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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มวีัตถุประสงค์ในการศึกษาการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้กับ
โรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจภายใต้แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม ข้อมูลถูกรวบรวมด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แน่นอน การ
สัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิดโดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่าผู้น าองค์การทั้งของโรงพยาบาลต ารวจและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้เพื่อท าให้เกิดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อรองรับวิสัยทัศน์
ในเรื่อง PGH 4.0 ของโรงพยาบาล ต้องปรับปรุงในเรื่องการสื่อสารภายในองค์การ ต้องมีการลดขั้นตอนหรือการมอบ
อ านาจหรือการมอบหมายงาน รวมทั้งการตัดขั้นตอนในการบังคับบัญชาให้สั้นและตรงมากข้ึน ต้องมุ่งเน้นในเรื่งการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้ตรงจุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงบประมาณและ
การเงิน ในการเตรียมการเพื่อรองรับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องมุ่งเน้นที่จะ
ท าให้คนไข้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด และได้รับทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น ต้องสนับสนุนในด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ผู้บริหารต้องท าอย่างจริงจังและต้องยอมรับในการประเมินผลเพ่ือสร้างสิ่ง
ที่มาขับเคลื่อนมาปรับตัวของโรงพยาบาลเอง ให้บุคลากรในทุกส่วนทุกฝ่ายทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนของตัวมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น JCI, HA, หรือ PGH 4.0   

ค าส าคัญ: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โรงพยาบาลต ารวจ วิสัยทัศน์ PGH 4.0 

บทน า 
 ในปัจจุบันจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก โดยจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
 การบริหารระบบราชการไทยที่ผ่านมา ด าเนินการภายใต้ระบบแนวคิดแบบเดิมที่เรียกว่าแบบประเพณีนิยม 
ซึ่งไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมในปัจจุบันได้ จึงประสบปัญหาหลายประการ ปัญหาที่ส าคัญคือ 
ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการ
ของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์การสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการบริหารโรงพยาบาล: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลต ารวจ 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 โรงพยาบาลต ารวจเป็นองค์การของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยการ
บริหารงานในปัจจุบันใช้กรอบแนวคิดมาจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการ พ.ศ.2546 - 2550 โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้านเพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นในแนวคิดและประเด็นทางยุทธศาสตร์ของการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ที่สามารถน าเข้ามาประยุกต์ใช้กับการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการบริหารงาน
โรงพยาบาลต ารวจให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการได้ศึกษาการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจภายใต้แนวคิด
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ จะส่งผลดีต่อการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจทั้งในแง่ของการบริหารองค์การของ
รัฐที่มีประสิทธิภาพและการได้รับประโยชน์จากการมารับการบริการรักษาพยาบาลทั้งแก่ก าลังพลต ารวจโดยตรงเอง
และประชาชนอื่นๆ ที่มาใช้บริการอีกด้วยเหมือนกัน รวมทั้งจะเป็นต้นแบบของทั้งโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาล
เอกชนในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารงานของโรงพยาบาลให้อยู่ภายใต้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาความเป็นมาของการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

ของไทย 
2. ศึกษาการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับโรงพยาบาลต ารวจ 

 3. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจภายใต้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ที่เก่ียวข้องกับการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structural interview or Format interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคคลากรและเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับ
การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการบริหารโรงพยาบาลต ารวจ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) จ านวน 10 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ก าหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในขณะท าการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจด
บันทึกและบันทึกเสียงการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นแต่ละประเด็น น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
แยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบ ความเหมือนหรือความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห์ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึง ความเหมือน
หรือความแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยการน าแนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการบริหารโรงพยาบาลต ารวจ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไปใช้ในการบริหารโรงพยาบาลต ารวจ โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 1. การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐของไทย 
  1) ในปัจจุบันระบบราชการไทยได้มีการน าระบบการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพ่ือเป็น
นวัตกรรมในการปรับปรุงองค์การราชการไทย โดยมีรูปแบบการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบ
ราชการไทย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2) รูปแบบการบริหารราชการแนวทางใหม่กับระบบราชการไทยนั้น มีการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ  
  3) การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับระบบราชการไทยนั้น ถูกก ากับด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยได้ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อ
เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
  4) แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่กับระบบราชการไทย มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2556 - 2561 ได้ก าหนด 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการไทย ด้วยคุณลักษณะที่พีงประสงค์ของระบบราชการไทย (I AM 
READY) ที่มีความหมายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 2. การน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้กับโรงพยาบาลต ารวจ 
  1) โรงพยาบาลต ารวจ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยได้น า
นโยบายการบริหารราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
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นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-
2558) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  2) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น (ยุทธศาสตร์ที่1 – 7) และ
น าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ฯลฯ จึงก าหนดเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ.2556 - 2560) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของ โรงพยาบาลต ารวจ สามารถน ากลยุทธ์
เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานตนเองได้ 
  การวิจัยสนามพบว่า 
  1) แนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่นี้ ทางโรงพยาบาลต ารวจมีการน ามาเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทันสมัยตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมพูนทั้งประสิธิ
ภาพในการบริหารงานของโรงพยาบาลต ารวจเอง และเป็นการสนองตอบต่อทั้งบุคลากรภายในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและประชาชนผู้มาใช้บริการด้วย 
  2) มีการปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของต ารวจเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น เพราะมันจะท าให้เกิด
กระบวนทัศน์ในเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในการให้บริการ  
  3) มีการริเริ่มการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยการสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลสมัยใหม่ ก็คือการท า 
HA: Hospital accredited และ JCI: Joint Commission International การผลักดันการพัฒนาไปสู่ “PGH 4.0” 
บนแนวคิดของความเรียบง่าย ประหยัด และตรงประเด็น  
  4) มีการเริ่มพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเพ่ิมจ านวน
บุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
  5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ รวมทั้งอาคาร สถานที่ และปรับทัศนคติในการให้บริการใน
รูปแบบการบริหารที่ทุกคนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในการบริหารทุกระดับ  
  6) ผู้บริหารโรงพยาบาลต ารวจมีนโยบายให้ทุกระดับมีความเป็นอิสระในเรื่องการคิด ลดหรือสร้าง
ข้อแตกต่างให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงข้อแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลต ารวจซึ่งเป็นองค์กรที่มีความช านาญเฉพาะทางซึ่ง
แตกต่างจากองค์การต ารวจอ่ืนๆ  
  7) มีการปรับปรุงในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือน ามาใช้ทางการแพทย์  
  8) มีการกระจายอ านาจ คือได้มีการริเริ่มน าเอาเอกชนมาร่วมกันท างานหรือบริหารงานในบาง
ประเภทกับโรงพยาบาล ในขณะนั้นการท างานจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้อิสระกับหน่วยย่อยในการ
บริหารจัดการภารกิจที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับองค์การจนไปถึงระดับบุคคล 
  กระบวนการในการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลต ารวจ 
  1) โรงพยาบาลต ารวจมีการปรับเปลี่ยนและริเริ่มกระบวนการท างานให้เป็น HPO หรือ High 
performance operation โดยการที่ท างานจะต้องมีความสุข การมีความสุขจะท าให้ทุกคนมีความผูกพันกับ
โรงพยาบาล ทุกคนจะท างานได้อย่างดีและมีการท างานเป็นทีม 
  2) กระบวนการมุ่งเน้นการผลิต พัฒนาบุคลากรให้เต็มที่ โดยใช้งบประมาณกับมนุษย์หรือกับสิ่งที่มี
ชีวิต มากกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต  
  3) กระบวนการที่ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีความจริงใจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมี
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท า  
   4) กระบวนการการสร้างให้ทุกคนมีทัศนคติหรือเจตคติ ไปในแนวทางเดียวกันว่า องค์การควรจะ
เดินไปในทางไหน โดยมีการจัดอบรม หรือให้การศึกษา หรือเปิดให้ความรู้ อบรม และอาจมีการมอบนโยบาย  
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  5) กระบวนการสร้างให้มีการยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือให้มีความยุติธรรมกับคนไข้ให้มากที่สุด 
ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการมุ่งไปสู่ผลให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด  
  6) กระบวนการที่โรงพยาบาลได้จ้างผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเข้ามาช่วยด าเนินการเพราะโรงพยาบาล
รู้ดีว่าไม่ได้มีความช านาญ เช่นในส่วนของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในการบริหารงานการแพทย์และทางการเงิน  
  7) กระบวนการที่มีการริเริ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับล่างข้ึนมา การมี
ส่วนร่วมหรือความร่วมมือกับภาครัฐอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก รวมทั้งภาคเอกชนบางอย่างในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
โดยตรง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถท่ีจะไปทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น  
  8) กระบวนการพัฒนามาตรฐานที่เก่ียวกับเรื่องของคุณภาพของโรงพยาบาล อาทิ HA หรือ JCI  
  9) กระบวนการที่ลดขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรที่ท าให้กระบวนการล่าช้าจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อภาพรวมของระบบในการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
โรงพยาบาลต ารวจ  
  10) กระบวนการในการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานสากล JCI ส าหรับโรงพยาบาลต ารวจ  
 3. ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจภายใต้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  การวิจัยสนามพบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจ 
  1) ปัญหาที่บริบทของระบบราชการประเทศไทยที่ฝังรากลึกมานาน  
  2) ผู้น าองค์การต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลต ารวจ ผู้บริหารเองจะต้องมี
นโยบายที่ชัดเจน องค์การก็จะขับเคลื่อนไปได้โดยองค์รวม 
  3) ปัญหาการเพ่ิมการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลต ารวจกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
  4) ปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์การเดียวกันในโรงพยาบาลต ารวจเอง  
  5) กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้คนไข้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ร่วมกับการที่คนไข้จะได้รับ
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากยิ่งข้ึน เช่น การที่จัดคลินิกนอกเวลา  
  6) ปัญหาเรื่องการประเมินผลการน าเอกชนเข้ามาบริหารในบางเรื่อง บางประเด็น ในลักษณะ 
Outsource มันมีความคุ้มค่า คุ้มทุน คุ้มประโยชน์แก่โรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการมากน้อยเพียงใด  
  7) ปัญหาที่โรงพยาบาลต ารวจยังมีรูปแบบในการบริหารงานบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงพยาบาลก็จะเป็นไปในลักษณะ Top-down  
  8) การด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจ ไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ เพราะอยู่ภายใต้การด าเนินการ
ตามระเบียบแบบแผนเดิมๆ ของรัฐ ส่งผลให้การบริการบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ  
  9) ปัญหาและอุปสรรคหากมีการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มาใช้ในการบริหารงาน
โรงพยาบาลต ารวจนั้นอาจสรุปได้ดังนี้ 
   (1) โรงพยาบาลต ารวจเป็นองค์การราชการซึ่งมีการบริหารงานและขับเคลื่อนภายใต้ 
กฎระเบียบ การแบ่งส่วนราชการของโรงพยาบาล    
   (2) การบริหารงานรวมทั้งขั้นตอนในการท างานและการตัดสินใจของโรงพยาบาลต ารวจใน
ปัจจุบัน มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว หลายขั้นตอน หลายชั้นหลายระดับ จ าเป็นต้องมีการลด   
   (3) ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องบุคลากร 
   (4) ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการงบประมาณและการเงิน  
  10) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจ ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ 
ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐาน JCI ภาวะผู้น า ความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสาร
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
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  1) บริหารงานภาครัฐแนวใหม่นั้นยังมีแนวโน้มหรือความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับโรงพยาบาล
ต ารวจได้ ถ้าท ากันอย่างจริงจัง  
  2) ต้องให้อิสระในการด าเนินงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและหน้าที่ของแต่ละหน่วย  
  3) โรงพยาบาลต ารวจต้องสนับสนุนในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี ในด้านการ
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยระหว่างองค์การ หรือเทคโนโลยีเฉพาะแพทย์ 
  4) ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติของก าลังพล เพ่ือให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่  
  5) ต้องเริ่มจากบุคลากรหน่วยงานภายในก่อน โดยให้ทุกคน ทุกส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การที่จะแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอิสระ รวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการ
บุคลากรภายในของโรงพยาบาลต ารวจ  
  6) การกระจายอ านาจ ผู้บริหารควรที่จะมีอ านาจในการตกลงใจได้เลย  
  7) การด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนนั้น หน่วยใดที่สามารถจ้างเอกชนมาดูแลเพื่อให้เกิดการลด
ขั้นตอนการด าเนินงานไม่ยุ่งยากก็ควรน าเอกชนเข้ามาดูแลภายใต้การก ากับงานของผู้บริหารโรงพยาบาล  
  8) ผู้บริหารต้องน ามาใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งจะต้องมีการยืดหยุ่นของ กฎหมาย ค าสั่งและระเบียบ  
  9) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจสามารถน าแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่มาเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา เพื่อมุงสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลต ารวจไปสู่ 
“สถาบันการแพทย์ของต ารวจที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล หรือ Police General Hospital 4.0 (PGH 4.0) ดังนี้ 
   (1) ความชัดเจนของนโยบาย  
   (2) มาตรฐาน JCI ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ 
   (3) ภาวะผู้น า ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายที่จะประกาศใช้ให้กับผู้ปฏิบัติจึงต้องเป็นผู้เริ่ม
ในการน านโยบายมาปฏิบัติและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติได้ 
   (4) ความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ  
   (5) การติดต่อสื่อสาร บุคคลที่มีหน้าที่น าเอานโยบายไปปฏิบัติต้องมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน ผู้ก าหนดยโยบายต้องการให้อ านาจอะไรบ้าง ค าสั่งที่ออกมาต้องแพร่กระจายไปโดยความชัดเจน ถูกต้อง 
 อภิปรายผล 
 จุดเริ่มต้นการน าแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลต ารวจ 
  1) แนวคิดในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่นี้ ทางโรงพยาบาลต ารวจมีการน ามาเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อ
ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ทันสมัยตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมพูนทั้ง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงพยาบาลต ารวจเอง ทั้งบุคลากรภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติและประชาชน
ผู้มาใช้บริการด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ สุขวิรัช (2560) ได้กล่าวสรุปว่า อิทธิพลโลกของโลก
โลกาภิวัฒน์ การเติบโตและความเข้มแข็งของธุรกิจเอกชนและองค์การประชาสังคม ทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและ
ความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลและระบบราชการ เกิดความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ รูปแบบ 
และวิธีการบริหารงานภาครัฐของประเทศต่างๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมหรือตัวแบบประเพณีนิยม  
  2) มีการปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของต ารวจเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้น เพราะมันจะท าให้เกิด
กระบวนทัศน์ในเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในการให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงหทัยชนก เรือง
หนองยาง (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยน าเอา
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและประเมินผล
งาน การบริหาร คุณภาพโดยรวม และการรื้อระบบ 
  3) มีการริเริ่มการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ โดยการสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลสมัยใหม่ ก็คือการท า 
HA: Hospital accredited และ JCI: Joint Commission International การผลักดันการพัฒนาไปสู่ “PGH 4.0” 
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บนแนวคิดของความเรียบง่าย ประหยัด และตรงประเด็น สอดคล้องกับ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (อ้างอิงใน วีณา พึงวิวัฒน์
นิกุล, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มุง่เน้นให้ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่า ประสิทธิผล คุณภาพ และภาระรับผิดชอบต่อผลงาน 
  4) มีการเริ่มพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ ทั้งในเรื่องการเพ่ิมจ านวน
บุคลากร และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร สอดคล้องกับ ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าว
สรุปว่า ตัวขับเคลื่อนที่ท าให้เกิดนวัตกรรม คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของมนุษย์ 
  5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ รวมทั้งอาคาร สถานที่ และปรับทัศนคติในการให้บริการใน
รูปแบบการบริหารที่ทุกคนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในการบริหารทุกระดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาณี  คงชุม 
(2550) ได้ศึกษา ลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดการและการพัฒนา
องค์การพยาบาลโรงพยาบาลซึ่งมี 4 ด้านย่อยคือ อาคารสถานที่ โครงสร้างองค์การพยาบาล วัฒนธรรมองค์การ และ
ความเป็นเลิศขององค์การ สามารถดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพได้ 
  6) ผู้บริหารโรงพยาบาลต ารวจมีนโยบายให้ทุกระดับมีความเป็นอิสระในเรื่องการคิด ลดหรือสร้าง
ข้อแตกต่างให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงข้อแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลต ารวจซึ่งเป็นองค์กรที่มีความช านาญเฉพาะทางซึ่ง
แตกต่างจากองค์การต ารวจอ่ืนๆ สอดคล้องกับ Jonathan Boston (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง, 2561) 
ได้กล่าวสรุปว่า การน าเอาการบริหารของภาคเอกชนมาปรับเปลี่ยนในการบริหารของรัฐโดยยึดแนวทางการบริหาร
ของเอกชนในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นการมอบอ านาจ
จากหน่วยงานกลางให้ผู้บริหารระดับเล็กลงมาสามารถด าเนินงานเองได้อย่างอิสระ 
  7) มีการปรับปรุงในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
เพ่ือน ามาใช้ทางการแพทย์ สอดคล้องกับ Kotler and Lee (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า 
เทคโนโลยีเฉพาะด้านขององค์การ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ คือขบวนการบริหารจัดการซึ่งต้องมีประสิทธิภาพเพ่ิอให้
ผลผลิตตามเป้าหมาย  
  8) มีการกระจายอ านาจ คือได้มีการริเริ่มน าเอาเอกชนมาร่วมกันท างานหรือบริหารงานในบาง
ประเภทกับโรงพยาบาล ในขณะนั้นการท างานจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้อิสระกับหน่วยย่อยในการ
บริหารจัดการภารกิจที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับองค์การจนไปถึงระดับบุคคล สอดคล้องกับ Hugn (อ้างถึงใน ดวง
หทัยชนก เรืองหนองยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า การลดขนาดส่วนราชการ แจกแจงภาระหน้าที่ของรัฐใหม่ว่าอะไร
ควรจะด าเนินการเองหรือควรจัดสรรให้มีภาคส่วนอื่นเข้ามารับผิดชอบแทน ด้วยการส่งเสริมการแข่งขัน แตกแยก
หน่วยงานย่อยให้ง่ายแก่การจัดการ การแปรรูปกิจการสาธารณะและใช้วิธีการจ้างเหมา เป็นแนวคิดในการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 
 กระบวนการในการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในโรงพยาบาลต ารวจ 
  1) โรงพยาบาลต ารวจมีการปรับเปลี่ยนและริเริ่มกระบวนการท างานให้เป็น HPO หรือ High 
performance operation โดยการที่ท างานจะต้องมีความสุข การมีความสุขจะท าให้ทุกคนมีความผูกพันกับ
โรงพยาบาล ทุกคนจะท างานได้อย่างดีและมีการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับ ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง (2561) 
ได้กล่าวสรุปว่า การน าระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้โดยก าหนดให้มีการวัดผลตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับ
บุคคล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  2) กระบวนการมุ่งเน้นการผลิต พัฒนาบุคลากรให้เต็มที่ โดยใช้งบประมาณกับมนุษย์หรือกับสิ่งที่มี
ชีวิต มากกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต สอดคล้องกับ Shafritz and Ott (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า 
แนวความคิดมนุษย์สัมพันธ์ ลักษณะคือเน้นคน เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาองค์การ 
  3) กระบวนการที่ผู้บริหารทุกระดับต้องเป็นผู้ที่จะต้องมีความจริงใจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมี
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท า เพราะจะสามารถท าให้เกิดเชื่อมั่นในผู้น าองค์การได้ และคนทั้งหมดในองค์การก็จะ
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สามารถท างานเต็มตามศักยภาพ ท าให้การขับเคลื่อนองค์การเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทุกระดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธัญญา บรรจงรักษ์ (2550) ได้ศึกษา การปฏิรูประบบราชการของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวง
สาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยส าคัญท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิรูประบบราชการคือ วิสัยทัศน์ของผู้น า 
   4) กระบวนการการสร้างให้ทุกคนมีทัศนคติ หรือเจตคติ ไปในแนวทางเดียวกันว่า องค์การควรจะ
เดินไปในทางไหน ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดอบรม หรือให้การศึกษา หรือเปิดให้ความรู้ อบรม และอาจมีการมอบ
นโยบาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  เข็มสุข (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ของแผนปฏิรูป ระบบบริหารภาครัฐ: มุมมองของข้าราชการไทย ผลการวิจัยสรุปว่า กลยุทธ์ที่ควรน ามาสนับสนุน
เพ่ือให้การด าเนินการแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประสบความส าเร็จตามล าดับคือ การติดตามและประเมินผล
แผนอย่างต่อเนื่อง การอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  
  5) กระบวนการสร้างให้มีการยึดหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือให้มีความยุติธรรมกับคนไข้ให้มากที่สุด 
ยึดคนไข้เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะการมุ่งไปสู่ผลให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุด และต้องมีการปรับรูปแบบการท างาน
เน้นการเป็นเอกชนมากข้ึน สอดคล้องกับ ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ มีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญคือต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน 
  6) กระบวนการที่โรงพยาบาลได้จ้างผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนเข้ามาช่วยด าเนินการเพราะโรงพยาบาล
รู้ดีว่าไม่ได้มีความช านาญ เช่นในส่วนของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในการบริหารงานการแพทย์และทางการเงิน ท า
ให้ประสิทธิภาพของเราไม่ด้อยไปกว่าที่ไหนเลย สอดคล้องกับ Jonathan Boston (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรือง
หนองยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หน่วยงานอิสระในก ากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ก ากับดูแล
ควบคุม) ภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็น
เอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsourcing)  
  7) กระบวนการที่มีการริเริ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานตั้งแต่ระดับล่างข้ึนมา การมี
ส่วนร่วมหรือความร่วมมือกับภาครัฐอื่นๆ ที่อยู่ภายนอก รวมทั้งภาคเอกชนบางอย่าง ในเรื่องของการให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท างานบางอย่าง บางประเภท ในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโดยตรง เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
สามารถที่จะไปทุ่มเทในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Ewan Ferlie (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรืองหนอง
ยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า ได้มีการจัดแบ่งประเภทของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยมีข้อที่ตรงกับการจัดการ
ระบบสาธารณะสุขของประเทศ คือ การลดขนาดและการกระจายอ านาจ 
  8) กระบวนการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของโรงพยาบาล อาทิ HA หรือ JCI ที่
ลงลึกในรายละเอียดบางประเภทบางประการเพื่อให้แนวความคิดทั้งสองอย่างนี้น ามาใช้งานได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยสรุปว่า การมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้การพัฒนาองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช สู่การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง 
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  9) กระบวนการที่ลดขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรที่ท าให้กระบวนการล่าช้าจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อภาพรวมของระบบในการน าการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
โรงพยาบาลต ารวจ มีการวางแผนการด าเนินการที่ชัดเจน แน่นนอน และรัดกุม โดยต้องมีการจัดกระบวนการในการ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (อ้างอิงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า 
เทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ประสิทธิผล 
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คุณภาพ ภาระรับผิดชอบต่อผลงาน การตัดทอนงบประมาณ การลดขนาดก าลังคนภาครัฐ การแปรสภาพกิจการของ
รัฐให้เป็นเอกชน การเปิดให้มีการแข่งขัน และการเปิดเสรีกลไกตลาด การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพ
โดยรวม และการจัดท าข้อตกลงและการวัดผลการด าเนินงาน 
  10) กระบวนการในการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานสากล JCI ส าหรับโรงพยาบาลต ารวจ 
โดยแบ่งหัวข้อเรื่องจุดเน้นมาตรฐานต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยมีเป้าหมายคือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับ Ewan 
Ferlie (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน 
เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นคุณภาพของการด าเนินงานหรือการให้ความส าคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการเป็น
อันดับแรก กระทรวงสาธารณะสุขจึงมีจุดมุ่งหมายหลักคือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 ปัญหาและอุปสรรคจากการบริหารงานโรงพยาบาลต ารวจภายใต้แนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  1) ปัญหาที่บริบทของระบบราชการประเทศไทยที่ฝังรากลึกมานาน จึงท าให้ขาดการประเมินผล
ลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และการไม่มีการแก้ไขในองค์รวม สอดคล้องกับ Fayol (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้
กล่าวสรุปว่า การบริหารจัดการองค์การนั้น การควบคุมว่าองค์การมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร 
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญยิ่ง 
  2) ผู้น าองค์การต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลต ารวจ ผู้บริหารเองจะต้องมี
นโยบายที่ชัดเจน องค์การก็จะขับเคลื่อนไปได้โดยองค์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญา บรรจงรักษ์ (2550) ได้
ศึกษา การปฏิรูประบบราชการของโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยสรุปว่า การใช้ทรัพยากรในการปฏิรูประบบราชการและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่แพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นตัวแปรความส าเร็จในการปฏิรูประบบราชการ 
  3) ปัญหาการเพ่ิมการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลต ารวจกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของโรงพยาบาลต ารวจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร  เข็มสุข (2546) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของแผนปฏิรูป ระบบบริหารภาครัฐ: มุมมองของข้าราชการไทย 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ คือผู้น าสนับสนุนแผน
ปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 
  4) ปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์การเดียวกันในโรงพยาบาลต ารวจเอง จ าเป็นต้องจัดให้มีการ
อบรมและเอาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เข้ามาท าความเข้าใจ โดยการอบรมให้เขาเข้าใจ และให้สิทธิในการ
เสนอแนะ มีการฟังซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาณี  คงชุม (2550) ได้ศึกษา การศึกษาลักษณะ
โรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยสรุปว่าการสื่อสารในองค์การพยาบาล เป็นหนึ่งในปัจจัยของ
ลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ 
  5) กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้คนไข้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ร่วมกับการที่คนไข้จะได้รับ
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากยิ่งข้ึน เช่น การที่จัดคลินิกนอกเวลา สอดคล้องกับ ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง 
(2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ มีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญคือต้องค านึงถึงความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก และให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 
  6) ปัญหาเรื่องการประเมินผลการน าเอกชนเข้ามาบริหารในบางเรื่อง บางประเด็น ในลักษณะ 
Outsource มันมีความคุ้มค่า คุ้มทุน คุ้มประโยชน์แก่โรงพยาบาลและประชาชนผู้มาใช้บริการมากน้อยเพียงใด 
สอดคล้องกับ Fayol (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า นอกจากการมององค์การในรูปแบบของการ
บริหารและระดับการบริหารแล้ว องค์การยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารด้วยเหมือนกัน โดย
ค านึงถึงการเปรียบเทียบกันระหว่างทรัพยากรที่ใส่เข้าไปในระบบองค์การ (Input) และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจาก
องค์การ (Output)  
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  7) ปัญหาที่โรงพยาบาลต ารวจยังมีรูปแบบในการบริหารงานบุคลากรและกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงพยาบาลก็จะเป็นไปในลักษณะ Top-down รวมทั้งยังมีกฎ ระเบียบ ค าสั่งทางด้านกฎหมาย ที่เก่ียวข้องอีกหลาย
อย่างที่เป็นอุปสรรคส าคัญยิ่งในการที่จะริเริ่มตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สอดคล้องกับ Max Weber 
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า องค์การควรเน้นให้ความส าคัญต่อโครงสร้างสายการบังคับบัญชา
สั่งการตามล าดับชั้นที่ชัดเจนและแน่นอน มีการแบ่งงานตามความเชี่ยวชาญช านาญการ  
  8) การด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจ ไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ เพราะอยู่ภายใต้การด าเนินการ
ตามระเบียบแบบแผนเดิมๆ ของรัฐ ปัญหาที่เกิดจาก กฏหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งในเรื่องที่เก่ียวข้องกับปัญหาของ
การให้บริการหรือการด าเนินงานของโรงพยาบาล ส่งผลให้การบริการบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ สอดคล้อง
กับ Max Weber (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า ความม่ันคงแน่นอนให้อาชีพการรับราชการ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบและแบบแผนมาตรการกลางที่วางไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด เน้นความเสมอภาคเท่า
เทียมกันในการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและความยุติธรรม ควบคุมดุลพินิจและทุจริตประพฤติมิชอบ 
ป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองและระบบอุปถัมภ์ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
  9) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจ ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง อาทิ 
ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐาน JCI ภาวะผู้น า ความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสาร 
การแก้ปัญหาโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาล สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดุษณีย์ ยศทอง 
(2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยสรุปว่า การสื่อสารในองค์กรที่ผ่านล าดับชั้นบุคลากรจานวนมาก เป็นปัจจัยส าคัญที่
ต้องพิจารณาปรับปรุงเพ่ือมุ่งสู่การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาตามแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
  1) บริหารงานภาครัฐแนวใหม่นั้นยังมีแนวโน้มหรือความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับโรงพยาบาล
ต ารวจได้ ถ้าท ากันอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ  Shafritz and Ott (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า 
การจัดการองค์ความรู้ (KM: Knowledge Management ) ซึ่งมีแนวความคิดว่าจะต้องท าองค์การให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ก่อน ถึงจะบริการจัดการองค์ความรู้ได้ มีความจ าเป็นมากในการบริหารองค์การแนวใหม่ 
  2) ต้องให้อิสระในการด าเนินงาน แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม
งาน สอดคล้องกับ รัชยา ภักดีจิตต์ (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า แนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่เป็นการลดขนาดองค์การ เน้นการถ่ายโอนอ านาจให้อิสระแก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
เน้นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และให้ความส าคัญแก่ ประชาชนเป็นส่วนส าคัญ 
  3) โรงพยาบาลต ารวจต้องสนับสนุนในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี ในด้านการ
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยระหว่างองค์การ หรือเทคโนโลยีเฉพาะแพทย์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาล
สมรรถนะสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยสรุปว่า ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศท่ียังไม่มีประสิทธิภาพ 
เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงพัฒนาองค์การ  
  4) ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติของก าลังพล เพ่ือให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กร
พยาบาลสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยสรุปว่า วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การที่สาคัญ 
  5) ต้องเริ่มจากบุคลากรหน่วยงานภายในก่อน โดยให้ทุกคน ทุกส่วน ทุกฝ่าย ทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การที่จะแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอิสระ รวมทั้งเรื่องของการมีส่วนร่วมใน
การที่จะวางแผนงาน การก าหนดวิสัยทัศน์เ พ่ือให้สอดคล้องกับการท างานในปัจจุบัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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ดุษณีย์ ยศทอง (2561) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช ผลการวิจัยสรุปว่า การจัดตั้งทีมงานเพ่ือตอบสนองความท้าทาย และพันธกิจด้านการ
พัฒนา เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การที่สาคัญ 
  6) การกระจายอ านาจ ผู้บริหารควรที่จะมีอ านาจในการตกลงใจได้เลย อนุมัติไปได้เลย ควรรีบแก้ไข
หรือท าได้เลยเหมือนเอกชนที่สามารถอนุมัติแก้ไขปัญหาได้เลย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 
(2547) ได้ศึกษา ความคิดในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ไทยกับหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ผลการวิจัย
สรุปว่า การกระจายอ านาจและการแบ่งส่วนแยกย่อยเป็นหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
สาธารณะที่ต่างกัน เป็นปัจจัยส าคัญของความคิดในหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  7) การด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนนั้น หน่วยใดที่สามารถจ้างเอกชนมาดูแลเพื่อให้เกิดการลด
ขั้นตอนการด าเนินงานไม่ยุ่งยากก็ควรน าเอกชนเข้ามาดูแลภายใต้การก ากับงานของผู้บริหารโรงพยาบาล สอดคล้อง
กับ Jonathan Boston (อ้างถึงใน ดวงหทัยชนก เรืองหนองยาง, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลง การแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชนและให้มีการจ้างเหมา
บุคคลภายนอก รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน เพ่ือลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ  
  8) ผู้บริหารต้องน ามาใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งจะต้องมีการยืดหยุ่นของ กฎหมาย ค าสั่งและระเบียบ
ต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาณี  คงชุม (2550) ได้ศึกษา การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจ
พยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ วัฒนธรรมองค์การ และความเป็นเลิศของ
องค์การ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะพึงประสงค์ของโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ 
  9) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงพยาบาลต ารวจสามารถน าแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่มาเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา เพื่อมุงสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลต ารวจไปสู่ 
“สถาบันการแพทย์ของต ารวจที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล หรือ Police General Hospital 4.0 (PGH 4.0) ดังนี้ 
คือ ความชัดเจนของนโยบาย มาตรฐาน JCI ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้ในทางปฏิบัติได้ ภาวะผู้น า  
ความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ และการติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภาณี  คงชุม 
(2550) ได้ศึกษา การศึกษาลักษณะโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยสรุปว่า ลักษณะโรงพยาบาลที่
ดึงดูดใจพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วย การบริหารบุคลากรพยาบาล การจัดการและการพัฒนาองค์การพยาบาล 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ การปฏิบัติงานและการให้บริการเชิงวิชาชีพ การบริหารงานขององค์การพยาบาล 
และการสื่อสารในองค์การพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ผู้น าองค์การทั้งของโรงพยาบาลต ารวจและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การ
เรียนรู้ในโรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือท าให้เกิดนโยบายที่ชัดเจน องค์การก็จะขับเคลื่อนไปได้โดยองค์รวม  
 2. เร่งรัดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาระหว่างองค์การเดียวกันหรือระหว่างองค์การอ่ืนๆ ทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาล โดยการปรับปรุงในเรื่องการสื่อสารภายในองค์การเดียวกันในโรงพยาบาลต ารวจเอง  
 3. โรงพยาบาลต ารวจเป็นองค์การราชการซึ่งมีการบริหารงานและขับเคลื่อนภายใต้ กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการ การอ านวยการ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ 
จ าเป็นต้องมีการลด ลัดขั้นตอนหรือการมอบอ านาจหรือการมอบหมายงาน รวมทั้งการตัดขั้นตอนในการบังคับบัญชา
ให้สั้นและตรงมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยต้องให้อิสระในการด าเนินงาน แต่
ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงานที่เขาต้องท าแต่ให้อิสระในการท า 
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 4. ควรต้องมุ่งเน้นในเรื่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนบุคลากรให้ตรง
จุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น  
 5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติและโรงพยาบาลต ารวจ ต้องเตรียมการแก้ไขปัญหาในเรื่องการงบประมาณและ
การเงิน ในการเตรียมการเพื่อรองรับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องมุ่งเน้นที่จะท าให้คนไข้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ร่วมกับการที่คนไข้จะได้รับ
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากยิ่งข้ึน การด าเนินงานภาคเอกชนโดยหน่วยใดที่สามารถจ้างเอกชนมาดูแลเพ่ือให้
เกิดการลดขั้นตอนการด าเนินงานไม่ยุ่งยากก็ควรน าเอกชนเข้ามาดูแลภายใต้การก ากับงานของผู้บริหารโรงพยาบาล 
ซึ่งต้องมีลักษณะที่มีความเป็นการประหยัด หรือมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และขบวนการทั้งหมดจะต้องมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 7. โรงพยาบาลต ารวจต้องสนับสนุนในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี ไม่ว่าในด้านการส่งเสริมให้
มีการสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยระหว่างองค์การ หรือเทคโนโลยีเฉพาะแพทย์ โดยการพัฒนาองค์การ
โรงพยาบาลต ารวจให้เป็น HPO: High performance organization ต้องก าหนดวิสัยทัศน์เรื่องการบริการที่ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเป็นตัวตั้ง ลดขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาการรอคอย มีระบบบริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
 8. ปรับเปลี่ยนความคิดเห็นหรือทัศนคติของก าลังพล เพ่ือให้เป็นการบริหารงานแนวใหม่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผล โดยให้ทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความคิดเห็น มีส่วน
ร่วมในการที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นอิสระ มีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนงานและการก าหนดวิสัยทัศน์   
 9. ผู้บริหารต้องท าอย่างจริงจัง รวมทั้งจะต้องมีการยืดหยุ่นของ กฎหมาย ค าสั่งและระเบียบต่างๆ และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งของโรงพยาบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องมีความเข้าใจใน
เรื่องงาน และเป้าหมายในการปรับปรุง พัฒนา เป็นอย่างดี  
 10. ให้บุคลากรในทุกส่วนทุกฝ่ายทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงพยาบาลมากยิ่งข้ึน ส่วนที่เป็น
งานที่เราสามารถท่ีจะกระจายหรือแบ่งมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาช่วยงานของ
เราได้ ก็จะท าให้ภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับส่วนนี้น้อยลงไป 
 11. มาตรฐานสากลต่างๆ เช่น JCI, HA, หรือ PGH 4.0 ผูบ้ริหารควรมีนโยบายที่เน้นถึงความส าคัญของ
ความชัดเจนของตัวมาตรฐาน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นที่ปรึกษาในการเขียนมาตรฐานให้มีความชัดเจนสามารถ
เข้าใจและน ามาปฏิบัติได้ 
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