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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง การวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 100 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง                 
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน ส่วนอายุและสิทธิการรักษาพยาบาลที่ต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกัน จากการวิจัยปัจจัยการบริหารจัดการ ทั้ง 7 ด้าน ส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  ส่วนปัญหาและอุปสรรค              
โดยพิจารณาจากปัจจัยการบริหารจัดการด้านการวางแผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก        
โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. มีการวางแผนในการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ 2. มีการ
จัดล าดับขั้นตอนในการเข้ารับบริการและ 3. มีการอธิบายขั้นตอนการรับเข้ารับบริการ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า การวางแผน ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องก าหนดเป้าหมายและ 
วางแนวทางในการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการเข้ารับบริการรวดเร็วต่อ
ผู้ใช้บริการ มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับจ านวนของผู้ใช้บริการ 
  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ ทัศนคติ ผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของ              

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ท าให้มีการน ากระบวนการและกลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมากข้ึน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพใน
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจต่อผู้มาใช้
บริการของโรงพยาบาล ซึ่งผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะมีความต้องการและความคาดหวังในการจะได้รับ 
บริการทีไ่ด้มาตรฐาน รวมถึงการบริการทางด้านสุขภาพนับได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนทุกคน
ที่มารับบริการ ซึ่งโรงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพที่ส าคัญเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน
เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย โดยรัฐบาลได้พยายามจัดการบริการทีมและกระจายให้ครอบคลุมประชาชน          
ทุกพ้ืนที่ แต่ในความเป็นจริงประชาชนยังไม่ได้รับบริการที่ เท่าเทียมกัน ดังนั้นโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลและสาธารณสุขจึงต้องการพัฒนาคุณภาพ การบริการ เครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากร
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่ เข้ามารับบริการในระดับ              
ความพึงพอใจที่สามารถยอมรับ ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การบริการมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ได้น าแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยองค์รวมมาใช้บริหารคุณภาพบริการใน
โรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลจึงมีการพัฒนาคุณภาพ
บริการอย่างไม่หยุดยั้ง 

ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ ดังนี้               
1) เพ่ือให้คนไทย ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือ ดูแลตนเอง ครอบครั วและชุมชนด้าน
สุขภาพได้ 2) เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสร้างเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี ได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีการคุ้มครองสุขภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาพดี มีระบบการดูแล ผู้สูงอายุที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการได้สะดวกส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุข ลดการตายก่อนวัยอันควร 3 ) เพ่ือให้ระบบบริการสุขภาพ          
ทุกระดับมีการเพ่ิมขีดความสามารถ มีคุณภาพ มาตรฐาน มีระบบบริการที่ทันสมัย มีความพอเพียง มีการ
กระจายที่เป็นธรรม มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่คนไทยสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก เหมาะสม 
ทั้งนี้โดยการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 4) เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการก าลังคน             
ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีแผนความต้องการอัตราก าลังคนด้านสุขภาพที่ชัดเจน มีการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประเทศ 5) มีระบบบริการที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับบริการ 6) เพ่ือให้มีระบบการอภิบาลด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกลไก
ทั้งระดับชาติและระดับพื้นท่ี ที่จะท าให้การด าเนินงานด้านสุขภาพมีการบูรณาการ มีการก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน คนไทย
ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ (แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12, หน้า 39) 

สังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญของทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ท าให้ความต้องการในการใช้
บริการด้านสาธารณสุขเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลมากข้ึนโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการท าให้
ผู้มารับบริการเกิดความไม่ประทับใจ โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นปัญหาของคุณภาพระบบบริการและ
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ประสิทธิภาพของการให้บริการ ดังนั้นโรงพยาบาลของรัฐจึงได้มีการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชน
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามหลักการบริหารงานภาครัฐตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่ง
ถือว่าผู้รับบริการเป็นลูกค้าที่ส าคัญที่สุดของโรงพยาบาล ความคิดเห็นของผู้รับบริการจะสะท้อนให้ทราบ
ถึงปัญหาที่แท้จริงของระบบบริการและจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลต ารวจมีแนวโน้มของผู้มาใช้บริการเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก             
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากเดิมทุก ๆ ป ี
เนื่องจากโรงพยาบาลต ารวจได้มีการด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐในเรื่องความเสมอภาคในการ
ได้รับการบริการด้านสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลต ารวจ มีความสนใจ
และเล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการบริการของโรงพยาบาลต ารวจให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจเกี่ยวกับการให้บริการของหอผู้ป่วย                  
อายุรกรรมหญิง 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยของหอผู้ป่วย                
อายุรกรรมหญิง 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วย              
อายุรกรรมหญิง 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงที่แตกต่างกัน 
จะส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยการบริหารจัดการ ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วย             
อายุรกรรมหญิง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ก าหนดแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ดังนี้ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

        ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของ              
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถามที่จัดท า
ขึ้นโดยผู้วิจัย มีวิธีการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากร คือ ผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจ จ านวน 100 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาล
ต ารวจ จ านวน 100 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
ใช้สูตรการค านวณเพ่ือก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2562, หน้า 65) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% จะได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 80 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากับ 100 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดและ
ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สิทธิการรักษาพยาบาล 

 

ทัศนคติของผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วย     
อายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจ 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
2. ความน่าเชื่อถือ 
3. การตอบสนอง 
4. การให้ความม่ันใจ 
5. การเอาใจใส่ลูกค้า 
 
 

 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการ 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดการองค์การ 
3. ด้านการบริหารบุคคล 
4. ด้านการสั่งการ 
5. ด้านการประสานงาน 
6. ด้านการท ารายงาน 
7. ด้านการงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้บริการ  
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  

โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุม
เนื้อหา (Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุง โครงสร้างของ แบบสอบถามและส านวนการใช้ภาษาให้มี
ความชัดเจนและเหมาะสม 
 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว และท าการทดสอบ (Try-out) กับ
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกันจ านวน 
30 ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์              
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpla Coeffcient)  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla 
Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง (Cronbach, 1970, P.161 อ้างถึงใน 
คงพัฒน์ หาเรือนชีพ, 2561, หน้า 39) จากการทดลองใช้และได้ผลการ วิเคราะห์ค่า alpla ทั้งชุดเท่ากับ 
0.975 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบ                  
ความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 100 ชุด คิดเป็น                  
ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือใช้บรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. สถิติเชิงอนุมาน ( Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
Independent Samples t-test และ f-test (One-way ANOVA) 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย การบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของ                 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ผู้วิจัยได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาและจากการศึกษาสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจเกี่ยวกับการให้บริการของ                  
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยการบริหารจัดการหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจ ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.0 มีอายุระหว่าง 57-77 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และใช้สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุ
รกรรมหญิงโรงพยาบาลต ารวจพบว่าผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เห็นว่า 
การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เห็นว่า การบริหารจัดการ
มีความส าคัญต่อปัจจัยที่ที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ อยู่ ในระดับมากที่สุด จ านวน 6 ด้าน และระดับ
มาก จ านวน 1 ด้าน ซึ่งในด้านท ารายงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 ด้านการสั่งการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61 ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, S.D. = 0.69) ด้านการจัด
องค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ด้านการบริหาร
บุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และด้านการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยของหอผู้ป่วย                        
อายุรกรรมหญิง 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยของหอผู้ป่วยอายุ
รกรรมหญิง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ใช้บริการปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลต ารวจ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของ                
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เห็นว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ            
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เห็นว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการมี
ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 5 ด้าน ซึ่งในด้านการให้ความ
มั่นใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านการตอบสนอง 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69            
ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และ
ด้านการเอาใจใส่ลูกค้า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 
ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจของหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผล
ต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย รายด้านของปัจจัยการ
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บริหารจัดการ พบว่า มี 1 ด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่ต้องน าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้             
 1. ด้านการวางแผน ในการให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเป็นไม่ค่อยระบบ มีการจัดล าดับขั้นตอนใน
การเข้ารับบริการแต่ยังมีการอธิบายขั้นตอนการรับเข้ารับบริการหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน
การเข้ารับบริการน้อยไม่ทั่วถึงท าให้การเข้ารับการบริการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น 
วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต ารวจของ                       
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการวางแผน ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องก าหนดเป้าหมายและการวางแนวทางในการ
ให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการเข้ารับบริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก 
รวดเร็วต่อผู้ใช้บริการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการได้ทุกเพศทุกวัย อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน  
 2. ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ ความสะอาดของห้องสุขาผู้ใช้บริการ ควรจัดให้มี
แม่บ้านคอยดูแลท าความสะอาดให้ถี่ขึ้น และในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้รับบริการจ านวนมากจะต้องคอยหมั่น
ตรวจเช็คความสะอาด ควรมีกระดาษช าระและเจลท าความสะอาดมืออย่างเพียงพอ  
อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง                
ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 
 ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงจ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

เพศ จ านวน 
เพศมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ 

( x   ) S.D. t Sig. 
ชาย 11 4.915 0.281 3.869* 0.002 
หญิง 89 4.200 0.602   
รวม 100 4.557 0.441   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางพบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของ              

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า เพศส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยภา พวงทับทิม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและการรับรู้คุณภาพบริการในโรงพยาบาล  AAA อ าเภอ          
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
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ผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพแตกต่างกัน  

ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ ใช้บริการ
โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงจ าแนกตามอายุ 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

อายุ จ านวน 
อายุมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติของ

ผู้ใช้บริการ 
( x   ) S.D. F Sig. 

15 - 35 ปี 25 4.234 0.719 1.608 0.193 
36 - 56 ปี 25 4.453 0.451   
57 - 77 ปี 27 4.098 0.744   

ตั้งแต่ 77 ปี ขึ้นไป 23 4.350 0.434   
รวม 100 4.279 0.617   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางพบว่า อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วย
อายุรกรรมหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อายุที่แตกต่างกันของ
ผู้ใช้บริการ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยภา พวงทับทิม (2560) 
ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี               
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและการรับรู้คุณภาพ
บริการ ในโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา             
ณ บางช้าง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุมีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงจ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 
 
   ระดับการศึกษา 

 
จ านวน 

ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 

( x   ) S.D. F Sig. 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 49 4.281 0.632 6.078* 0.003 

ปริญญาตรี/เทียบเท่า 40 4.126 0.582   
ปริญญาโท 11 4.824 0.331   

รวม 100 4.279 0.617   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจ
ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจ
ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา 
ณ บางช้าง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการศึกษาไม่ได้             
ท าให้พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพแตกต่างกัน 
 ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงจ าแนกตามอาชีพ 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 
 

อาชีพ 
 
จ านวน 

อาชีพมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการ 

( x   ) S.D. F Sig. 
นักเรียน/นักศึกษา 2 3.533 0.754 2.421* 0.032 

รับจ้างทั่วไป 12 4.566 0.397   
เกษตรกร 5 4.293 0.680   

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 4.630 0.574   
พนักงานบริษัท/ห้างร้าน 10 4.300 0.682   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 19 4.368 0.502   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 41 4.089 0.640   

รวม 100 4.279 0.617   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า อาชีพแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของ              
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า อาชีพที่
แตกต่างกันของผู้ใช้บริการมีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุณยภา พวงทับทิม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการและ
ความพึงพอใจโรงพยาบาล AAA อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อาชีพต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจและการรับรู้คุณภาพบริการ ในโรงพยาบาล AAA 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของ
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงจ าแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 
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การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

สิทธิการรักษาพยาบาล 
 
 จ านวน 

สิทธิการรักษาพยาบาลมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ 

( x   ) S.D. F Sig. 
เบิกจ่ายตรง 29 4.236 0.648 0.284 0.837 
ประกันสังคม 18 4.388 0.701   

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 43 4.280 0.573   
ช าระเงินเอง 10 4.200 0.615   

รวม 100 4.279 0.617   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากตารางพบว่า สิทธิการรักษาพยาบาลแตกต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า 
สิทธิการรักษาที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการ ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา ณ บางช้าง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า          
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สิทธิการรักษาพยาบาลไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพแตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยการบริหารจัดการ ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจของ            
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 ตาราง 6 แสดงค่าปัจจัยการบริหารจัดการ ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจ
ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 
 

การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 
  SS DF MS F Sig. 
ปัจจัยการบริหาร
จัดการ 

Between Groups  22.494 20 1.375   

 Within Groups 2.349 79 0.030   
 Total 29.844 99  46.229* 0.000 
ด้านการวางแผน Between Groups  33.118 20 1.565   
 Within Groups 6.743 79 0.085   
 Total 39.861 99  19.399* 0.000 
ด้านการจัดองค์การ Between Groups  29.363 20 1.468   
 Within Groups 5.086 79 0.064   
 Total 34.449 99  22.807* 0.000 
ด้านการบริหารบุคคล Between Groups  29.203 20 1.460   
 Within Groups 4.926 79 0.062   
 Total 34.129 99  23.419* 0.000 
ด้านการสั่งการ Between Groups  28.220 20 1.411   
 Within Groups 4.629 79 0.059   
 Total 32.849 99  24.078* 0.000 
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ด้านประสานงาน Between Groups  36.010 20 1.801   
 Within Groups 3.763 79 0.048   
 Total 39.773 99  37.800* 0.000 
ด้านท ารายงาน Between Groups  30.171 20 1.509   
 Within Groups 5.139 79 0.065   
 Total 35.310 99  23.189* 0.000 
ด้านการงบประมาณ Between Groups  34.907 20 1.745   
 Within Groups 3.427 79 0.043   
 Total 38.333 99  40.239* 0.000 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ ปัจจัย          
การบริหารจัดการส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ด้านปัจจัยการบริหารจัดการ ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการ           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                 
มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน
ปรากฏผล ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผน พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัย                
การบริหารจัดการ ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการต้องมีการวางแผนใน
การให้บริการผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ มีการจัดล าดับขั้นตอนในการเข้ารับบริการและมีการอธิบาย
ขั้นตอนการรับเข้ารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง                 
การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก  ในเรื่อง                 
ระยะเวลารอคอยก่อนเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ท่านเป็นมีการให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลังค่าธรรมเนียม/ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการบริการตรวจรักษาความเป็น
ธรรมของขั้นตอนวิธีการให้การรักษา 

2. ด้านการจัดองค์การ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัย                           
การบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า โรงพยาบาลมีแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการรักษาโรค มีสหสาขาวิชาชีพและมีแพทย์/พยาบาลเพียงพอในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มี
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก ในเรื่องพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่
แพทย์/พยาบาลสามารถอธิบายอาการป่วยของคนไข้ได้อย่างละเอียดชัดเจน แพทย์ /พยาบาลมีความ
เชี่ยวชาญและมีความรู้ความช านาญในการตรวจรักษาและเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอ
กับผู้ป่วย 
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3. ด้านการบริหารบุคคล พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัย               
การบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า แพทย์เฉพาะทางที่ให้การรักษา
เฉพาะโรค แพทย์/พยาบาลมีความรู้ความสามารถในการให้การรักษาและมีบุคลากรทางการแพทย์
เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่ีมีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก              
ในเรื่องพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาลสามารถอธิบายอาการป่วยของคนไข้ได้อย่างละเอียด
ชัดเจน แพทย์/พยาบาลมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความช านาญในการตรวจรักษาและเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอกับผู้ป่วย 

4. ด้านการสั่งการ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจ
ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัยการบริหาร
จัดการ ด้านการสั่งการ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า แพทย์/พยาบาลร่วมกันให้การรักษาอย่างเป็น
ระบบ ในการให้บริการมีการประสานงานกันระหว่างแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรและมีการติดต่อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานเมื่อมีการส่งต่อ/เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา                  
เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอกับผู้ป่วย 

5. ด้านประสานงาน พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัยการ
บริหารจัดการ ด้านประสานงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า แพทย์/พยาบาลร่วมกันให้การรักษา
อย่างเป็นระบบ แพทย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคได้อย่างถูกต้องและ
พยาบาลให้การพยาบาลอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล                          
พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้านบุคลากร
อยู่ในระดับมาก ในเรื่องในเรื่องพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่แพทย์/พยาบาลสามารถอธิบายอาการป่วย
ของคนไข้ได้อย่างละเอียดชัดเจน แพทย์/พยาบาลมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความช านาญในการตรวจ
รักษาและเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์มีเพียงพอกับผู้ป่วย 

6. ด้านท ารายงาน พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลต ารวจ
ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัยการบริหาร
จัดการ ด้านท ารายงาน อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า มีการจัดเก็บบันทึกผลการรักษาของแพทย์ มีการ
บันทึกการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการรักษาให้ผู้ใช้บริการทราบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มี
ผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้านการบริการในเรื่องเจ้าหน้าที่ (ทั่วไป) มีความรู้ความสามารถใน
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การให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถามและชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหามีข้อแนะน า            
เรื่องต่าง ๆ 

7. ด้านการงบประมาณ พบว่า ในภาพรวมปัจจัยการบริหารจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล
ต ารวจของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง มีปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อทัศนคติผู้ใช้บริการ ปัจจัยการ
บริหารจัดการ ด้านการงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ได้รับความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีความเหมาะสมและมีการจัดสรรผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาตรงตามสิทธิการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภา เลิศอัศววิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการโรงพยาบาล พบว่า 
ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้านบุคลากรอยู่ใน
ระดับมากผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาลด้าน              
การบริการในเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสมกับการบริการตรวจรักษาความเป็นธรรมของ
ขั้นตอนวิธีการให้การรักษา 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาลต ารวจของ               
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การวางแผน ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องก าหนดเป้าหมายและการวางแนวทางในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการเข้ารับบริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว
ต่อผู้ใช้บริการ 
 2. การบริหารบุคคล ผู้บริหารโรงพยาบาลควรมีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับจ านวนของ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือความรวดเร็วในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ 
 3. การประสานงาน การปฏิบัติงานของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้องในองค์การต้องมีการประสานงาน มีการท างานร่วมกันเป็นทีมจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันใน     
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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