,  บาทต่อวนั ทงันีขึนอยู่กับ
หอ้งพกัและอาการของผูสู้งอายุ 

. การให้บริการนอกสถานที ทางศูนย์ฯ จัดส่งเจ้าหน้าทีไปดูแลผูสู้งอายุประจํา 
ตามบา้น หรือโรงพยาบาล ราคา , - ,  บาทต่อเดือน หรือ ,  บาทต่อวนั ทงันีขึนอยูก่บั
อาการของผูสู้งอาย ุ

ศูนยลุ์งก็จะดูตามความเหมาะสม เพราะเราไม่ไดมี้พยาบาล ตอนนีก็ตาํสุดอยู่ที
หมืนเจ็ด เพราะค่าพีเลียงเดือนหนึงก็หมืนสองแลว้ ไหนจะค่าอาหาร  มือ ค่านาํ ค่าไฟ  
กร็วมอยูใ่นราคานีแหละ 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

.  กลยุทธ์ด้านสถานทตีัง 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม   ตงัอยู่หมู่ที  ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม มีเนือที  ไร่เศษ มีบริเวณพืนทีกวา้งขวาง มีการจดัสรรอาคารต่างๆ 
อยา่งเป็นระเบียบ ไดแ้ก่ อาคารทีพกัผูสู้งอายชุาย อาคารทีพกัผูสู้งอายุหญิง อาคารทีพกัผูสู้งอายุป่วย 
อาคารสาํนกังาน อาคารทีพกัเจา้หนา้ที นอกจากนี ทางสถานสงเคราะห์คนชรารับผูสู้งอายุทีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จึงต้องมีพืนทีให้ผู ้สูงอายุได้ทํากิจกรรมต่างๆ เช่น โรงอาหารสําหรับ
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รับประทานอาหาร พืนทีสําหรับนังพบปะพูดคุยกัน กายภาพบาํบดั ออกกาํลังกาย สวนหย่อม
สาํหรับพกัผอ่นหยอ่นใจ ศาลากลางนาํสาํหรับสวดมนตแ์ละทาํสมาธิ เป็นตน้ 

สถานสงเคราะห์คนชรา ต้องอาศยัพืนทีทีมีบริเวณกวา้งขวาง จึงไม่สามารถตงัอยู ่
ในเขตทีชุมชนหนาแน่นได้ แต่ในปัจจุบนั พืนทีบริเวณดังกล่าวได้พฒันาเป็นอย่างมาก ทงัการ
ซ่อมแซมถนน การจดัระเบียบการจราจร อีกทงัยงัเป็นทีตงัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม 
โรงเรียน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ์และสถานทีทาํงานต่างๆ ทงัของภาครัฐและภาคเอกชน ทาํให้
สะดวกในการเดินทางมากขึน 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม   ตงัอยูเ่ลขที  ถนนอุดรวิถี ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม มีพืนทีกวา้งประมาณ  ไร่เศษ สาเหตุทีเลือกสถานทีตงัแห่งนี เพราะอยู่
ใกลก้บัโรงพยาบาลหลายแห่ง ทงัของภาครัฐและเอกชน ซึงสามารถแจง้ทางโรงพยาบาลให้มารับ
ตวัผูป่้วยจากศูนย์ฯ ไปยงัโรงพยาบาล เพือรับการรักษาได้อย่างทนัท่วงทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน  
ศูนยฯ์ ตงัอยูใ่นเขตเมือง ซึงสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวก ทงัรถส่วนตวัและรถโดยสารสาธารณะ 
มีสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจการดงักล่าว 

ศูนยฯ์ ทีเอกชนตงัได ้มนัก็คือตอ้งอิงโรงพยาบาล แต่ไม่ไดโ้คกนั เพราะว่าถา้เกิด
ปัญหาอะไร กต็อ้งเขา้โรงพยาบาล  

(สมชาย นามสมมติ, ) 

.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม   ไม่มีนโยบายการส่งเสริมการตลาด เนืองจาก
เป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีเพียงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของสถานสงเคราะห์คนชราผ่านทาง
เวบ็ไซต์องค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม คือ http://www.nkppao.go.th และประชาสัมพนัธ์ 
การจดักิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง facebook ของสถานสงเคราะห์คนชราเอง เพือให้บุคคลภายนอก
สามารถรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานสงเคราะห์คนชรา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในวนัสําคญั
ประจาํปีต่างๆ การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก การเลียงอาหาร การบริจาคเงิน และ 
การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกทีเขา้มาเยียมเยือนหรือเขา้มาศึกษาดูงาน ทาํให้ผูอื้นทีสนใจ 
จะจดักิจกรรมดงักล่าว สามารถติดต่อทางสถานสงเคราะห์คนชราไดส้ะดวกมากขึน 

นอกจากนี  ย ังได้รับการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมจากหน่วยงานภายนอก  เ ช่น  
สือโทรทัศน์  สือสิงพิมพ์ สือออนไลน์  เป็นต้น  โดยสือดังกล่าวจะเข้ามาทําข่าวในช่วงที 
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สถานสงเคราะห์คนชราจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ และนาํไปเผยแพร่ ทาํให้เป็นอีกช่องทาง 
ทีช่วยประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม   มีกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยการประชาสัมพนัธ์
ผา่นสือออนไลน์ ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผ่านเวบ็ไซต์ทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการดูแลผูสู้งอาย ุ
เช่น www.thaihelpcare.com และ www.eldercarethailand.com เป็นตน้ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่าน 
facebook ของทางศูนย์ฯ นอกจากนี การปฏิบติังานทีดีของเจ้าหน้าทีก็ถือเป็นการส่งเสริมทาง
การตลาดเช่นกนั เพราะเมือญาติของผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หน้าทีศูนย ์ 
ก็จะมีการบอกต่อกันไป ทาํให้ทีศูนย์ฯ มีการรับผูสู้งอายุเข้ามาอย่างต่อเนือง จึงเพิมช่องทาง
การตลาด โดยใน พ.ศ.  ไดเ้ปิดศูนยฯ์ ที  ณ หมู่บา้น ป.ผาสุก พุทธมณฑลสาย  ซึงอยูใ่กลก้บั
โรงพยาบาลธนบุรี  และปัจจุบนั พ.ศ.  กาํลงัดาํเนินการเปิดศูนยฯ์ ที  ซึงอยู่ใกล้เคียงกบั
ศูนยฯ์ ที  เพือเป็นการรองรับผูสู้งอายุทีจะเขา้มาใชบ้ริการ และทาํการถ่ายโอนผูสู้งอายุในบางราย
ไปยงัอีกศูนยฯ์ เพืออาํนวยความสะดวกแก่ญาติของผูสู้งอาย ุ

ลุงจะบอกพีเลียงเราว่า คนหนึงเหมือนการตลาดใหญ่ๆ ตลาดหนึง จะบอกเด็ก 
ทุกคนว่า หนูไปอยู่ตรงไหน หนูก็ตอ้งดูแลคนคนไขใ้ห้ดี เพราะคนเขาก็ตอ้งถามว่าหนูมา
จากไหน ถา้หนูดูแลดี เขากต็อ้งชม กจ็ะบอกต่อ แบบนีเรากไ็ม่ตอ้งไปโฆษณาเลย  

(สมชาย นามสมมติ, ) 

นอกจากนี ทางศูนยฯ์ ยงัไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ทางออ้มจากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานดา้นผูสู้งอายุทงัภาครัฐและภาคเอกชน ในการเขา้มาศึกษาดูงาน 
การเก็บขอ้มูลเพืองานวิจยั การฝึกงาน ซึงทางศูนยฯ์ ยินดีให้ความร่วมมือกบับุคคลหรือหน่วยงาน
ดงักล่าวอยา่งเตม็ใจ 

 
. ด้านระบบการดําเนินงาน 

.  ระบบการดําเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา  ใน  แห่ง 

ทวัประเทศ ทีถูกถ่ายโอนจากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการให้อยู่ภายใตก้ารดูแลขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน จึงมีระบบการดาํเนินงานในการให้บริการผูสู้งอายุทีเหมือนกนั โดยการรับ
เรืองและทาํการตรวจสอบคุณสมบติัของผูสู้งอายุทีจะเขา้รับบริการตามขอ้กาํหนด และผูสู้งอายุ 
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มีความสมคัรใจ จึงนาํตวัผูสู้งอายุเขา้มาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา และให้บริการตามระเบียบ 
ทีกาํหนดไว ้ดงัภาพที  

 
ภาพที    ขนัตอนการดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา 
ทีมา : กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ,  คู่มือการปฏิบัตงิานสถานสงเคราะห์คนชรา,  (ม.ป.ท., ), . 
 

อบจ.รับเรือง/ผูสู้งอายมุาติดต่อดว้ยตนเอง/ญาติมาติดต่อ/มีหนงัสือขอความช่วยเหลือ 

นกัสงัคมสงเคราะห์สอบขอ้เทจ็จริง พิจารณา
คุณสมบติั ปัญหา และความจาํเป็น 

- ส่งตวัไปรับการรักษาที
โรงพยาบาล 
- ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 

ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 
เยยีมบา้น พิจารณาปัญหา

ความเดือดร้อน 

นกัสงัคมสงเคราะห์ไปเยยีม
ผูสู้งอายทีุโรงพยาบาล เพือดู

อาการ และสอบถาม 
ความสมคัรใจ 

ประสาน 
สถานสงเคราะห์ 

ในพืนที
รับผดิชอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 
- ใบรับรองจากแพทยว์า่
ไม่เป็นโรคติดต่อ 
- สาํเนาทะเบียนบา้น 
หรือบตัรประชาชน 

ประสาน
หน่วยงาน 
ทีเกียวขอ้ง 

ให้การช่วยเหลือ 

ประสานงานกบั
สถานสงเคราะห์
พร้อมส่งประวติั 
ใบรับรองแพทย ์
ทะเบียนบา้นหรือ
บตัรประชาชน 

ประสานกบั
หน่วยงานอืน 
เพือพิจารณา
ความช่วยเหลือ 

ส่งผูสู้งอาย ุ 
พร้อมหนงัสือส่งตวั 
และเอกสารอืนๆ ไป
ยงัสถานสงเคราะห์ 

ประสานสถานสงเคราะห์ 
ในพืนที และส่งเอกสาร 

ทีเกียวขอ้ง 

ประสานสถานสงเคราะห์เพือเตรียมรับ
ผูสู้งอายเุมืออาการหายเป็นปกติ 

สถานสงเคราะห์คนชรา 
ตอบรับ 

อบจ. ส่งผูสู้งอายไุป
ยงัสถานสงเคราะห์

คนชรา 

ส่งผูสู้งอายไุปยงัสถานสงเคราะห์คนชรา 

เจ็บป่วย ไม่มีทีอยูอ่าศยั 
มีทีอยูอ่าศยั 

เดือดร้อนตอ้งเขา้สถานสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลืออยา่งอืน

สมคัรใจ ไม่สมคัร
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.  ระบบการดําเนินงานของศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีขนัตอนการดาํเนินงานทีไม่ซบัซ้อน ให้บริการดูแลผูสู้งอายุ

ทงัในสถานทีและนอกสถานที โดยพิจารณาลักษณะอาการของผูสู้งอายุตามความสามารถใน 
การดูแลของศูนยฯ์ ทาํการพูดคุยตกลงกบัญาติของผูสู้งอายุในเรืองค่าใชจ่้ายและการให้บริการ เพือ
ทาํสัญญาวา่จา้ง และชาํระค่าบริการล่วงหนา้  เดือน ทาํการคดัเลือกเจา้หนา้ทีทีมีประสบการณ์และ
ความชาํนาญเหมาะสมกบัอาการป่วยของผูสู้งอายุ และให้การดูแลจนกวา่จะเลิกวา่จา้งหรือผูสู้งอายุ
เสียชีวติ สาํหรับการให้บริการนอกสถานที จะมีการคดัเลือกเจา้หนา้ที เพือส่งไปดูแลผูสู้งอายุ หรือ
ญาติของผูสู้งอายุมาคดัเลือกเจ้าหน้าทีด้วยตนเอง ก่อนทาํสัญญาว่าจ้าง สามารถแสดงขนัตอน 
การดาํเนินงานไดด้งัภาพที  

 
ภาพที    ขนัตอนการดาํเนินงานของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 
 
 

ทาํสัญญาวา่จา้ง 

ทาํสัญญาวา่จา้ง 

ให้บริการนอกสถานที ให้บริการในสถานที 

คดัเลือกเจา้หนา้ทีดูแลประจาํ 
ผูรั้บบริการชาํระล่วงหนา้  เดือน 

ผูรั้บบริการชาํระล่วงหนา้  เดือน 

คดัเลือกเจา้หนา้ที เพือจดัส่งไปดูแลผูสู้งอาย ุ 
หรือญาติมาเลือกดว้ยตนเอง 

พิจารณาลกัษณะอาการป่วยของผูสู้งอายุ 

ดูแลจนกวา่จะเลิกวา่จา้ง/ผูสู้งอายเุสียชีวติ 

ใหบ้ริการตลอด  ชวัโมง 
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. ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
.  รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

ผูบ้ริหารของสถานสงเคราะห์คนชรา  คือ ผูป้กครอง  มีพฤติกรรมการบริหารงาน 
แบบสังการ มีการแต่งตงัหวัหนา้ของแต่ละงาน ผูป้กครองสังการกบัหวัหนา้งาน และมอบหมายให้
หัวหน้าฝ่ายเป็นผูต้ดัสินใจในการดาํเนินงานของฝ่ายตนเอง แต่หากงานใดติดขดัหรือมีปัญหา 
ผูป้กครองจะใช้วิธีการประนีประนอม โดยให้ เจา้หน้าทีทุกคนในงานมาประชุมและปรึกษากัน 
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแกไ้ข เพือช่วยกนัแกปั้ญหาทีเกิดขึน 

เราจะเรียกมาประชุม แลว้แบ่งงานกนั งานมนัตอ้งประสานกนัหมด ไล่ตามลาํดบั 
เรามอบหมายใหห้วัหนา้งานแต่ละฝ่าย เขาจะตดัสินใจอะไรยงัไงก็แลว้แต่เขา แต่ตอ้งมาผ่าน
เราก่อน คือเวลามีปัญหาอะไร กม็าคุยกนัได ้มาคุยกนัก่อน 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

.  รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ผูบ้ริหารศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ไดใ้ห้ความสําคญักบัเจา้หนา้ทีของศูนยฯ์ ผูบ้ริหารมี

พฤติกรรมการบริหารงานแบบวางตวัเป็นกนัเอง เสมือนคนในครอบครัว โดยเจา้หน้าทีของศูนยฯ์ 
ทุกคน เรียกผูบ้ริหารทงั  คน วา่ “พอ่” และ “แม่” ผูบ้ริหารจะรับฟังความคิดเห็นของเจา้หนา้ที และ
คอยให้คาํแนะนาํทงัในเรืองงานและเรืองส่วนตวั เพราะเจา้หน้าทีส่วนใหญ่ของศูนย์ฯ เป็นคน
ต่างจงัหวดั จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ผูบ้ริหารจึงวางตวัเสมือนพ่อและแม่ เพือให้เจา้หน้าที
รู้สึกเป็นกนัเอง แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีเกิดความเคารพและเกรงใจ 

เด็กทีมาอยู่นี ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวดักนัหมด มาใหม่ๆ ก็ไม่ค่อย 
รู้เรือง ลุงกไ็ม่ไดด่้า ไม่ไดว้า่อะไรนะ กจ็ะบอกจะสอนมากกว่า ว่าทาํแบบนีไม่ไดน้ะ คือตอ้ง
เขา้ใจเขา วา่เขามาจากต่างจงัหวดั พอเขาปรับตวัได ้ก็ไม่มีปัญหา...  เวลาเราดูแล เราไม่ดูแล
แต่คนไขน้ะ เราตอ้งดูแลพีเลียงเราดว้ย  

(สมชาย นามสมมติ, ) 
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. ด้านเจ้าหน้าท ี
.  เจ้าหน้าทผู้ีปฏิบัติงานประจําสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีการแบ่งฝ่ายงานในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน 
เจ้าหน้าทีจึงมีหน้าทีในการปฏิบัติงานทีแตกต่างกันไปตามแต่ละตําแหน่ง  ซึงปัจจุบันทาง 
สถานสงเคราะห์คนชรา มีเจา้หน้าทีทงัหมด  คน และอาสาสมคัร  คน ซึงมีการบริหารจดัการ
ดา้นบุคลากรดงันี 

. การรับเจ้าหน้าทีเข้ามาปฏิบติังาน   มาจากการจดัสรรขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ซึงผูที้จะเขา้มาปฏิบติังานได ้จะตอ้งมีการสมคัรและสอบคดัเลือกตามคุณสมบติัของแต่ละ
ตาํแหน่งงานทีกําหนดไว  ้และองค์การบริหารส่วนจังหวดัจะส่งเจ้าหน้าทีเข้ามาปฏิบัติงานที 
สถานสงเคราะห์คนชรา ในส่วนของพีเลียงทีเขา้มาปฏิบติังานภายหลงั มาจากการเปิดสอบภายใน
ของสถานสงเคราะห์คนชรา 

กรอบอัตรากําลงัมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวดั ทางเราก็รับตามกรอบ
อตัรากาํลงัทีเขาให้มา แต่หากเราขาดตาํแหน่งไหน เราก็ขอไป ทางเขาก็จะไปพิจารณาว่า 
จะส่งใครมา หรือจะเปิดสอบ  

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

พีสอบบรรจุตาํแหน่งผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ แลว้เขาก็ใหม้าช่วยปฏิบติังานทีนี 
กท็าํพวกบญัชีพสัดุเบิกจ่าย ลงทะเบียนรับหนงัสือราชการอะไรแบบนีค่ะ 

(จนัทนีย ์นามสมมติ, ) 

ก็สอบบรรจุเขา้มาค่ะ ในตาํแหน่งนีแหละ มีสอบขอ้เขียน สอบสัมภาษณ์ แลว้ก็
รอเขาประกาศผลค่ะ พีก็ทาํในส่วนของวางฎีกาเงินนอกงบประมาณ พวกงานรับบริจาค 
ออกใบเสร็จ แลว้กมี็ทาํรายการอาหารของผูสู้งอาย ุกท็าํตามขนัตอนเบิกจ่ายค่ะ 

(จินดา นามสมมติ, ) 

ของพีสอบบรรจุเข้ารับราชการ ก็ตามปกติเลย มีสอบข้อเขียน ข้อสัมภาษณ์
ประมาณนี งานพีก็จะเป็น... มีสอบประวติัผูสู้งอายุทีจะเขา้มาอยู่ทีนี แลว้ก็ดูแลพวกอาคาร
สถานที ยานพาหนะ  

(ศกัดา นามสมมติ, ) 
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พีไปสมคัรงานที อบจ. นครปฐม แลว้ก็สอบสัมภาษณ์งานทีตาํแหน่งทีตรงกบั
สายวิชาเรา สอบเกียวกบัความรู้ความสามารถในการทาํงาน พอเสร็จแลว้ก็ไดบ้รรจุใน
ตาํแหน่งเจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป  

(ประกาย นามสมมติ, ) 

ก่อนหนา้นีพีทาํอยู่สถานสงเคราะห์เด็กบา้นแคนทอง ทีขอนแก่นค่ะ แลว้ขอยา้ย
มาตามระเบียบของทางราชการ แบบขอยา้ยกลบัภูมิลาํเนาของเรา หนา้ทีพีก็เป็นพยาบาลค่ะ 
ตอ้งดูแลรักษาพยาบาล จดัยา จ่ายยา ทาํแผล พาผูรั้บการสงเคราะห์ไปส่งตรวจทีโรงพยาบาล 
ทาํรายงานสุขภาพ การดูแลรักษา แลว้กจ็ดัทาํควบคุมบญัชียาและเวชภณัฑ ์

(ประไพพร นามสมมติ, ) 

เราก็มาสมคัรเอง ตอนแรกก็ทาํอยู่ทีโรงเรียนสิรินธร แลว้ก็มาสมคัรทีนี ก็คอย
ดูแลผูสู้งอาย ุอาบนาํ ป้อนขา้ว ทาํความสะอาดในเรือนทุกอยา่ง  

(สมพร นามสมมติ, ) 

. อัตราเจ้าหน้าที   สามารถแบ่งฝ่ายเจ้าหน้าทีตามหน้าทีการปฏิบติังานออกเป็น  
 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

.  เจ้าหน้าทีฝ่ายปฏิบัติงานในสํานักงาน มีการแบ่งหน้าทีกันไปตามตาํแหน่ง 
อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ นกับริหารงานทวัไป ผูช่้วยเจา้หน้าทีบริหารงานทวัไป เจา้หน้าทีบนัทึกขอ้มูล 
ผูช่้วยเจ้าหน้าทีการเงินและบญัชี เจ้าหน้าทีพฒันาสังคม เจ้าหน้าทีสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที 
อาชีวบาํบดั และเหรัญญิกมูลนิธิฯ จาํนวนทงัสิน  คน ซึงตาํแหน่งต่างๆ เหล่านีจะมีการดาํเนินงาน
อยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน มีหนา้ทีรับผดิชอบงานดา้นเอกสาร ดา้นการตรวจสอบต่างๆ 

.  เจา้หน้าทีฝ่ายให้บริการผูสู้งอายุ มีจาํนวน  คน ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพ  คน 
ผูช่้วยพยาบาล  คน พีเลียง  คน คนครัว  คน คนสวน  คน และเจา้หนา้ทีรักษาความปลอดภยั  

 คน ซึงถือว่ายงัไม่เพียงพอต่อการดูแลผูสู้งอายุ เพราะตอ้งดูแลตลอด  ชวัโมง และผูสู้งอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา มีจาํนวนถึง  คน ซึงในจาํนวนนีมีผูสู้งอายุทีมีอาการป่วยและช่วยเหลือ
ตนเองไดน้อ้ยถึง  คน ผูสู้งอายกุลุ่มนีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลมากกวา่ผูสู้งอายปุกติ 

มีพีเลียง  คน ตอ้งหยุดเสา-อาทิตย ์เราตอ้งสลบัวนักนั เท่ากบัมีคนทาํงานวนัละ  
 คน อาคารละ  คน แลว้มี  อาคารทีตอ้งรับผิดชอบ 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 
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.  เจ้าหน้าทผู้ีปฏิบัติงานประจําศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ปัจจุบนัศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีเจา้หน้าทีประมาณ  คน ทางศูนยฯ์ มีการบริหาร

จดัการดา้นบุคลากร ดงันี  

. การรับเจ้าหน้าทีเข้ามาปฏิบัติงาน   ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม มีขันตอนการรับ
เจา้หน้าทีทีไม่ยุ่งยาก โดยรับตามสายญาติหรือคนรู้จกั ทาํการสัมภาษณ์ประวติัโดยสังเขป เพราะ
ส่วนใหญ่ผูที้มาสมคัรมาจากการแนะนาํของญาติหรือเพือนทีทาํงานเป็นเจา้หนา้ทีทีศูนยฯ์ มาก่อน 
และมีการแนะนาํบอกต่อ ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุคุณสมบติัของผูที้เขา้มาสมคัร
จะตอ้งจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นอย่างตาํ มีอายุ  ปีขึนไป และตอ้งมีใจรักใน 
การใหบ้ริการผูสู้งอาย ุ

พอเราทาํมาระยะหนึง พีเลียงก็จะมาตามสาย มีตงัแต่รุ่นยาย แม่ ลูก หลาน... ..  
พีเลียงทุกคนน่ะ ถา้จิตใจเขาไม่ไดรั้กตรงนี ลุงสอนมาเป็นร้อยๆ คน ทาํงานมาเป็นสิบๆ ปี 
พวกทีมาเจอฉี เจออว้ก เจอคนแก่ด่า ไม่ไหวสักพกัก็ไป พวกทีอยู่ตอ้งใจรักจริงๆ ถึงอยู่มา
เป็นสิบๆ ปี 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

เพือนแนะนาํมาค่ะ คือเพือนเขามาทาํก่อน เราก็ลองมาทาํดู... จบ ม. ...  เขาก็
สัมภาษณ์บ้างค่ะ ก็ไม่มีอะไร ก็มีเอกสารสมคัร แบบบตัรประชาชน ทะเบียนบ้าน ผูค้าํ
ประกนัค่ะ จะประมาณนี 

(ประสาน นามสมมติ, ) 

นา้พามา นา้ทาํอยู่ก่อนแลว้ก็พามาทาํดว้ย... พีจบ ม.   คือพอเรียนจบก็มาทาํงาน
ทีนีเลยทีแรก พอมาเขาก็ไม่ไดอ้ะไรมากนะ ก็ถามชือ ถามประวติัเรานิดๆ หน่อยๆ คือเขาก็
ตอ้งถามเป็นปกติ ไม่มีขอ้หา ไม่มีคดี อะไรแบบนี 

(หมอนตา นามสมมติ, ) 

มีพีนอ้งมาทาํก่อน เราก็ตามมา คือเขาตอ้งมาตามญาติ ไม่งนัเขาไม่รับ เขาไม่ได้
สมัภาษณ์อะไรมาก... จบ ม.ตน้ คือเราไม่ตอ้งมีความรู้ดา้นนีมาก็ได ้เพราะว่าแบบยงัไงเราก็
ตอ้งมาฝึกก่อนอยูแ่ลว้ 

(เก่ง นามสมมติ, ) 
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ญาติมาทาํอยู่ก่อนค่ะ แลว้ก็มาชวนเรา... พีจบ ม.ตน้... เขาก็ไม่ไดถ้ามอะไรมาก  
มีนิดหน่อย เพราะเรามาตามญาติ กเ็หมือนวา่... ยงัไง... คือรู้จากญาติเราแลว้  

(ขาว นามสมมติ, ) 

มีญาติทีทาํอยู่ก่อนบอกให้มาทาํ ก็มีสัมภาษณ์ตามปกติ เวลาสมคัรงานก็ตอ้งมี 
อยูแ่ลว้ มีเอกสารการสมคัร มีผูค้าํประกนั... พีจบ ม.  

(แกว้ตา นามสมมติ, ) 

. อตัราเจา้หนา้ที   มีเจา้หนา้ทีประจาํศูนยฯ์ ประมาณ  คน และมีผูสู้งอายุทีเขา้มารับ
บริการประมาณ  คน สําหรับสัดส่วนของเจา้หนา้ทีต่อการดูแลผูสู้งอายุ คือ :  คน หรือ :  คน 
โดยพิจารณาจากลกัษณะอาการป่วยของผูสู้งอายุ ซึงปัจจุบนัถือว่ายงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ผูสู้งอายุ เพราะศูนยฯ์ ให้บริการทงัในสถานทีและนอกสถานที และผูสู้งอายุส่วนใหญ่ของทาง
ศูนยฯ์ เป็นผูป่้วยอมัพฤกษ ์อมัพาต และผูป่้วยติดเตียง จึงตอ้งใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 

. ด้านทกัษะการดําเนินงาน 
.  ทกัษะการดําเนินของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมเปิดให้บริการมาแลว้กว่า  ปี และมีผูสู้งอาย ุ
เขา้มาอยู่อย่างต่อเนือง ทงัทางญาติของผูสู้งอายุเป็นผูน้าํมาสมคัร และผูสู้งอายุเขา้มาสมคัรด้วย
ตนเอง ผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีของสถานสงเคราะห์คนชรา เห็นว่าทกัษะการดาํเนินงานทีโดดเด่น
และเป็นทีน่าเชือถือของผูที้มารับบริการและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มีดงันี 

. ดา้นเจา้หนา้ทีในฝ่ายงานบริหารทวัไปหรือเจา้หน้าทีเฉพาะทาง  มาจากการสอบ
คดัเลือกขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามระเบียบทางราชการ ตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตรง
ตามขอ้กาํหนดของการสมคัรสอบ ดงันนั จึงมีความรู้และความสามารถตรงตามตาํแหน่งหนา้ที 

. ดา้นการให้บริการแก่ผูสู้งอายุ   ทางสถานสงเคราะห์คนชราให้บริการดา้นปัจจยั  
โดยมีพีเลียงคอยรักษาความสะอาดอาคารทีพกัอาศยัและทีหลบันอน รวมไปถึงเครืองนุ่มห่มของ
ผูสู้งอายุเป็นประจาํทุกวนั จดัอาหาร  มือ และยารักษาโรคตามคาํสังแพทย ์ ให้บริการตรวจรักษา
โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา  และพีเลียงทีอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลคอยดูแลตลอด  ชวัโมง อีกทงัยงัมีคณะแพทยแ์ละพยาบาลจากโรงพยาบาลนครปฐมมา
ตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกเดือนๆ ละครัง ให้บริการนาํส่งโรงพยาบาลในกรณีทีผูสู้งอายุได้รับ
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อุบติัเหตุร้ายแรง หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน และมีเจา้หน้าทีดา้นอาชีวบาํบดัคอยจดักิจกรรมต่างๆ ให้แก่
ผูสู้งอายไุดมี้ส่วนร่วม  

. ดา้นอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้ม   สถานสงเคราะห์คนชรามีพืนทีกวา้งขวาง
แบ่งเป็นสัดส่วนชดัเจน โดยแบ่งอาคารทีพกัผูสู้งอายอุอกเป็น  หลงั ไดแ้ก่ อาคารทีพกัผูสู้งอายุชาย 
อาคารทีพกัผูสู้งอายุหญิง และอาคารทีพกัผูสู้งอายุป่วย อาคารดงักล่าวมีความสะอาด ปลอดโปร่ง 
เพราะมีเจา้หน้าทีคอยดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจาํทุกวนั มีโรงอาหารสําหรับให้ผูสู้งอายุ 
ได้รับประทานอาหารร่วมกัน มีศาลาธรรมให้ผูสู้งอายุได้สวดมนต์ในตอนเช้า มีสระนํา และ
สวนหยอ่มทีบรรยากาศร่มรืน ทาํใหมี้สภาพแวดลอ้มทีดี ทาํให้ผูสู้งอายุไดมี้สถานทีสําหรับพกัผอ่น
หยอ่นใจ  

. ดา้นการบริหารจดัการ   สถานสงเคราะห์คนชราแห่งนีเป็นของภาครัฐ ไม่มีการเก็บ
ค่าบริการใดๆ มีกฎระเบียบของทางราชการในการดูแลผูสู้งอายุอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้
จึงมีความน่าเชือถือและความไวว้างใจสําหรับผูสู้งอายุทีเขา้มารับบริการ และบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

เรืองความสะอาด  ของเราเป็นระเบียบ บรรยากาศน่าอยู่ ด้านการต้อนรับ 
คณะต่างๆ ทีเวลาเขามาจดัเลียงหรืออะไร เราก็ตอ้นรับอย่างดี เป็นกนัเอง เพือให้เขารู้สึก
อยากกลบัมาเยียมผูสู้งอายอีุก  

(ประกาย นามสมมติ, ) 

น่าจะเป็นดา้นการบริการนะ เราก็บริการใหดี้ แลว้ก็ทาํใหส้ะอาดน่ะ... .. เขาเห็น
เราดูแลผูสู้งอายดีุ อาบนาํ ป้อนขา้ว เขาเขา้มากช็มวา่สะอาด ปลอดโปร่ง 

(อิสรีย ์นามสมมติ, ) 

เป็นเพราะของเราเป็นสถานสงเคราะห์ฯ ของรัฐบาล แบบไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
ดูแลบริการฟรี  

(สมพร นามสมมติ, ) 

พีเลียงเราดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายดีุ มีการใหค้าํแนะนาํ ใหบ้ริการผูที้มาติดต่อ แลว้ก็
ของเราคือจะเนน้ดา้นความสะอาด พวกอาคาร สถานที เรือนนอน  

(จินดา นามสมมติ, ) 
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ทีนีกจ็ะมีประชุมอบรมแนวทางการปฏิบติักบัผูสู้งอายใุหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ
ใหเ้จา้หนา้ที  

 (ศกัดา นามสมมติ, ) 

คือทีนีเป็นสถานสงเคราะห์ฯ ของกรมการปกครองส่วนทอ้งถิน ขึนกบั อบจ. ซึง
ผูที้รับการสงเคราะห์ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไร อีกอย่างคือเรามีกฎระเบียบของทางราชการ
ในการดูแลผูสู้งอายุ 

(ประไพพร นามสมมติ, ) 

สําหรับผูสู้งอายุทีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที  การดูแลเอาใจใส่ การพยาบาล  ด้านกิจกรรมของทาง 
สถานสงเคราะห์คนชรา และบุคคลภายนอกทีเขา้มาจดักิจกรรมให้แก่ผูสู้งอายุ และด้านอาคาร
สถานที มีพืนทีกวา้งขวาง และมีความสะอาดเป็นระเบียบ ในภาพรวมแล้วผูสู้งอายุมีความสุข 
ในการใชชี้วติทีสถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี 

ก็ไม่มีอะไรทีต้องเสียหายนะคะ ถ้าเราทําถูกกฎระเบียบ ก็ไม่มีปัญหาอะไร  
ถา้เราทาํผิดเขาก็มาตกัเตือนเป็นธรรมดา พีเลียงเขาก็ดี ดูแลดี เราก็เห็นใจเขานะ เขาตอ้งตืน
แต่เช้า มาดูแลคนแก่ กว่าจะไดกิ้นขา้วเช้า ก็ตอ้งให้เรากินเสร็จก่อน เขาก็ทาํความสะอาด
หมดเลยนะ ทีนอน หอ้งพกัอะไรแบบนี 

(อว้น นามสมมติ, ) 

อยู่ ที นี มีความสุขมากเลย  ดีกว่าอยู่ ทีบ้านเยอะ  ที นีก็ มี กิจกรรมเ รือยนะ  
แบบนกัศึกษาเขามาดู มาร้องเพลง เล่นตลกอะไรแบบนีนะ เราก็หายเหงาน่ะ ทีนีก็มีพยาบาล 
เขาจะอยู่วนัจทัร์ถึงวนัศุกร์ ส่วนหมอใหญ่เขาจะมาเดือนละ  ครัง ตรวจหมดทุกคนเลย  
คนไหนเป็นโรคอะไร เขากจ่็ายยาใหเ้ป็นเดือนเลยนะ ถา้แบบไม่ไหว เขาก็พาส่งโรงพยาบาล
เลย คือแต่ละคนกมี็โรคไม่เหมือนกนั พีเลียงเขากดี็ เขาซกัเสือผา้ให ้อย่างคนไหนกินไม่ไหว
เขากป้็อนให ้

(เชา นามสมมติ, ) 

ทีนีดูแลดี เขากดู็แลทุกอย่าง ใหค้วามสะดวกดี พีเลียงเขาก็ทาํความสะอาดทุกเชา้ 
หนา้ทีใครหนา้ทีมนั เวลาเราซือของ ก็ใชพี้เลียงไปซือให้ได.้.. ทุกวนันีมนัก็ดีอยู่แลว้ ก็ให้
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ปรับให้มนัดีขึนไปเรือยๆ... ถา้ปิดเทอมจะมีคนมาเลียงทุกวนัเลย วนัละมือสองมือ มนัก็ดี 
เวลาเขามาจดักดี็ เรากไ็ปนงัดูเพลินๆ ไม่ไดร่้วมอะไรมาก เพราะเราเป็นโรคหวัใจโต 

(สุรพล นามสมมติ, ) 

เขากดู็แลดี เขากดู็แลทุกอยา่งนะ เจา้หนา้ทีเขากดี็ พยาบาลอะไรแบบนี อย่างฉนันี
ป่วย ตอ้งไปตรวจทีโรงพยาบาล หมอนดั เขากพ็าไปส่ง  

(สมใจ นามสมมติ, ) 

อยูที่นีสบายมากเลยหนู สบายทีสุดเลย เขาดูแลดี พีเลียงกดี็ หมอก็ดี เขาไม่ไดม้าดุ
อะไรเรา ยายอยู่นีเราก็ช่วยเขาทาํนู่นทาํนี ช่วยยกขา้ว แจกนาํ แจกชอ้น ก็ทาํมาหลายปีแลว้ 
ยายกมี็ความสุขดี  

(บุญนาค นามสมมติ, ) 

พีเลียงก็ดี ก็เราไม่สบายเขาก็ดู อาบนาํให้ เพราะเราเองไม่ได ้มนัก็ลาํบาก ก็ที
เป็นอยูก่ดี็แลว้แหละ กมี็ความสุขเรือยๆ 

(วนัเพญ็ นามสมมติ, ) 

.  ทกัษะการดําเนินงานของศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ไดเ้ปิดใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายมุาแลว้เป็นเวลากวา่  ปี และมี 

การขยายธุรกิจอีกถึง  แห่ง ซึงมีความโดดเด่นในการดาํเนินงาน ดงันี 

. ดา้นทกัษะการปฐมพยาบาลเบืองตน้    เนืองจากมีผูบ้ริหารทีมีความเชียวชาญในดา้น
การปฐมพยาบาล เป็นเจา้หนา้ทีของศูนยฝึ์กอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามยั สภากาชาดไทย  
คอยฝึกอบรมทกัษะการปฐมพยาบาลให้แก่เจา้หน้าทีของศูนยฯ์ จึงทาํให้มีทกัษะและการปฏิบติั
หนา้ทีทีถูกตอ้ง สร้างความไวว้างใจใหแ้ก่ผูสู้งอายหุรือญาติของผูสู้งอาย ุ

. ด้านเจา้หน้าทีของศูนยฯ์   เจา้หน้าทีส่วนใหญ่ได้เขา้มาปฏิบติังานทีศูนยฯ์ แห่งนี 
เป็นเวลามากกวา่  ปี จึงทาํให้เจา้หนา้ทีมีประสบการณ์และเกิดความชาํนาญในการปฏิบติัหนา้ที 
อีกทงัเจา้หน้าทีทุกคนยงัยึดขอ้ปฏิบติัในการดูแลผูสู้งอายุเสมือนญาติผูใ้หญ่ ให้ความรักและความ
เอาใจใส่ ตามสโลแกนของศูนยฯ์ ทีวา่ “เอืออาทรดุจญาติมิตร ดูแลใกลชิ้ดดุจญาติสนิท”  

เรากดู็แลใหดี้ทีสุด เหมือนเขาเป็นญาติเรา 

(เก่ง นามสมมติ, ) 
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เราใส่ใจอยู่แลว้ ก็ดูแลเขาเหมือนญาติเรา ก็บอกรักเขา ทาํกายภาพให้เขา คือ 
ทาํหมด ดูแลเหมือนญาติเรา 

(หมอนตา นามสมมติ, ) 

ทางเราดูแลดี ญาติไวว้างใจ 

(ประสาน นามสมมติ, ) 

ในดา้นของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในศูนยฯ์ มีเพียง  คน ทีสามารถให้ขอ้มูลได ้เนืองจาก
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยติดเตียง เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ผูว้ิจ ัย 
จึงสัมภาษณ์ญาติของผูสู้งอายแุทน ซึงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นเจา้หนา้ทีของศูนยฯ์ เพราะมี
การบริการทีดี ดูแลเอาใจใส่ และเจา้หนา้ทีมีความรู้ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบืองตน้ทีดี 
ดา้นทีพกัมีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สถานทีตงัของศูนยฯ์ อยู่ใกลโ้รงพยาบาล มีความ
สะดวก และราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 

พีเลียงเขากดู็แลยายดี อาบนาํเช็ดตวัใหย้าย 

(สมบุญ นามสมมติ, ) 

พีเลียงมีทกัษะการดูแลเอาใจใส่ดี ทีพกัก็สะอาด เป็นระเบียบ แลว้ก็มีกิจกรรมให้
ผูสู้งอายไุดท้าํบุญตกับาตร 

(อนุชยั นามสมมติ, ) 

เจ้าหน้าทีก็มีความรู้เบืองต้นดี ความสามารถโอเคนะ เขาก็เอาใจใส่ดี ทีพกัก็
สะอาด แบ่งเป็นสัดส่วน อีกอย่างหนึงก็... อยู่ใกลโ้รงพยาบาล สะดวกดี ค่าใชจ่้ายก็โอเคนะ 
อยูใ่นระดบัทีพอใชไ้ด ้ 

(สงวน นามสมมติ, ) 

เจา้หนา้ทีดูแลดี ทีพกักเ็ป็นส่วนตวัดี  

(สมนึก นามสมมติ, ) 

มีทกัษะพอใชไ้ด ้เขาก็เอาใจใส่ดี ทีพกัอะไรก็สะอาดนะ แบบถูกสุขลกัษณะน่ะ  
ค่าบริการกโ็อเคเหมาะสมดี  

(นฏัพรรณ นามสมมติ, ) 
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เจา้หนา้ทีเขากดู็แลดีค่ะ เอาใจใส่ ทีพกัเขากท็าํสะอาดดีค่ะ 

(วาริณี นามสมมติ, ) 
 

. ด้านค่านิยมร่วม 
.  ค่านิยมร่วมของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 

ผูบ้ริหารได้ทาํการสร้างค่านิยมร่วมในเรืองการเป็นผูใ้ห้บริการแก่เจ้าหน้าทีของ 
สถานสงเคราะห์คนชรา โดยให้คิดวา่ตนเองเป็นผูใ้ห้บริการ ไม่เพียงแต่การให้บริการแก่ผูสู้งอายุ
เท่านัน แต่ยงัต้องให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีจะเข้ามาทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การเลียงอาหาร การจดักิจกรรมสันทนาการ การบริจาคเงินหรือสิงของ การขอความร่วมมือเขา้มา
ศึกษาดูงาน และการเขา้มาเยยีมเยยีนจากหน่วยงานภายนอก เป็นตน้ 

เราก็ถือว่าเราเป็นงานบริการ คนเรามีหลายรูปแบบ จะเกิดอะไรเราก็ต้องยิม 
ไวก่้อน ตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตน ดว้ยความทีเราเป็นผูใ้หบ้ริการ 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

เจา้หน้าทีในฝ่ายงานบริการผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์คนชรา เห็นว่าค่านิยมร่วม 
ในการดูแลผูสู้งอายุ คือ การมีจิตสํานึกของความเป็นจิตอาสา มีใจรักในงานทีทาํ และดูแลผูสู้งอายุ
เสมือนคนในครอบครัว เป็นพอ่แม่หรือญาติผูใ้หญ่ 

เราถือว่าเป็นบา้นหลงัหนึง ตามประเพณีของไทยก็คือ พ่อ แม่ ลูก ผูสู้งอายุทีนี  
ก็คือบุพการี หรือญาติผูใ้หญ่เรา เราดูแลดว้ยความเคารพ ดูจนถึงบนัปลายของชีวิต ทุกคนรู้ 
เพราะคนทีจะอยูที่นีได ้ตอ้งมีนาํใจ มีจิตอาสาอยูแ่ลว้  

(ประกาย นามสมมติ, ) 

กดู็แลเขาเหมือนญาติเรา เพราะเราตอ้งดูหมดไง ซกัเสือผา้ใหเ้ขา ทาํความสะอาด
ทีหลบัทีนอนแบบนี มนักเ็หมือนเราทาํใหญ้าติเราแหละ 

(สมพร นามสมมติ, ) 
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.  ค่านิยมร่วมของศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ผูบ้ริหารศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ใหข้อ้มูลวา่ ค่านิยมร่วมของศูนยฯ์ คือรูปแบบการใช้

ชีวิตร่วมกนัในศูนยฯ์ เพราะเจา้หน้าทีส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดั จึงตอ้งมีการปรับตวัในการใช้
ชีวิตประจําว ันร่วมกับผู ้อืน  และการเรียกผู ้บริหารว่า  “พ่อ” และ  “แม่” ซึงเป็นพฤติกรรม 
การเลียนแบบจากรุ่นพีสู่รุ่นนอ้ง 

มาจากยโสธร มีลาํปาง กาญจนบุรี สุพรรณฯ มุกดาหาร บุรีรัมย ์สุรินทร์ พืนฐานก็
จะมาจากคนละทีกนั... พีเลียงมาใหม่ๆ นี กางเกงในตากตรงรัวเป็นแถวเลย คือเขามาจาก
ต่างจงัหวดัไง เราก็บอกว่าทาํแบบนีไม่ได ้พอเราบอกไป มีรุ่นใหม่ๆ เขา้มา คนเก่าก็จะบอก
ต่อกนั ทาํตามกนั… เขา้มาตอนแรกๆ ก็เรียก อาจารย ์พออยู่ๆ ไป เห็นเขาเรียกพ่อ เรียกแม่  
กเ็รียกตามกนั 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

ในดา้นของเจา้หนา้ทีทีปฏิบติังานทีศูนยฯ์ มาเป็นเวลามากกว่า  ปี ส่วนใหญ่มองว่า
ค่านิยมร่วมของศูนย์ฯ คือ การเป็นพีเลียงสอนงาน โดยเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานมาก่อน และมี
ประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายุมาเป็นเวลาหลายปี จะคอยสอนงานให้แก่เจา้หน้าทีใหม่ทีเขา้มา
ปฏิบติังาน คอยสังเกตพฤติกรรมในการทาํงาน และคอยใหค้าํแนะนาํต่างๆ เกียวกบัการปฏิบติังาน 

เวลาเราทาํงาน เรากเ็รียกใหม้าดู กช่็วยสอน 

(ขาว นามสมมติ, ) 

ถา้พ่อไม่อยู ่แลว้เรามีเคส เรากท็าํใหดู้ ช่วยสอนคนทีเขา้มาใหม่ 

(แกว้ตา นามสมมติ, ) 

ถา้มีเดก็เขา้มาใหม่ เรากต็อ้งช่วยสอนเขา  

(แดง นามสมมติ, ) 

พีเลียงเขาก็มีประสบการณ์  พอเด็กใหม่มา  เขาก็จะช่วยสอน คอยทําให้ดู  
กช่็วยแบ่งเบาเราไปไดบ้า้ง 

(สมชาย นามสมมติ, ) 
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ตอนที  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและ
สถานบริบาลในจังหวดันครปฐม 

จากการศึกษาในด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจัดการของ 
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมทีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน 
และผูสู้งอายุ ในส่วนของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหาร 
เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบติังาน ผูสู้งอายุ และญาติของผูสู้งอายุ โดยศึกษาใน  ประเด็นหลกั คือ ปัญหา
อุปสรรคของการดาํเนินงานด้านการดูแลผูสู้งอายุ และแนวทางพฒันาการบริหารจดัการของทงั  

 แห่ง ผลการศึกษาอธิบายไดด้งันี 
 

. ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

.  ปัญหาอุปสรรคของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม  
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ปัจจุบนัถูกถ่ายโอนให้อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแล

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครปฐม มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ
ดงันี 

. ความไม่เพยีงพอของเจ้าหน้าที   เจา้หนา้ทีฝ่ายงานบริการ ซึงมีหนา้ทีให้บริการและ
ดูแลผูสู้งอายขุองสถานสงเคราะห์คนชรามีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผูสู้งอายุ โดยปัจจุบนั
สถานสงเคราะห์คนชรามีจาํนวนผูสู้งอายุทังสิน  คน โดยเป็นผูสู้งอายุทีมีอาการป่วยและ
ช่วยเหลือตนเองไดเ้ล็กนอ้ย จาํนวน  คน ซึงทางสถานสงเคราะห์ฯ มีพยาบาลวิชาชีพ  คน ผูช่้วย
พยาบาล  คน และพีเลียง  คน พีเลียงเหล่านีไม่ไดมี้หนา้ทีเพียงดูแลกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุ
เท่านนั แต่ยงัตอ้งดูแลทาํความสะอาดอาคารทุกหลงั นอกจากนี ยงัขาดเจา้หน้าทีเฉพาะทาง เช่น  
นกัสังคมสงเคราะห์ นกัจิตวทิยา นกักายภาพบาํบดั เป็นตน้  

ของเรามีคนป่วยทังหมด  คน แต่มีคนดูแลแค่  คน ไม่ได้ดูแลแค่คนป่วย 
อยา่งเดียว ตอ้งดูแลอาหารการกิน ดูแลอาคารดว้ย  

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

เจ้าหน้าทีทีต้องดูแลผู ้สูงอายุมีน้อย ก็ทําให้ดูแลไม่ค่อยทัวถึงเท่าทีควรค่ะ  
อย่างตอนนีก็ยงัขาดนักสังคมสงเคราะห์ แบบขาดพวกเจ้าหน้าทีเฉพาะทางในการดูแล
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ผูสู้งอาย ุนกัจิตวิทยา อะไรแบบนี จะไดม้าดูแลผูสู้งอายุไดต้รงตามอาการ คือเขามีความรู้มา
ตรงสาย เขากจ็ะดูแลไดดี้กวา่ 

(ประไพพร นามสมมติ, ) 

 ถา้มีพีเลียงเยอะกว่านี มนัก็เป็นอาคารประจาํตึก ไม่ตอ้งหมุนเวียน ตึกใครตึกมนั 
ดูแลไป อย่างน้อยตึกละ  คน เพราะตอ้งซักเสือผา้ ดูแลความสะอาดดว้ย ไม่ไดดู้แลแต่ 
คนแก่นะ 

(ประกาย นามสมมติ, ) 

. ความรู้ด้านการพยาบาลของพีเลียง   หน้าทีส่วนใหญ่ของพีเลียง คือการดูแลและ
อาํนวยความสะดวกในดา้นกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายตุลอด  ชวัโมง ส่วนในดา้นการพยาบาล
จะเป็นหนา้ทีของพยาบาลประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา เนืองจากพีเลียงทีเขา้มาปฏิบติังาน ไม่ได ้
มีการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะทางดา้นพยาบาล จึงไม่มีความรู้และทกัษะดา้นการพยาบาลเท่าทีควร 
ทาํใหไ้ม่สามารถช่วยเหลือเบืองตน้ไดใ้นกรณีผูสู้งอายเุจบ็ป่วยฉุกเฉิน  

การเดินทางเวลาทีเจ็บป่วย เพราะว่าเราอยู่ไกลโรงพยาบาล แลว้ก็เรามีพยาบาล
เพียงคนเดียว เวลากลางคืน เจ็บป่วยกะทนัหัน บางครังเราก็ตามไม่ทนั ทางเราตอ้งไปส่ง
โรงพยาบาล แลว้รถตูข้องเราก็เป็นรถตูธ้รรมดา ไม่ใช่รถพยาบาล บุคลากรเราก็ไม่ไดเ้ป็น
พวกวิชาชีพ ซึงการปฐมพยาบาลจะไม่ค่อยดีมากเท่าไร  

(ประกาย นามสมมติ, ) 

.  ความคล่องตัวในการดําเนินงาน   สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมถูกถ่ายโอน
จากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ให้มาอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
นครปฐม ซึงการดาํเนินงานต่างๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบและผ่านการอนุมติัจากองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดันครปฐม ทาํให้สถานสงเคราะห์คนชราไม่มีความคล่องตวัในการดาํเนินงาน
นอกเหนือจากงานประจาํ  

บางแห่งเขากต็งัเป็นกอง บางแห่งก็ตงัเป็นฝ่าย แต่ของเราเป็นแค่สถานสงเคราะห์
ทีอยู่ในสํานักปลัด อยู่ในฝ่ายพฒันาสังคม ขึนกับองค์การบริหารส่วนจังหวดั... ตอนที 
กรมประชาสงเคราะห์ดูแล เขามอบให้ผูป้กครองมีอาํนาจอนุญาตอนุมติั ซึงไม่เหมือนกนั 
กบัตอนเขา้มาอยูก่บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน เพราะผูที้มีอาํนาจอนุมติั คือ นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เราก็เหมือนเจา้หนา้ทีทีตอ้งทาํตามระเบียบ คอยรายงาน และอนุญาต 
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จากตรงนนั ผูป้กครองเดิมๆ ทีมาจากกรมประชาสงเคราะห์ ก็ขอออกไป เพราะเหมือนเขาก็
ไม่สะดวกในการทาํงาน 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

. ความก้าวหน้าในสายงาน   เจา้หน้าทีของสถานสงเคราะห์คนชราไม่ค่อยมีโอกาส
ไดรั้บการสนบัสนุนให้มีความกา้วหน้าในสายงาน เนืองจากบางตาํแหน่งมาจากการถ่ายโอนจาก
กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน 

พอมีการถ่ายโอนมาแบบนี คนทีมาจากสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งกมี็ความเติบโต
ไม่เท่ากนั ขา้ราชการทีถูกถ่ายโอนมา ไม่มีการเติบโตในสายงาน เพราะปล่อยให้ทอ้งถิน
ดาํเนินการเอง ซึงทางทอ้งถินเขากจ็ะมองแต่คนของเขา 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

.  ปัญหาอุปสรรคของศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
การบริหารจดัการของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม พบว่ายงัประสบปัญหาอุปสรรคใน 

การดาํเนินงานดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุดงันี 

. การทอดทงิผู้สูงอายุ   ผูสู้งอายทีุญาติพาเขา้มารับบริการในศูนยฯ์ บางรายถูกทอดทิง
ไวที้ศูนยฯ์ เนืองจากประสบปัญหาดา้นการเงิน ไม่สามารถจ่ายค่าบริการให้แก่ทางศูนยฯ์ ได ้และ 
ไม่มีผูอื้นมารับผดิชอบแทน 

ส่วนทีแย่ก็คือ เขาเอามาทิงไวที้เรา แรกๆ เขาก็เอามาจ่าย พอหลงั -  เดือน ก็ไม่
มาจ่าย บางรายเป็นปี สองปี พอติดต่อไปทางญาติคนอืน กไ็ม่มีใครมารับผิดชอบ 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

. ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที   ศูนยฯ์ ยงัมีเจา้หน้าทีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ผูสู้งอายุ เพราะตอ้งให้บริการทงัในสถานทีและนอกสถานที และผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีอาการป่วย
เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต และเป็นผูป่้วยติดเตียง  ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พีเลียงจึงตอ้งดูแล 
อยา่งใกลชิ้ดตลอด  ชวัโมง และมีผูสู้งอายเุขา้มาใชบ้ริการผลดัเปลียนกนัอยา่งต่อเนือง นอกจากนี 
ยงัขาดเจ้าหน้าทีเฉพาะทางทีจําเป็นต่อการดูแลผู ้สูงอายุ เช่น  พยาบาลวิชาชีพ  นักจิตวิทยา  
นกักายภาพบาํบดั เป็นตน้ 
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เราดูแลเคสแบบเจาะคอ ใส่สายยาง ตอ้งดูแลตลอดนะ เราก็ไดพ้กัผ่อนนอ้ย เวลา
พกัไม่ค่อยมีหรอก 

(แดง นามสมมติ, ) 

. ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ   ไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาควบคุมหรือ
ตรวจสอบคุณภาพการดาํเนินงานของศูนยฯ์ และให้คาํแนะนาํอย่างเป็นระบบ ทาํให้ไม่ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานดา้นการดูแลผูสู้งอายุของศูนยฯ์ 

ลุงทาํมาสิบกว่าปี ไม่ค่อยเจอเลย มีเขา้มาช่วงหลงัๆ เขา้มานานๆ ครัง ประมาณ
ครัง สองครังไดม้งั ก็เขา้มาเยียมเยียน... จริงๆ ลุงมองว่าทางภาครัฐไม่ตอ้งทาํอะไรมาก 
ศูนยฯ์ มนัมีอยูแ่ลว้ทวัประเทศ เพียงแต่ไปจดักรอบ ตามแต่ละจงัหวดั เอาพยาบาลทีมีความรู้
ด้านการพยาบาลมาช่วยฝึก หรือมีหน่วยงานมาคอยตรวจดูว่าศูนย์ฯ ได้มาตรฐานไหม  
ถูกสุขลกัษณะไหม การดูแลของเขา อาหารการกิน โภชนาการโอเคไหม คือเขา้มาเป็นพีเลียง 
อย่างน้อย  คน เขา้มาอาทิตยล์ะครัง คือแบ่งตามแต่ละจงัหวดั อาจจะให้องค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั หรือสาธารณสุขจงัหวดัเขา้มาดูแลบา้ง 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

. แนวทางพฒันาการบริหารจัดการ 

.  แนวทางพฒันาการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐมมีหน้าทีให้การสงเคราะห์ดูแลผูสู้งอายุที มี 

ความเดือดร้อน ยากจน ถูกทอดทิง และไม่มีทีอยูอ่าศยั ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราไดเ้สนอ
แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ เพือให้มีความสอดคล้องกบัการดาํเนินงานดา้นผูสู้งอายุ และมี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน ดงันี 

1. การสร้างอาคารเอนกประสงค์   ปัจจุบนัสถานสงเคราะห์คนชรากาํลงัดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยมีพืนทีกวา้งขวาง ปลอดโปร่ง ร่มรืน และเมือก่อสร้างเสร็จจะทาํ 
การประสานงานกับเทศบาลนครปฐม ขอเครืองออกกําลังกายมาไว้ทีอาคารแห่งนี เพือเป็น
สาธารณประโยชน์ใหแ้ก่ผูสู้งอายทุงัภายในสถานสงเคราะห์คนชรา และผูสู้งอายุภายนอกทีอาศยัอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพือให้ผูสู้งอายุ
ดงักล่าวไดอ้อกกาํลงักายเพือสุขภาพ ไดม้าพบปะพูดคุยกนั และถือเป็นการสร้างสังคมของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราใหก้วา้งขึน 
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ของเราเหมือนเป็นสถานสงเคราะห์ปิด รับคนมาดูแลขา้งใน ไม่รับดูแลขา้งนอก 
แต่ทาง อบจ. เขาบอกมาว่า มีคนแก่ทีอยู่บา้นคนเดียว หรืออยู่กบัเด็ก ตอนนีพีก็กาํลงัทาํ
อาคารเอนกประสงค์ พีก็ตังใจว่าให้เป็นทีออกกําลังของคนแก่ สามารถทีจะรับคนแก่ 
ขา้งนอกเขา้มาใชบ้ริการ ไดมี้เพือนพูดคุย มาเสวนาแลกเปลียนกนั 

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

. การให้บริการผู้สูงอายุแบบ Day Care   ผูป้กครองของสถานสงเคราะห์คนชรา 
บา้นนครปฐมมีวิสัยทศัน์ว่า หากในอนาคตมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในด้านการดูแล
ผูสู้งอายทีุมากขึน และไดรั้บงบประมาณทีเพียงพอ จะทาํการเปิดศูนยบ์ริการผูสู้งอายุแบบ Day Care 
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุภายนอกสถานสงเคราะห์คนชราทีมีฐานะปานกลางขึนไป และ 
คนในครอบครัวตอ้งทาํงานในช่วงวนั จึงไม่มีเวลาดูแลผูสู้งอายุ ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุดงักล่าวจึงเป็น
ตัวเลือกสําหรับกลุ่มเป้าหมายนี โดยให้บริการดูแลผู ้สูงอายุแบบวนัต่อวนั เช้ามา เย็นกลับ  
ซึงศูนยบ์ริการผูสู้งอายดุงักล่าวจะเป็นการบริหารจดัการของทางสถานสงเคราะห์คนชราเอง เพือนาํ
รายไดด้งักล่าวมาเป็นงบประมาณในการพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราต่อไป 

ถา้เรามีบุคลากรพร้อม มีงบประมาณพอ เรากอ็ยากจะแยกส่วน จะมีส่วนทีรับดูแล
แบบเสียงตงั แต่เป็นเหมือน Day Care เชา้มาส่ง เยน็กลบัอะไรแบบนี อาจจะมีค่าใช้จ่ายที 
ไม่ตอ้งเบิกกบัทางรัฐบาล กเ็อาเงินทีเขาจ่ายมานีแหละ มาบริหารจดัการ แต่ก็ตอ้งแยกคนนะ 
ของรัฐกข็องรัฐ ของเอกชนเรากต็อ้งจา้งจากขา้งนอกมา  

(ดวงดาว นามสมมติ, ) 

ในด้านของผูสู้งอายุทีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ไม่มีความเห็นในการ
พฒันาการให้บริการด้านต่างๆ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลของพยาบาลและพีเลียง  
การบริหารจดัการในทุกๆ ดา้นอยูใ่นระดบัดี และอยากให้มีการพฒันาให้ดีขึนไปเรือยๆ ซึงผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่มีความสุขในการใชชี้วติอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี 

กไ็ม่มีอะไรทีตอ้งเสียหายนะคะ ถา้เราทาํถูกกฎระเบียบ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถา้เรา
ทาํผิดเขากม็าตกัเตือนเป็นธรรมดา พีเลียงเขากดี็ ดูแลดี 

(อว้น นามสมมติ, ) 

อยูที่นีมีความสุขมากเลย ดีกวา่อยูที่บา้นเยอะ 

(เชา นามสมมติ, ) 
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ทีนีดูแลดี เขาก็ดูแลทุกอย่าง ใหค้วามสะดวกดี พีเลียงเขาก็ทาํความสะอาดทุกเชา้ 
หนา้ทีใครหนา้ทีมนั... ทุกวนันีมนักดี็อยูแ่ลว้ กใ็หป้รับใหม้นัดีขึนไปเรือยๆ  

(สุรพล นามสมมติ, ) 

อยูที่นีสบายมากหนู สบายทีสุดเลย เขาดูแลดี พีเลียงกดี็ หมอกดี็”  

(บุญนาค นามสมมติ, ) 

.  แนวทางพฒันาการบริหารจัดการศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม 
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม เป็นสถานบริบาลทีมีประสบการณ์ดา้นการดูแลและพยาบาล

ผูสู้งอายุมากวา่  ปี อีกทงัยงัมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือง ผูบ้ริหารของศูนยฯ์ ไดเ้สนอแนวทาง
พฒันาการบริหารจดัการ เพือให้ศูนยฯ์ มีความครบวงจร และเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
ใหดี้ยงิขึน ดงันี 

. การรับสมัครเจ้าหน้าทเีพมิ   เนืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ทีเขา้มารับบริการของศูนยฯ์   
มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทาํให้ตอ้งดูแลและสังเกตอาการของผูสู้งอายุ
ตลอดเวลา จึงตอ้งมีเจา้หน้าทีทีเพียงพอ และแบ่งเวรเพือดูแลผูสู้งอายุดงักล่าว เพือให้เจา้หน้าที 
ไม่รับภาระงานทีหนกัจนเกินไป และให้เจา้หนา้ทีไดพ้กัผ่อนอยา่งเพียงพอ เพราะการดูแลผูสู้งอาย ุ
ทีป่วยหนกันนั จะตอ้งมีสติ ใชส้มาธิ และเอาใจใส่มากกวา่ปกติ 

. การเพิมช่องทางการตลาด   ทางศูนยฯ์ ไดมี้การเปิดศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ศูนยที์ 
 ณ หมู่บา้น ป.ผาสุข พุทธมณฑลสาย  เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ ซึงปัจจุบนักาํลงัดาํเนินการตกแต่ง
สถานทีดงักล่าว ทงันี เพือให้สามารถรองรับผูสู้งอายุทีจะเขา้มารับบริการไดอ้ยา่งเพียงพอ และเพือ
ความสะดวกในการเยยีมเยยีนของญาติผูสู้งอายทีุอยูใ่นกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

ตอนนีทีลุงก็กําลังเปิดอีกศูนย์ฯ นะ ก็เรียกเด็กๆ มาช่วยกัน คือทีนีมันใกล้
โรงพยาบาล มนักส็ะดวก... กต็อ้งมีการรับพีเลียงเพิมดว้ย ถา้ศูนยฯ์ นีเสร็จ เพราะไม่อย่างนนั
กไ็ม่พอ 

(สมชาย นามสมมติ, ) 

ในส่วนของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม และญาติของผูสู้งอายุที 
นาํผูสู้งอายมุาใชบ้ริการของศูนยฯ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ศูนยฯ์ มีความพร้อมแลว้ทุกดา้น และ
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มีความพึงพอใจในดา้นการดูแลและทกัษะการพยาบาลของพีเลียง ดา้นราคาค่าบริการทีเหมาะสม 
ดา้นทีพกัอาศยัทีสะอาด และสถานทีตงัอยูใ่กลโ้รงพยาบาล 

พีเลียงเขาดูแลยายดีลูก กท็าํกบัขา้วใหย้ายกิน พาเขา้หอ้งนาํ อาบนาํ ซกัเสือผา้ยาย 
ดูแลหมดเลย 

(สมบุญ นามสมมติ, ) 

เลือกมาทีนีเพราะเขาเปิดมานานแลว้ค่ะ ใกล้บ้าน ก็สะดวกค่ะ แลว้ก็อยู่ใกล้
โรงพยาบาลดว้ย... พีเลียงเขากใ็ส่ใจดูแลดีค่ะ ดูมีความชาํนาญ... หอ้งพกัเขากท็าํสะอาด 

(วาริณี นามสมมติ, ) 

เคยมีญาติมาพกัฟืนทีนี แลว้เขาบริการดี แบบเอาใจใส่ดี กเ็ลยพามา... ทีพกัสะอาด
สะอา้น ไม่รก สภาพแวดลอ้มอะไรแบบนีกดี็... ค่าบริการกโ็อเคนะ ไม่ไดแ้พงมาก 

(ณฏัพรรณ นามสมมติ, ) 

คือทีบา้นไม่มีใครมีความรู้แบบดา้นการพยาบาล กเ็ลยพามาทีนี เพราะเขาก็เปิดมา
นานนะ  อยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วย เวลาเกิดอะไรขึนก็จะได้พาคนป่วยไปทัน. . .  จริงๆ  
ก็พอใจทุกดา้นแหละ พีเลียงก็เอาใจใส่ดี เขามีความรู้ความสามารถเบืองตน้ดีนะ... ทีพกัก็
สะอาด ทาํเป็นสดัเป็นส่วน... ค่าบริการกคื็ออยูใ่นระดบัทีกพ็อใชไ้ด ้

(สงวน นามสมมติ, ) 

คือเรามองแลว้นะ เจา้หน้าทีเขามีทกัษะดีนะ เขาเอาใจใส่ดูแลดี... ทีพกัสะอาด 
เรียบร้อย ดูแลว้เป็นระเบียบ 

(อนุชยั นามสมมติ, ) 

ศูนยฯ์ นีใกลบ้า้น สะดวกดี คนดูแลเขาก็ดูแลคนของเราดี... หอ้งพกัเขาก็แบ่งทาํ
แบบเป็นส่วนตวั 

(สมนึก นามสมมติ, ) 
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจยัเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์
คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey และศึกษาปัญหาอุปสรรค
และแนวทางพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม 
โดยใชว้ิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล  แห่ง ในส่วน
ของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ทาํการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที และผูสู้งอายุ จาํนวน 

 ราย  ในส่วนของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ทาํการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ที และผูสู้งอายุ หรือ
ญาติของผูสู้งอายุในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายุทีสามารถให้ขอ้มูลได้ จาํนวน  ราย สามารถสรุปผล
การศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และกาํหนดขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดั
นครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey และปัญหาอุปสรรคและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการ
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม  โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มี 
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หน้าที และผูสู้งอายุของ
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม จาํนวน  ราย  ในส่วนของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูว้ิจยั
ทาํการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หน้าที และผูสู้งอายุหรือญาติของผูสู้งอายุในกรณีทีไม่มีผูสู้งอายุที
สามารถใหข้อ้มูลได ้จาํนวน  ราย สรุปไดว้า่ 
 

.  การบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิด 
7-S Mckinsey 

สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม มีการบริหารจดัการทงั  
 ประการ ตามแนวคิด 7-S Mckinsey โดยสรุปไดด้งันี  
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1. ด้านโครงสร้างองค์การ    

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม เป็นการให้บริการดูแลผูสู้งอายุของภาครัฐ 
ปัจจุบนัได้ถูกถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นผูดู้แล มีความเป็นทางการ  
มีการวางรูปแบบโครงสร้างไวต้ามระเบียบแบบแผน และแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  
โดยแบ่งออกเป็น  ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย งานบริหารทัวไป และงานบริการ  
ฝ่ายสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ งานพยาบาล และงานอาชีว
บาํบดั แต่ละงานมีหน้าทีทีแตกต่างกนัไป และเป็นไปตามลาํดบัขนัตอน โดยผูป้กครองมีอาํนาจ
สูงสุดในการตดัสินใจ แต่อย่างไรการดาํเนินงานต่างๆ ตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมติัจากองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั จึงสามารถดาํเนินการต่อไปได ้

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโอม เป็นการดาํเนินงานให้บริการดูแลผูสู้งอายุของภาคเอกชน 
เป็นองค์การขนาดเล็ก มีโครงสร้างทีไม่ซับซ้อน ให้ความสําคญักบัคนมากกว่าองค์การ โดยมี
เจา้ของร่วมกนั  คน แบ่งออกเป็น  ตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ตาํแหน่งผูจ้ดัการศูนยฯ์ มีหนา้ทีในการบริหาร
จดัการด้านการเงิน การติดต่อประสานงาน และบริหารจดัการด้านบุคลากรของศูนย ์ตาํแหน่ง 
ทีปรึกษาของศูนยฯ์ มีหนา้ทีดูแลดา้นการฝึกอบรมทกัษะการปฐมพยาบาลผูสู้งอายุเบืองตน้ให้แก่
เจ้าหน้าทีทีเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ การวางแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ และดูแลสัญญา 
การวา่จา้งเจา้หนา้ทีของศูนยฯ์ ทงั  คนมีอาํนาจในการตดัสินใจร่วมกนั  

. ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ    
การดาํเนินงานดา้นกลยทุธ์การบริหารจดัการ สามารถแบ่งออกเป็น  ดา้น ตามแนวคิด

ส่วนประสมทางการตลาด Ps ดงันี 

.  กลยุทธ์ด้านการบริการ  

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีรูปแบบการให้บริการแก่ผูสู้งอายุ  ดา้น 
ได้แก่ ให้บริการด้านปัจจยั  ให้บริการด้านการตรวจรักษา ให้บริการนําส่งโรงพยาบาล และ
ให้บริการด้านอาชีวบําบัด  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผู ้สูงอายุทีจะเข้ามารับบริการ 
ตามขอ้กาํหนด คือ มีสัญชาติไทย อายุตงัแต่  ปีขึนไป ไม่เป็นผูต้อ้งหาวา่กระทาํผิดอาญา และอยู่
ระหวา่งการสอบสวนของพนกังานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ไม่เป็นโรค
เรือรัง หรือโรคติดต่อร้ายแรง ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวตัรประจาํวนั ฐานะยากจน ไม่มีทีอยู่อาศยั ขาดผูอุ้ปการะ หรือผูใ้ห ้
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ความช่วยเหลือ และไม่สามารถอยูก่บัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติสุข และสมคัรใจเขา้รับการสงเคราะห์ 
และอยูใ่นเขตพืนทีจงัหวดันครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีรูปแบบการให้บริการแก่ผูสู้งอายุ  รูปแบบ คือ ในสถานที
และนอกสถานที ให้บริการดูแลทงัผูสู้งอายุทีสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ตลอด  ชวัโมง สําหรับการให้บริการนอกสถานทีจะให้บริการโดยจดัส่งเจา้หนา้ทีไป
ดูแลผูสู้งอายุประจาํตามบา้นและโรงพยาบาล ให้บริการดูแลกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุ การรับ
ผูสู้งอายทีุจะเขา้มารับบริการ จะพิจารณาจากลกัษณะอาการของผูสู้งอายุตามความความสามารถใน
การดูแลของศูนยฯ์ 

.  กลยุทธ์ด้านราคาค่าบริการ    
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ไม่มีการ

แสวงหากาํไร ไม่มีการเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากภาครัฐ  
แต่มีขอ้ยกเวน้สาํหรับผูสู้งอายทีุจะเขา้มาอยูที่สถานสงเคราะห์คนชราฯ คือไม่มีสิทธิไดรั้บเบียยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุและเบียคนพิการ 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม  มีการคิดราคาค่าบริการ โดยไม่รวมอุปกรณ์ของใช้
ส่วนตวัของผูสู้งอายุ และอุปกรณ์ทางการแพทยที์ผูสู้งอายุบางท่านตอ้งใช้ในการพยาบาล ราคา
ค่าบริการออกเป็น  ประเภท คือ ให้บริการในสถานที ซึงราคาขึนอยู่กบัห้องพกัและอาการของ
ผูสู้งอาย ุและใหบ้ริการนอกสถานที โดยทางสถานบริบาลจะจดัส่งเจา้หนา้ทีไปดูแลผูสู้งอายุประจาํ
ตามบา้น หรือโรงพยาบาล ซึงราคาขึนอยูก่บัอาการของผูสู้งอาย ุ

.  กลยุทธ์ด้านสถานทตีัง    
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นครปฐม มีบริเวณพืนทีกวา้งขวาง มีการจดัสรรพืนที

และอาคารต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบ ไดแ้ก่ อาคารทีพกัผูสู้งอายุชาย อาคารทีพกัผูสู้งอายุหญิง อาคาร
ทีพกัผูสู้งอายุป่วย อาคารสํานกังาน บา้นพกัเจา้หน้าที โรงอาหาร ห้องนาํ โรงซักฟอก สวนหย่อม 
สระนาํ เป็นตน้ ซึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้จึงตอ้งมีการจดัสรรพืนทีดงักล่าว
ให้ผูสู้งอายุได้ทาํกิจกรรมต่างๆ เช่น รับประทานอาหาร นังพบปะพูดคุยกัน พกัผ่อนหย่อนใจ 
กายภาพบาํบดั ออกกาํลงักาย สวดมนต ์ทาํบุญตกับาตร เป็นตน้ 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีบริเวณพืนทีขนาดปานกลาง โดยเลือกสถานทีตงัที
ใกล้กบัโรงพยาบาลเป็นหลกั เพือสะดวกในการส่งตวัผูสู้งอายุไปรักษาทีโรงพยาบาลในกรณีที
ผูสู้งอายุมีอาการป่วยฉุกเฉินหรือเกินความสามารถในการดูแลของศูนยฯ์ และเลือกสถานทีตงัอยู ่
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ในเขตชุมชน  เพราะมีความเจริญ และทาํให้การเดินทางสะดวก และยงัมีสิงอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ทีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจการดงักล่าว 

.  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด    
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ไม่มีกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

เนืองจากเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มีเพียงการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต์ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันครปฐมและ facebook ของทางสถานสงเคราะห์คนชรา เพือใหบุ้คคลภายนอกสามารถ
รับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางสถานสงเคราะห์คนชรา และยงัไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ทางออ้ม 
จากหน่วยงานภายนอก โดยมีสือโทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ และสือออนไลน์เข้ามาทาํข่าวในช่วงที 
สถานสงเคราะห์คนชราฯ จดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ และนาํไปเผยแพร่ ทาํให้เป็นอีกช่องทาง 
ทีช่วยประชาสัมพนัธ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีกลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาดโดยใชสื้อออนไลน์ 
ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ผ่านเว็บไซต์ทีเกียวขอ้งกบัผูสู้งอายุ การประชาสัมพนัธ์ผ่าน facebook 
ของทางศูนยฯ์ มีการเพิมช่องทางการตลาด โดยการเปิดศูนยฯ์ ที  เพือรองรับผูสู้งอายุทีตอ้งการเขา้
มารับบริการให้เพียงพอ และสะดวกแก่ญาติของผูสู้งอายุทีอยู่ในกรุงเทพฯ มีการสร้างจิตสํานึก
ให้แก่เจา้หน้าทีผูป้ฏิบติังาน เพราะการปฏิบติังานทีดีของเจา้หน้าทีถือเป็นการส่งเสริมการตลาด
เช่นกนั เพราะเมือญาติของผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หน้าที ก็จะมีการบอก
ต่อกนั นอกจากนี ยงัได้รับการส่งเสริมการตลาดทางอ้อมจากหน่วยงานภายนอกและสือต่างๆ  
ด้วยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทงัภาครัฐและภาคเอกชนทีทาํงานเกียวข้องกับด้าน
ผูสู้งอาย ุในการขอศึกษาดูงาน การขอเก็บขอ้มูลงานวจิยั การฝึกงาน เป็นตน้ 

. ด้านระบบการดําเนินงาน    
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีขนัตอนการดาํเนินงานในการรับสงเคราะห์

ผูสู้งอายทีุเป็นระบบตามทีกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการไดก้าํหนดไว ้โดยเริมจากองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัรับเรืองจากผูสู้งอายุทีมาติดต่อด้วยตนเอง หรือญาติมาติดต่อให้ นักสังคมสงเคราะห์
สอบขอ้เท็จจริง พิจารณาคุณสมบติั ปัญหา และความจาํเป็น หากผูสู้งอายุมีอาการป่วย จะนาํไป
รักษาทีโรงพยาบาลก่อน ทาํการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ สอบถามความสมคัรใจของผูสู้งอายุ 
ในการเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชรา  หากไม่สมคัรใจจะประสานหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง 
เพือให้การช่วยเหลือ หากสมคัรใจจะประสานสถานสงเคราะห์คนชราในพืนทีรับผิดชอบ รอทาง
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สถานสงเคราะห์คนชราตอบรับ เพือนาํส่งผูสู้งอายเุขา้ไปรับการบริการของสถานสงเคราะห์คนชรา 
และใหก้ารบริการแก่ผูสู้งอายดุงักล่าวตามขอ้กาํหนดทีวางไว ้

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีขนัตอนการดาํเนินงานทีไม่ซับซ้อน โดยพิจารณาอาการ
ของผูสู้งอายุ ตามความสามารถในการดูแลของศูนยฯ์ เพือรับผูสู้งอายุเขา้มารับบริการในสถานที  
ทาํสัญญาการว่าจา้ง ชาํระเงินล่วงหน้า และคดัเลือกเจา้หน้าทีทีเหมาะสมกบัอาการของผูสู้งอาย ุ 
ในกรณีทีให้บริการนอกสถานที ทางสถานบริบาลจะคดัเลือกเจ้าหน้าทีทีเหมาะสมเพือส่งให้
ผูสู้งอายหุรือญาติของผูสู้งอายุไดต้ดัสินใจเลือกดว้ยตนเอง การบริการดงักล่าวจะให้การดูแลตลอด 

 ชวัโมง และดูแลจนกวา่จะเลิกวา่จา้งหรือผูสู้งอายเุสียชีวติ 

. ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีผูบ้ริหารสูงสุดตามสายการบงัคบับญัชา คือ 

ผูป้กครอง โดยมีรูปแบบพฤติกรรมในการบริหารงานแบบสังการ มีการกระจายอาํนาจโดย 
การแต่งตงัหัวหนา้ของแต่ละงาน ผูป้กครองสังการกบัหัวหน้างาน และมอบหมายให้หัวหน้างาน
เป็นผูต้ดัสินใจในการดาํเนินงานของฝ่ายตนเอง แต่หากฝ่ายงานใดมีปัญหา ผูป้กครองจะใชว้ิธีการ
บริหารงานแบบประนีประนอม โดยให้ทุกคนในงานนันมาประชุม ปรึกษาหารือกนั เพือช่วยกนั
แกปั้ญหาทีเกิดขึน 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูบ้ริหารจะให้ความสําคญักบัเจา้หนา้ที ผูบ้ริหารวางตวัแบบ
เป็นกนัเอง เสมือนครอบครัวเดียวกนั รับฟังความคิดเห็นของเจา้หนา้ที และคอยให้คาํแนะนาํทงัใน
เรืองงาน และเรืองส่วนตวั เนืองจากเจา้หนา้ทีส่วนใหญ่ของศูนยฯ์ เป็นคนต่างจงัหวดั จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ผู ้บริหารจึงวางตัวเหมือนพ่อแม่ เพือให้เจ้าหน้าทีรู้สึกเป็นกันเอง แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหเ้จา้หนา้ทีเกิดความเคารพและเกรงอกเกรงใจ 

. ด้านเจ้าหน้าท ี
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีการรับเจา้หนา้ทีเขา้มาปฏิบติังาน โดยมาจาก

การจดัสรรขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จะตอ้งมีการสมคัรและสอบคดัเลือกตามคุณสมบติัของ
แต่ละตาํแหน่งงานทีกาํหนดไว ้ในส่วนของพีเลียงทีเขา้มาปฏิบติังานภายหลงั มาจากการเปิดสอบ
ภายในของสถานสงเคราะห์คนชรา สําหรับอตัราเจา้หนา้ทีสามารถแบ่งออกเป็น  กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
ฝ่ายปฏิบติังานในสํานกังาน เจา้หนา้ทีในฝ่ายนีจะมีการดาํเนินงานกนัอย่างเป็นลาํดบัขนัตอน และ
ฝ่ายใหบ้ริการผูสู้งอาย ุเจา้หนา้ทีในฝ่ายนีมีอตัราทีไม่เพียงพอต่อการดูแลผูสู้งอายุ เนืองจากตอ้งดูแล
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ตลอด  ชัวโมง และมีผูสู้งอายุทีมีอาการป่วยและช่วยเหลือตนเองได้น้อย ผู ้สูงอายุกลุ่มนี
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลมากกวา่ผูสู้งอายปุกติ 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีขนัตอนการรับเจา้หน้าทีทีไม่ยุ่งยาก โดยรับผูที้มีญาติหรือ
เพือนทีเคยปฏิบติังานทีศูนยฯ์ ไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ด้านการพยาบาลผูสู้งอายุ ทาํการสัมภาษณ์
ประวติัโดยสังเขป คุณสมบติัของผูที้เขา้มาสมคัรจะตอ้งจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
เป็นอย่างตาํ มีอายุ  ปีขึนไป และตอ้งมีใจรักในการดูแลผูสู้งอายุ สําหรับสัดส่วนของเจา้หน้าที 
ทีดูแลผูสู้งอาย ุคือ :  คน หรือ :  คน ทงันีขึนอยูก่บัอาการป่วยของผูสู้งอาย ุ

. ด้านทกัษะการดําเนินงาน    

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีเจา้หนา้ทีทีมีทกัษะการปฏิบติังานในตาํแหน่ง
ของตน เนืองจากเจา้หนา้ทีดงักล่าวจะตอ้งมีคุณวุฒิและคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดของการสมคัร
สอบเขา้ ดงันนั จึงมีความรู้และความสามารถตรงตามหนา้ทีการปฏิบติังาน สถานสงเคราะห์คนชรา
มีการดาํเนินงานทีโดดเด่นและเป็นทีน่าเชือถือของผูที้มารับบริการในดา้นการให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุ
โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา  และมีพีเลียงทีอยู่ภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลคอยดูแลตลอด  ชัวโมง ด้านอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อมทีกวา้งขวาง สะอาด  
แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน บรรยากาศปลอดโปร่ง ร่มรืน และดา้นการบริหารจดัการ เนืองจากเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ มีกฎระเบียบของทางราชการในการดูแลผูสู้งอายุอย่างชัดเจน และไม่มี 
การเก็บค่าบริการใดๆ จึงมีความน่าเชือถือและความไวว้างใจแก่ผูสู้งอายุทีเขา้มารับบริการและ
บุคคลภายนอก สําหรับผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในด้านการให้บริการของเจา้หน้าที การดูแลเอาใจใส่ การพยาบาล ด้านการจดักิจกรรมของทาง
สถานสงเคราะห์คนชรา และด้านอาคารสถานทีทีกวา้งขวาง สะอาด และเป็นระเบียบ ผูสู้งอายุ 
มีความสุขในการใชชี้วติในสถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม มีความโดดเด่นในด้านทักษะการปฐมพยาบาลผูสู้งอาย ุ
เบืองต้นของเจ้าหน้าที  เนืองจากได้รับการฝึกอบรมจากผูเ้ชียวชาญ และเจ้าหน้าทีของศูนย์ฯ  
ส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติัหน้าทีมาเป็นเวลามากกวา่  ปี จึงทาํให้มีประสบการณ์และเกิดความชาํนาญ 
ในการดูแลผูสู้งอายุ ในส่วนของผูสู้งอายุ หรือญาติผูสู้งอายุของศูนยฯ์ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในดา้นการให้บริการและทกัษะของเจา้หน้าที เพราะมีการบริการทีดี ดูแลเอาใจใส่ และมีความรู้
ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบืองตน้ดี ดา้นทีพกัมีความสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สถานที
ตงัอยูใ่กลโ้รงพยาบาล และราคาค่าบริการมีความเหมาะสม 
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. ด้านค่านิยมร่วม    

สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม ผูบ้ริหารมีการสร้างค่านิยมร่วมให้แก่เจา้หนา้ที
ในการเป็นผูใ้ห้บริการ ไม่เพียงแต่การให้บริการผูสู้งอายุเท่านนั แต่ยงัตอ้งให้บริการบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกทีจะเขา้มา และในฝ่ายงานบริการผูสู้งอายุ มีการสร้างค่านิยมร่วมในการดูแล
ผูสู้งอาย ุโดยจะตอ้งมีจิตสาํนึกของความเป็นจิตอาสา และดูแลผูสู้งอายุเสมือนเป็นคนในครอบครัว 
เป็นพอ่แม่หรือญาติผูใ้หญ่ 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีค่านิยมร่วมในด้านรูปแบบในการใช้ชีวิตร่วมกนั เพราะ
เจา้หนา้ทีส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดั ตอ้งมีการปรับตวัในการใชชี้วิตประจาํวนัร่วมกบัผูอื้น ซึงเป็น
พฤติกรรมการเลียนแบบจากรุ่นพีสู่รุ่นนอ้ง และค่านิยมร่วมของเจา้หนา้ทีในการเป็นพีเลียงสอนงาน 
โดยเจา้หน้าทีทีปฏิบติังานมาก่อน มีประสบการณ์และความชาํนาญในการดูแลผูสู้งอายุมาเป็น
เวลานาน จะคอยสอนงานให้แก่เจ้าหน้าทีใหม่ทีเข้ามาปฏิบัติงาน คอยสังเกตพฤติกรรมใน 
การทาํงาน และคอยใหค้าํแนะนาํต่างๆ เกียวกบัการปฏิบติังาน 

 
. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถาน
บริบาลในจังหวดันครปฐม 

จากการศึกษาในด้านปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของ 
สถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐมทีเป็นผูบ้ริหาร เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน 
และผูสู้งอายุ ในส่วนของศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลทีเป็นผูบ้ริหาร 
เจ้าหน้าทีผูป้ฏิบติังาน ผูสู้งอายุ และญาติของผูสู้งอายุ โดยศึกษาใน  ประเด็นหลกั คือ ปัญหา
อุปสรรคของการดาํเนินงานดา้นการให้บริการผูสู้งอายุ และแนวทางพฒันาการบริหารจดัการของ
ทงั  แห่ง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งันี 

.  ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานด้านการให้บริการผู้สูงอายุ 
สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานดา้นการดูแล

ผูสู้งอาย ุ  ดา้น ดงันี  

. ด้านโครงสร้างองค์การ   สถานสงเคราะห์คนชราไม่มีความคล่องตวัในการดาํเนิน 
งานนอกเหนือจากงานประจาํ เนืองจากอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
อีกทงัเจา้หน้าทีของสถานสงเคราะห์คนชราไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้มีความกา้วหน้าในสายงาน 
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เนืองจากบางตาํแหน่งมาจากการถ่ายโอนจากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ทาํให้ไม่ได้รับ 
การสนบัสนุนจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน  

. ด้านเจ้าหน้าที   สถานสงเคราะห์คนชรามีเจ้าหน้าทีในฝ่ายงานบริการผูสู้งอายุ 
ทีไม่เพียงพอต่อการดูแลผูสู้งอายุ เนืองจากมีพยาบาลประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา  คน ผูช่้วย
พยาบาล  คน และพีเลียง  คน ดูแลผูสู้งอายุของสถานสงเคราะห์เป็นจาํนวน  คน โดยพีเลียง
ผลดัเวยีนกนัทาํหนา้ทีดูแลกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอาย ุและทาํความสะอาดอาคารสถานทีทงัหมด 
นอกจากนี ทางสถานสงเคราะห์คนชรายงัขาดเจา้หนา้ทีเฉพาะทางทีจาํเป็นต่อการดูแลผูสู้งอายุ เช่น 
นกัจิตวทิยา นกักายภาพบาํบดั เป็นตน้  

. ด้านทกัษะการดําเนินงาน   พีเลียงประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่มีหนา้ที
ดูแลด้านกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายุ ไม่ค่อยได้ดูแลด้านการพยาบาล เพราะเป็นหน้าทีของ
พยาบาลโดยตรง จึงทาํให้ไม่มีความรู้ดา้นการพยาบาลเบืองตน้เท่าทีควร 

ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานการให้บริการผูสู้งอาย ุ 
 ดา้น ดงันี  

. ด้านระบบการดําเนินงาน   เนืองจากศูนยฯ์ มีการรับผูสู้งอายุทีเขา้มารับบริการแบบ
เปิดกวา้ง ไม่มีระบบการตรวจสอบข้อมูลของผูรั้บบริการอย่างเป็นทางการ จึงทาํให้เกิดปัญหา
ผูสู้งอายุถูกทอดทิงไวที้ศูนยฯ์ และไม่สามารถหาคนรับผิดชอบได ้อีกทงัศูนยฯ์ เป็นองค์การของ
ภาคเอกชน จึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเขา้มาตรวจสอบ
คุณภาพหรือใหค้าํแนะนาํ 

. ด้านเจ้าหน้าที   ทางศูนยฯ์ มีผูสู้งอายุเขา้มารับบริการอย่างต่อเนือง ทงัในจงัหวดั
นครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียง โดยใหบ้ริการทงัในสถานทีและนอกสถานที เจา้หนา้ทีจึงไม่เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการผูสู้งอาย ุและยงัขาดเจา้หนา้ทีเฉพาะทางทีจาํเป็นต่อการดูแลผูสู้งอายุ เช่น พยาบาล
วชิาชีพ นกัจิตวทิยา นกักายภาพบาํบดั เป็นตน้  

.  แนวทางพฒันาการบริหารจัดการ 
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม มีหน้าทีให้การสงเคราะห์ดูแลผูสู้งอายุทีมี 

ความเดือดร้อน ฐานะยากจน ถูกทอดทิง และไม่มีทีอยู่อาศยั ผูบ้ริหารจึงเสนอแนวทางพฒันา 
สถานสงเคราะห์คนชรา เพือให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากยิงขึน โดยการสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เพือให้บริการแก่ผูสู้งอายุภายในสถานสงเคราะห์คนชรา และผูสู้งอายุภายนอก 
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สามารถเข้ามาใช้บริการได้ เพือให้ผูสู้งอายุดังกล่าวได้ออกกําลังกายเพือสุขภาพ ได้มาพบปะ 
พูดคุยกัน และถือเป็นการสร้างสังคมของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราให้กวา้งขึน และ 
การใหบ้ริการแบบ Day Care เพือใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายผูสู้งอายุภายนอกสถานสงเคราะห์คนชรา
ทีมีฐานะปานกลางขึนไป โดยให้บริการดูแลผู ้สูงอายุแบบวนัต่อวนั เช้ามา เย็นกลับ ซึงเป็น 
การบริหารจดัการของทางสถานสงเคราะห์คนชราเอง เพือนาํรายได้ดงักล่าวมาเป็นงบประมาณ 
ในการพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราต่อไป ในส่วนของผูสู้งอายุทีอาศยัอยู่ใน
สถานสงเคราะห์คนชรา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการดูแลของพยาบาลและพีเลียง และมี
ความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราแห่งนี การบริหารจดัการในทุกๆ ดา้นอยู่ใน
ระดบัดี 

ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม มีการเสนอแนวทางพฒันาการบริหารจัดการ เพือให้มี 
ความครบวงจร และเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการให้ดียิงขึน โดยการรับสมคัรเจา้หน้าที
เพิมขึน เพือใหมี้สัดส่วนของเจา้หนา้ทีต่อการดูแลผูสู้งอายทีุเหมาะสม เนืองจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ที
เขา้มารับบริการ มีอาการป่วยหนกั ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ทาํให้ตอ้งดูแลและสังเกตอาการ
ของผูสู้งอายุตลอดเวลา และการเพิมช่องทางการตลาด โดยการเปิดศูนยที์  เพือให้สามารถรองรับ
ผูสู้งอายทีุจะเขา้มารับบริการของศูนยฯ์ ไดอ้ยา่งเพียงพอ และเพือความสะดวกในการเยียมเยียนของ
ญาติผูสู้งอายุทีอยู่ในกรุงเทพฯ ในส่วนของผูสู้งอายุทีอาศยัในศูนยฯ์ และญาติของผูสู้งอายุทีนํา
ผูสู้งอายุมาใช้บริการของศูนย์ฯ  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านการดูแลเอาใจใส่และทกัษะ 
การพยาบาลของพีเลียง ด้านราคาค่าบริการทีเหมาะสม ด้านทีพกัอาศยัทีสะอาด และสถานทีตงั 
อยูใ่กลโ้รงพยาบาล 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการบริหารจดัการของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลใน
จงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด 7-S Mckinsey รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานด้านการ
ใหบ้ริการผูสู้งอาย ุและแนวทางพฒันาการบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาล
ในจงัหวดันครปฐม สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งันี 

ด้านโครงสร้างองค์การ   สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นหน่วยงานในการกบักาํดูแลของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีโครงสร้างองค์การทีเป็นทางการตามระเบียบของกรมพฒันาสังคม
และสวสัดิการ โดยมีลกัษณะเป็นโครงสร้างองค์การแบบงานหลกั (Line Organization Structure) 
การอาํนวยการและการควบคุมมีสายการบงัคบับญัชาโดยตรงมาจากหวัหนา้งานขององคก์ารไปยงั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยตรง (พูลสุข สังขรุ่์ง,  : ) ในส่วนของสถานบริบาล เป็นองคก์ารเอกชน
ขนาดเล็ก มีโครงสร้างทีไม่เป็นทางการและไม่ซบัซ้อน ผูบ้ริหาร  คน แบ่งหนา้ทีกนับริหารจดัการ
ในด้านต่างๆ ตามความรู้ความสามารถ และตัดสินใจร่วมกัน ทําให้เกิดความคล่องตัว และ 
การดาํเนินงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการ   สถานสงเคราะห์คนชราไม่มีการดําเนินกลยุทธ์ 
ด้านราคาค่าบริการ และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เพราะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที
ดาํเนินงานเชิงสังคม จึงไม่มีการแสวงหากาํไร ส่วนกลยุทธ์ด้านสถานทีตงั ต้องอาศยัพืนทีทีมี
บริเวณกว้างขวาง  เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้สูงอายุและเจ้าหน้าที  และกลยุทธ์ด้าน 
การให้บริการ แบ่งออกเป็น  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยั  ดา้นการตรวจรักษา การนาํส่งโรงพยาบาล 
และดา้นอาชีวบาํบดั การให้บริการของสถานสงเคราะห์คนชราดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาวทงั  ด้าน ได้แก่ การดูแลระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุด้าน 
การดูแลชีวติประจาํวนั  คือช่วยเหลือกิจวตัรประจาํวนัและความเป็นอยูท่วัไปของผูสู้งอายุ การดูแล
ระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุดา้นสุขภาพ คือการดูแลรักษาพยาบาลและการฟืนฟูสุขภาพ
ของผูสู้งอายุ และการดูแลระยะยาวเพือความมนัคงของผูสู้งอายุดา้นสังคมและการเงิน คือการจดั
กิจกรรมให้ผู ้สูงอายุได้พฒันาตนเองทังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  คณะเศรษฐศาสตร์  และสํานักงานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ,  : - ) ในส่วนของสถานบริบาล เป็นการดาํเนินงานเชิงธุรกิจ จึงมี
การดาํเนินกลยทุธ์ทงั  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการ ดา้นราคาค่าบริการ ดา้นสถานทีตงั และดา้น
การส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เพราะธุรกิจจะตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประเด็นหลกัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 
ของผูบ้ริโภค คือ คุณภาพ ราคาทีเหมาะสม ความสะดวกในการซือหา และการกระตุ้นให้เกิด 
ความตอ้งการในโอกาสทีเหมาะสม (ธงชยั พงศสิ์ทธิกาญจนา,  : ) 

ด้านระบบการดําเนินงาน   สถานสงเคราะห์คนชราเป็นหน่วยงานของภาครัฐ มุ่งเน้น
ประโยชน์เชิงสังคม จึงมีขันตอนการดําเนินงานด้านการให้บริการผูสู้งอายุตามระเบียบของ 
กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ และมีการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทาํให้ไม่เกิด 
ความผิดพลาดในการดาํเนินงาน ในส่วนของสถานบริบาลเป็นองค์การธุรกิจ มุ่งเน้นประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจ มีขนัตอนการดาํเนินงานทีสันและสามารถยืดหยุ่นไดต้ามความตอ้งการ มีอิสระและ
ความคล่องตวัในการบริหารจดัการ 
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ด้านรูปแบบการบริหารงาน   ผู ้ปกครองของสถานสงเคราะห์คนชรามีรูปแบบ 
การบริหารงานแบบสังการ โดยการกระจายอาํนาจให้แก่หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ ทาํให้เกิดความ
ทวัถึงและรวดเร็วในการดาํเนินงาน และใช้การประนีประนอมในการแกปั้ญหา ทาํให้ทุกคนไดมี้ 
ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ในส่วนของผูบ้ริหารสถานบริบาล มีรูปแบบการบริหารงานแบบ
เป็นกันเอง เสมือนเป็นพ่อแม่ ให้ความสําคญักับเจ้าหน้าที ทาํให้เจ้าหน้าทีเกิดความจงรักภกัดี  
มีความไวว้างใจ และกลา้ทีจะปรึกษาเมือเกิดปัญหาต่างๆ รูปแบบการบริหารงานของผูบ้ริหารทงั  

 แห่ง มีความแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความเป็นผูน้าํ  มิติ จากการศึกษาพฤติกรรมผูน้าํ
ของมหาวิทยาลยัโอไฮโอสเตท (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  : - ) โดยผูป้กครอง
สถานสงเคราะห์คนชรามีพฤติกรรมแบบมุ่งงาน คือ การกาํหนดให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบแบบแผน วิธีการทาํงาน และเป้าหมายทีกาํหนดไว ้แต่ผูบ้ริหารสถานบริบาลมีพฤติกรรม
แบบมุ่งคน คือ เอาใจใส่ ดูแลทุกขสุ์ข เนน้ในดา้นขวญักาํลงัใจ ความรู้สึก และสร้างความสัมพนัธ์ 
ทีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ด้านเจ้าหน้าที   เจา้หน้าทีของสถานสงเคราะห์คนชรามาจากการจดัสรรขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั โดยการสอบคดัเลือกตามระเบียบราชการ การคดัเลือกบุคลากรเป็นการทดสอบ
และวดัความรู้ความสามารถของบุคลากรทีมาสมคัรในด้านต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลกัทีสําคญั คือ 
เพือให้ไดบุ้คคลทีเหมาะสมกบังานอยา่งแทจ้ริง ตามสํานวน “Put the right man on the right job” 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  : - ) ในส่วนของสถานบริบาล ใชก้ารรับเจา้หนา้ทีตาม
สายญาติหรือคนรู้จัก และไม่มีการกําหนดคุณสมบัติในด้านทีเกียวข้องกับการดูแลผู ้สูงอาย ุ
สอดคลอ้งกบัศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์และเตือนใจ ภกัดีพรหม (  : บทสรุปสําหรับผูบ้ริหาร) ซึงพบวา่ 
สถานบริบาลผูสู้งอายไุม่มีการกาํหนดสมรรถนะของผูใ้หบ้ริการ 

ด้านทักษะการดําเนินงาน    สถานสงเคราะห์คนชราเป็นหน่วยงานทางราชการ 
มีกฎระเบียบในทุกขนัตอนการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ การคดัเลือกเจา้หนา้ทีทีมีคุณวฒิุและคุณสมบติัตรง
ตามตาํแหน่งงาน ทกัษะความรู้ในการปฏิบติัหน้าที การรับและให้บริการผูสู้งอายุ โดยมีกฎหมาย
รับรองทีสามารถตรวจสอบได ้สถานสงเคราะห์คนชราจึงมีความน่าเชือถือและทาํให้ผูรั้บบริการ
เกิดความไวว้างใจ ในส่วนของสถานบริบาลมีความโดดเด่นในดา้นทกัษะการปฐมพยาบาลผูสู้งอายุ
ของเจา้หน้าที เพราะได้รับการฝึกอบรมจากผูเ้ชียวชาญ และตอ้งปฏิบติัเป็นประจาํทุกวนั อีกทงั 
พีเลียงส่วนใหญ่มีอายุงานกว่า  ปี จึงมีประสบการณ์และเกิดความชาํนาญในการปฏิบติัหน้าที  
ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความเชือมนัและไวว้างใจ 
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ด้านค่านิยมร่วม    ผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราปลูกฝังค่านิยมร่วมให้กับ
เจา้หน้าทีในการเป็นผูใ้ห้บริการ ค่านิยมดงักล่าวทาํให้เจา้หน้าทีเกิดความตระหนกัในการปฏิบติั
หน้าที และให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ และค่านิยมในการดูแลผูสู้งอายุเสมือนคนในครอบครัว  
ทาํให้เจา้หน้าทีเกิดความรักความผูกพนักบัผูสู้งอายุ และให้การดูแลอยา่งจริงใจ ส่งผลให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลทีดีทงัร่างกายและจิตใจ ในส่วนค่านิยมร่วมของสถานบริบาล คือ รูปแบบการใชชี้วิต
ร่วมกันในสถานบริบาล เพราะเจ้าหน้าทีส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดั และจบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ ทาํให้เกิดการปรับตวัในการใช้ชีวิตร่วมกนั อยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัว และ
ค่านิยมการเป็นพีเลียงสอนงาน ทาํให้เจา้หนา้ทีทีเขา้ใหม่ไดรั้บการฝึกฝนเพิมเติม ค่านิยมทงั  ของ
สถานบริบาล ทาํใหเ้จา้หนา้ทีพึงพาอาศยัซึงกนัและกนั เกิดความผกูพนัและความสามคัคีในองคก์าร 

ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานด้านการให้บริการผู้สูงอายุ   สถานสงเคราะห์
คนชราประสบปัญหาอุปสรรค  ด้าน ไดแ้ก่ ด้านโครงสร้างองค์การ สถานสงเคราะห์คนชราไม่มี
ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน เพราะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
และเจา้หนา้ทีของสถานสงเคราะห์คนชราไม่ไดรั้บความกา้วหนา้ในสายงาน เนืองจากบางตาํแหน่ง
มาจากการถ่ายโอนจากกรมเดิม ทาํให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนทอ้งถิน  
ด้านเจ้าหน้าที ในฝ่ายงานบริการผูสู้งอายุยงัมีเจา้หน้าทีไม่เพียงพอต่อการดูแลผูสู้งอายุ และยงัขาด
เจา้หน้าทีเฉพาะทาง ด้านทักษะการดําเนินงาน พีเลียงไม่มีทกัษะดา้นการปฐมพยาบาลเท่าทีควร 
เพราะหนา้ทีประจาํของพีเลียง คือ ดูแลดา้นกิจวตัรประจาํวนัของสูงอาย ุและดูแลรักษาความสะอาด
อาคารต่างๆ ดงันนั ควรมีการฝึกทกัษะการปฐมพยาบาลให้แก่พีเลียง สอดคลอ้งกบัภุชงค ์เสนานุช 
และวนิดา ดุรงคฤ์ทธิชยั (  : บทคดัยอ่) ซึงพบว่า การดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชรา
ส่วนใหญ่ขาดความคล่องตวัในการบริหารงาน บุคลากรทีถ่ายโอนไปขาดความกา้วหนา้ในสายงาน 
และขาดแคลนบุคลกรวชิาชีพทีเกียวขอ้ง 

ในส่วนของสถานบริบาล พบปัญหาอุปสรรค  ดา้น ไดแ้ก่ ด้านระบบการดําเนินงาน 
สถานบริบาลมีขนัตอนการดาํเนินงานทีสันและมีความยืดหยุน่ ไม่มีระบบการตรวจสอบขอ้มูลของ
ผูสู้งอายหุรือญาติของผูสู้งอายุทีเป็นทางการ ทาํใหเ้กิดปัญหาทีอาจส่งผลกระทบต่อสถานบริบาลได ้
และเนืองจากเป็นหน่วยงานของภาคเอกชน จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพการดาํเนินงาน ทาํให้ไม่เกิดมาตรฐานในการดูแลผูสู้งอายุของสถานบริบาล  
ด้านเจ้าหน้าที สถานบริบาลมีผูสู้งอายุเขา้มารับบริการอย่างต่อเนือง ทงัในจงัหวดันครปฐมและ
จังหวดัใกล้เคียง โดยให้บริการทังในสถานทีและนอกสถานที เจ้าหน้าทีจึงไม่เพียงพอต่อ 
การให้บริการผูสู้งอายุ และยงัขาดเจา้หนา้ทีเฉพาะทางทีจาํเป็นต่อการดูแลผูสู้งอายุ สอดคลอ้งกบั 
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ลดัดา ดาํริการเลิศ และคณะ (  : ) ซึงมีขอ้เสนอเพือการพฒันามาตรฐานการดูแลผูสู้งอายุใน
สถานบริการ คือ การจดัทาํมาตรฐานในการดูแลผูสู้งอาย ุ

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ   สถานสงเคราะห์คนชรามีการสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ เพือให้บริการผูสู้งอายุทงัภายในและภายนอกไดเ้ขา้มาใช้บริการได ้เพือให้ผูสู้งอายุ
ดงักล่าวไดอ้อกกาํลงักายเพือสุขภาพ ไดม้าพบปะพูดคุยกนั และถือเป็นการสร้างสังคมของผูสู้งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราให้กวา้งขึน และวิสัยทัศน์การให้บริการผู ้สูงอายุในอนาคต โดย
ให้บริการแบบ Day Care ดูแลผูสู้งอายุแบบรายวนั เชา้มา เยน็กลบั แนวทางพฒันาดงักล่าวถือเป็น
การขยายขอบเขตของการให้บริการ เกิดการสร้างสังคมของผูสู้งอายุในพืนที และช่วยให้ผูสู้งอาย ุ
ไม่รู้สึกว้าเหว่ ส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของผู ้สูงอายุ ในส่วนของผู ้สูงอายุทีอาศัยอยู่ใน 
สถานสงเคราะห์คนชราส่วนใหญ่มีความสุขในการใชชี้วติในสถานสงเคราะห์คนชรา สอดคลอ้งกบั 
สุจิตรา สมพงษ ์(  : - ) ซึงพบวา่ ผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจงัหวดันครปฐม
ส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดบัมาก เกิดจากการช่วยเหลือตนเองได้ และการไดร่้วมกิจกรรมใน
สถานสงเคราะห์คนชรา 

ในส่วนของสถานบริบาล มีการเสนอแนวทางพฒันาการบริหาร โดยการรับสมคัร
เจา้หน้าทีเพิมขึน เพือให้เพียงพอต่อการให้บริการผูสู้งอายุ และการเพิมช่องทางการตลาด โดยการ
เปิดศูนย์ที  เพือให้สามารถรองรับผูสู้งอายุทีจะเข้ามารับบริการของศูนย์ฯ ได้อย่างเพียงพอ 
แนวทางพฒันาดงักล่าว ทาํให้สถานบริบาลสามารถให้บริการผูสู้งอายุไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 
และทาํใหมี้สัดส่วนของเจา้หนา้ทีต่อการดูแลผูสู้งอายทีุเหมาะสม ซึงจะส่งผลให้การดาํเนินงานของ
องค์การมีประสิทธิภาพมากยิงขึน สําหรับผูสู้งอายุทีอาศยัในสถานบริบาลและญาติของผูสู้งอายุ 
ทีนาํผูสู้งอายมุาใชบ้ริการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในดา้นการดูแลเอาใจใส่และทกัษะการพยาบาล
ของพีเลียง ด้านราคาค่าบริการทีเหมาะสม ด้านทีพักอาศัยทีสะอาด และสถานทีตังอยู่ใกล้
โรงพยาบาล สอดคล้องกบัวิภาวี เจนจาคะ (  : บทคดัย่อ) ซึงพบว่า ผูบ้ริโภคมีความเห็นต่อ
สถานบริบาลผูสู้งอายุโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากทีสุด ได้แก่ ด้านบริการ คือ  
มีความสะอาด และสิงอาํนวยความสะดวกของสถานทีพกัทีได้มาตรฐาน  ด้านราคา คือ มีราคา 
ทีเหมาะสม ด้านช่องทางการให้บริการ คือ มีความสะดวกในการเดินทาง และดา้นบุคลากร คือ  
มีความรู้ความชาํนาญ และทกัษะการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิยครังนี 

. สถานสงเคราะห์คนชราควรมีการขอกรอบอตัรากาํลงัเพิมในตาํแหน่งของพยาบาล 
และพีเลียงประจาํสถานสงเคราะห์คนชรา และจดัสรรกรอบอตัรากาํลงัเพิมเติมในตาํแหน่งของ
เจา้หน้าทีเฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบาํบดั และนักจิตวิทยา เพราะผูสู้งอายุแต่ละคนมีโรคและ
อาการทีแตกต่างกนั การเพิมกรอบอตัรากาํลงัจะสามารถทาํให้ดูแลผูสู้งอายุไดอ้ยา่งทวัถึง เจา้หนา้ที
ไม่ตอ้งแบกรับภาระทีหนกัเกินไป และการปฏิบติัหนา้ทีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

. สถานสงเคราะห์คนชราควรมีการประสานงานกับโรงพยาบาลของภาครัฐทีอยู่
บริเวณใกล้เคียงในการช่วยฝึกอบรมทักษะการดูแลพยาบาลผู ้สูงอายุให้แก่เจ้าหน้าทีของ 
สถานสงเคราะห์คนชรา เพือเป็นการเพิมพูนความรู้ และความชาํนาญในการปฏิบติัหน้าทีให้แก่
เจา้หนา้ที 

. สถานสงเคราะห์คนชรา มีผูป้กครองทีมาจากตาํแหน่งนกับริหารงานทวัไป ซึงไดรั้บ
การมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัให้มาบริหารจดัการสถานสงเคราะห์คนชรา ซึงมี
ความรู้ในดา้นการบริหารงาน แต่ไม่มีความรู้ความเชียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งอายุ จึงควรมีการจดั
ประชุมอบรมผูป้กครองสถานสงเคราะห์คนชราจากหน่วยงานหรือผูเ้ชียวชาญดา้นผูสู้งอายุ เพือให้
ผู ้ปกครองได้เข้าใจถึงแนวคิดการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์คนชรา  ซึงเป็นนโยบาย
ระดบัประเทศไดถู้กตอ้งตรงกนั และเกิดวสิัยทศัน์ในการพฒันาสถานสงเคราะห์คนชราต่อไป 

. หน่วยงานของภาครัฐควรเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของสถานบริบาลอยา่งเป็นระบบ พร้อมใหค้าํแนะนาํในดา้นการดูแลผูสู้งอายุ เพือให้เกิด
มาตรฐานของสถานบริบาลทวัประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

. ศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลแห่งอืนๆ ในประเทศไทย เพือให้
เห็นถึงสถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานด้านการให้บริการผูสู้งอายุ เพือเป็น
แนวทางในการกาํหนดนโยบายดา้นการใหบ้ริการผูสู้งอายใุนภาพรวมระดบัประเทศ 

. ศึกษาความพร้อมการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ และอืนๆ
ของสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในประเทศไทย เพือเป็นประโยชน์ในการวางแผน 
การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพขององค์การและบุคลากรให้สามารถรองรับผูสู้งอายุทีเพิมขึน 
ในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง (ระยะท ี ).  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา. 

สุนนัทา คุม้เพชร.  ( ).  อิทธิพลของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและความต้องการบริการสวสัดิการสังคมต่อภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุในอาํเภอ
เมืองระนอง จังหวดัระนอง.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

สุรกุล เจนอบรม.  ( ).  วิทยาการผู้สูงอายุ.  กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เสาวลกัษณ์ เรืองเกษมพงศ.์  ( ).  “ปัจจยัทีส่งผลต่อสุขภาพจิตของผูสู้งอายใุนเขตอาํเภอเมือง

นครปฐม จงัหวดันครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตวทิยาชุมชน  
บณัฑิตวทิยาลยั. 

อนิชวงั แกว้จาํนง.  ( ).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  สงขลา: มหาวทิยาลยัทกัษิณ. 
อจัฉรา เอ๊นซ์ และปรียา รุ่งโสภาสกุล.  ( ).  การศึกษาบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุกับการดูแล

รักษาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย.  กรุงเทพฯ: สถาบนัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ทใีช้ในการศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดท ี  
สําหรับผู้บริหารสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์

คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey วิทยานิพนธ์ของนางสาว 
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ให้ข้อมูล 

. ชือ-สกุล 

. อาย ุ
 
ส่วนท ี  ข้อมูลเชิงลกึในการสัมภาษณ์ 

. โครงสร้างองค์การ (Structure) 
.  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม มีการจัด

โครงสร้างองคก์ารในลกัษณะใด เช่น แบ่งตามหนา้ทีการงาน แบ่งตามสายงานหลกั เป็นตน้ 
.  จากโครงสร้างดงักล่าวประกอบดว้ยฝ่ายใดบา้ง และแต่ละฝ่ายมีอาํนาจหน้าที 

ในการดาํเนินงานอยา่งไร  

. กลยุทธ์การบริหารจัดการ (Strategy) 
.  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม ได้นําหลัก 

กลยทุธ์ทางการตลาด Ps มาใชใ้นการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร ประกอบดว้ย  
. .  Product   การใหบ้ริการแก่ผูสู้งอายใุนรูปแบบต่างๆ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 . .  Price        ราคาค่าบริการตามแต่ละรูปแบบการใหบ้ริการผูสู้งอาย ุ 
. .  Place   สถานทีตงัของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา 

เนอสซิงโฮม   
. .  Promotion  การส่งเสริมการตลาด เช่น การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา 

เพือเพิมช่องทางการติดต่อและสร้างความจูงใจในการรับบริการของผูสู้งอาย ุ

. ระบบการดําเนินงาน (System) 
.  สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮมมีกระบวนการ

ดาํเนินงานในขนัตอนการให้บริการผูสู้งอายุอย่างไร ตงัแต่การรับผูสู้งอายุเขา้มาอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราหรือสถานบริบาล  การดูแลผูสู้งอายุ การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานดงักล่าว 

. รูปแบบการบริหารงาน (Style) 
.  ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมในการบริหารงาน หรือการสร้างภาพลกัษณ์ของตนเอง 

ต่อการปฏิบติัหนา้ทีอยา่งไร 

. เจ้าหน้าท ี(Staff) 
.  ปัจจุบนัสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีจาํนวน

เจา้หนา้ทีกีคน เพียงพอกบัการจดัสรรตามกรอบทีวางไวห้รือไม่ อยา่งไร 
.  สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีขนัตอนและ

เกณฑก์ารคดัเลือกเจา้หนา้ทีทีจะปฏิบติังานในตาํแหน่งต่างๆ อยา่งไร 

. ทกัษะการดาํเนินงาน (Skill) 
.  สถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม มีความเชียวชาญ 

หรือความโดดเด่นในดา้นใดบา้ง ทีสามารถสร้างความเชือถือ และไวว้างใจให้แก่ผูรั้บบริการ และมี
การฝึกทกัษะเกียวกบัการดูแลผูสู้งอายใุหเ้จา้หนา้ทีหรือไม่ อยา่งไร  

. ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
.  ผูบ้ริหารสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตาเนอสซิงโฮมได้มี 

การสร้างขอ้ตกลงในด้านการปฏิบติัหน้าทีทีนอกเหนือจากกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั จนกลายเป็น
ค่านิยมร่วมหรือวฒันธรรมองคก์รหรือไม่ อยา่งไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

. การดาํเนินงานของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม 
ในปัจจุบนัมีขอ้จาํกดั หรืออุปสรรคใดบา้ง และเนืองจากประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ
ในมุมมองของผูบ้ริหาร ท่านจะเสนอแผนในอนาคต หรือแนวทางพฒันาสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮมอย่างไร เพือพร้อมรองรับผูสู้งอายุทีจะเพิมขึนต่อไป 
ในอนาคต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดท ี  
สําหรับเจ้าหน้าทปีระจําสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์

คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey วิทยานิพนธ์ของนางสาว
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ให้ข้อมูล 

. ชือ-สกุล 

. อาย ุ

. ประวติัการศึกษา 

. ประวติัการทาํงาน 

. ตาํแหน่งงานและหนา้ทีในปัจจุบนั 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลเชิงลกึในการสัมภาษณ์ 

. เจ้าหน้าท ี(Staff) 
.  ท่านเขา้มาปฏิบติัหน้าทีในสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา 

เนอสซิงโฮมไดอ้ยา่งไร มีขนัตอนการสอบคดัเลือกหรือขนัตอนการรับเขา้ทาํงานอยา่งไร 
.  หนา้ทีทีท่านตอ้งปฏิบติัเป็นประจาํมีอะไรบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

. ทกัษะการดําเนินงาน (Skill) 
.  ท่านคิดว่าสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา เนอสซิงโฮม  

มีความเชียวชาญหรือความโดดเด่นทีถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเรืองใด ทีสามารถสร้างความเชือถือ  
และไวว้างใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

. ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
.  ตัวท่านหรือบุคลากรในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา  

เนอสซิงโฮมมีขอ้ตกลงในด้านการปฏิบติัหน้าทีจนกลายเป็นค่านิยมร่วมหรือวฒันธรรมองค์กร
หรือไม่ อยา่งไร 

. ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผูสู้งอายมีุอะไรบา้ง 

. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริม หรือสนับสนุนให้บุคลากรมีคามก้าวหน้าในสายอาชีพ
หรือไม่ อยา่งไร 

. ในฐานะทีท่านเป็นบุคลากรของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา 
เนอสซิงโฮม ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหรือพฒันาการดาํเนินงานในดา้นใดบา้ง เพือให้การปฏิบติั
หนา้ทีของท่านมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดท ี  
สําหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและสถานบริบาลในจังหวดันครปฐม 

 
แบบสัมภาษณ์ฉบับนีจดัทาํขึนเพือศึกษาเรือง การบริหารจดัการสถานสงเคราะห์

คนชราและสถานบริบาลในจงัหวดันครปฐม ตามแนวคิด -S Mckinsey วิทยานิพนธ์ของนางสาว
ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา ซึงเป็นส่วนหนึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการภาครัฐ
และภาคเอกชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ให้ข้อมูล 

. ชือ-สกุล 

. อาย ุ

. ประวติัการทาํงาน 

. สถานภาพ 

. ระยะเวลาทีพกัอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม/ศูนย์มุฑิตา  
เนอสซิงโฮม 
 
ส่วนท ี  ข้อมูลเชิงลกึในการสัมภาษณ์ 

. ท่านเขา้มาอยูใ่นสถานสงเคราะห์คนชราเนืองจากสาเหตุใด 

. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/
ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮมในด้านใดบา้ง เช่น ด้านเจา้หน้าที ด้านทีพกัอาศยั ด้านสิงอาํนวยความ
สะดวก ดา้นกิจกรรม ดา้นราคาค่าบริการ เป็นตน้ เพราะเหตุใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

. ท่านคิดว่าสถานสงเคราะห์คนชราบา้นนครปฐม/ศูนยมุ์ฑิตา เนอสซิงโฮม ควรมี 
การปรับปรุงหรือพฒันาในการใหบ้ริการดา้นใดบา้ง เช่น ดา้นการดูแลของเจา้หนา้ที ดา้นทีพกัอาศยั 
ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก ดา้นกิจกรรม ดา้นอตัราค่าบริการ เป็นตน้ เพราะเหตุใด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล นางสาวปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา 

ทอียู่  ซอย  ถนนพิพิธประสาท ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม  

  
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลยันครปฐม พระตาํหนกัสวนกุหลาบมธัยม จงัหวดั
นครปฐม 

พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 

พ.ศ. 2557 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
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