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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล

นครปฐม และ 2) ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ บุคลากรของโรงพยาบาลนครปฐม ที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จํานวน 100 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลนครปฐม ภาพรวม                     
อยู ในระดับปานกลาง 2) เพศและอายุราชการ มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร 
โรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายได 
ที่ไดรับตอเดือน และที่พักอาศัยไมมีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพ 

 
คําสําคัญ: สมรรถนะ, การใหบริการสุขภาพ, บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to study: 1) the level of competency in health service of 
personnel in Nakhon Pathom Hospital; and 2) relationship between personnel factors with competency 
in health service. The research population was 100 health personnel who worked in the outpatient 
department and the emergency unit of Nakhon Pathom Hospital. The research instrument was a 
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and chi-square test. 

The findings of this research showed that: 
1. Overall the competency in health service of personnel in Nakhon Pathom Hospital was at a 

moderate level. Sex and work tenure were related with competency in health service with the statistical 
significant level of .05. 

2. However, age, marital status, educational level, position level, monthly income, and 
accommodation were not significantly related with personnel’s competency in health service. 
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1. บทนํา 
 

 นับตั้งแตมีการปฏิรูประบบราชการเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ทําใหสวนราชการตองใหบริการ แกประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ 5, 2545) เพื่อประโยชนสุขของประชาชนที่มุงผลสัมฤทธ์ิ
ในการทํางาน มีการวัดผลที่เปนรูปธรรม มีความโปรงใส  มีความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได เนนการทํางานที่รวดเร็ว 
คลองตัว และการมีจิตสํานึกในการใหบริการ มุงประโยชนแกประชาชนเปนหลัก สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนการบริหารแบบ
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ การปฏิรูปโครงสรางบทบาทหนาที่ ระบบบริหารและการทํางาน เพื่อใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลจาก
การเปล่ียนแปลงดังกลาว ทําใหองคกรวิชาชีพตองปรับตนเองอยางมากดวยการทบทวนตนเองเพื่อกําหนดแนวทาง การจัดการ
เรื่องสุขภาพของประชาชนอยางรูเทาทัน และใชความรูในวิชาชีพพัฒนาอยางตอเน่ือง  (พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี, 2546) การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพอยางทั่วถึง โดยเฉพาะระบบบริการขั้นพื้นฐาน ควบคูกับ
การสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาดานเวชศาสตรผูสูงอายุ การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสม การผลิต การกระจายบุคลากร คาตอบแทน และการอํานวยความสะดวกในชีวิตความ
เปนอยู เพื่อเปนส่ิงจูงใจใหบุคลากรมีการกระจายที่เหมาะสม รวมทั้งการใชมาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555: 39-51) 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547) ไดเห็นชอบใหมีการพัฒนาสมรรถนะ การบริหาร ทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ไดแก ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน เพื่อใหสวนราชการมีกลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สนองตอบตอทิศทางเปาหมายยุทธศาสตรที่ตองการขาราชการทํางานอยางมีเปาหมายและไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม มี
กลไกความพรอมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของกฎหมายและหลักคุณธรรม จึงไดกําหนดตนแบบ
สมรรถนะสําหรับระบบราชการพลเรือนไทยเพื่อสรางตนแบบสมรรถนะใหภาคราชการพลเรือนโดยเฉพาะ สําหรับใชในการ
บริหารและประเมินผลงานตลอดจนพัฒนาศักยภาพในระยะยาว ตนแบบสมรรถนะประกอบดวยสมรรถนะ 2 สวน ไดแก 
สมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือน ทุกกลุมงาน และสมรรถนะประจํากลุมงานซ่ึงแตกตางกันในแตละกลุมงาน 
 โรงพยาบาลนครปฐม เปนหนวยงานภาครัฐที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการกําหนด
ยุทธศาสตร (strategy) ที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและการรักษาพยาบาล  การใหบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีคุณภาพ 
และไดมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) พัฒนาความสามารถดานทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ
ศูนยบริการการแพทยเฉพาะทาง (center of excellence) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมนวัตกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ (โรงพยาบาลนครปฐม, 2554) และมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง จนถึงปจจุบัน มาตรฐานตัวช้ีวัดความพึงพอใจรอยละ85 พบวาจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ประเภทผูปวยนอก ป พ.ศ.2554 มีอัตราความพึงพอใจตอบริการรอยละ 65.20 ป พ.ศ.2555 รอยละ 72.40 และ
ป พ.ศ.2556 รอยละ78.20 ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการประเภทอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป พ.ศ. 2554 มีอัตรา
ความพึงพอใจตอบริการรอยละ 70 ป พ.ศ. 2555 รอยละ76.20 และป พ.ศ. 2556 รอยละ 77.20 อีกทั้งยังมีขอมูลเก่ียวกับ
การเสนอแนะ และขอรองเรียนของผูรับบริการประเภทผูปวยนอก ป 2555 มีสัดสวน 1.5 เรื่องตอผูรับบริการหม่ืนคน สวน
ผูรับบริการประเภทผูปวยในป พ.ศ.2555 มีสัดสวน 8.2  เรื่องตอผูรับบริการหม่ืนคน พบวาผูรับบริการไมพึงพอใจในการ
ใหบริการ ประกอบกับมีการรองเรียนบุคลากรเก่ียวกับการบริการที่ลาชา พฤติกรรมในการใหบริการการตอนรับไมดี ไมไดรับ
ขอมูลที่ชัดเจนเก่ียวกับความเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล การตอบสนองความตองการ การแกปญหาของผูรับบริการไมมี
การติดตามอยางตอเน่ือง ทําใหมีการรองเรียนจากผูมารับบริการในแผนกตาง ๆ แสดงใหเห็นวา การบริการยังไมตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการ (โรงพยาบาลนครปฐม, 2555) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาสมรรถนะดานการใหบริการ
ของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐมวาอยูในระดับใดและมีปจจัยอะไรบางที่สงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 
และเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ ผูวิจัยใหนิยามสมรรถนะดานการใหบริการ หมายถึง ความตองการ
ความรักความอบอุน ความตองการในการยกยองและนับถือ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ความเช่ือม่ัน
ในการบริการ การตอบสนองผูรับบริการ การใหความเช่ือม่ันตอผูรับบริการ ความเอาใจใส การเขาถึงบริการ ความสะดวก 
มุมมองการเงิน ประสิทธิภาพ ของการบริการ ความตอเน่ืองของบริการ เช่ือถือไววางใจได การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 
การเขาใจ เห็นอกเห็นใจผูรับบริการ ความสะอาด มนุษยสัมพันธ คุณภาพการบริการ ขอมูลที่ไดจากการบริการ สถานที่ที่
ใหบริการ เครื่องมือและอุปกรณการรักษาและการประสานงาน โดยวิธีการประเมินระดับสมรรถนะดานบริการสุขภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานความเสมอ
ภาคการใหบริการ ดานตอบสนองความตองการใหบริการ ดานตอบสนองความพึงพอใจการใหบริการ ดานความตอเน่ืองการ
ใหบริการ ดานความสะดวกสบายการใหบริการ ดานความพรอมใหการบริการ จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย
ที่เก่ียวของกับสมรรถนะ การใหบริการของโรงพยาบาลนครปฐม นอกจากน้ี การศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของในประเทศและ
ตางประเทศยังพบวาปจจัยที่มีผลตอสมรรถนะดานบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ประกอบดวยเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดที่ไดรับตอเดือน ระดับตําแหนง ที่พักอาศัย ลวนเปนปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยมุงศึกษาระดับสมรรถนะและปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะดานการ
ใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนก
ผูปวยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม จํานวน 100 คน ระยะเวลาของการศึกษาวิจัยตั้งแต วันที่ 1 
กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มีนาคม 2557 การวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร
โรงพยาบาลนครปฐม โดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชสถิติ 
ไคสแควร กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคือระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม ทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพการใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานความเสมอ
ภาค การใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการใหบริการ ดานตอบสนองความพึงพอใจการใหบริการ  ดานความตอเน่ือง
การใหบริการ ดานความสะดวกสบายการใหบริการ ดานความพรอมใหการบริการ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมรรถนะ
ดานการใหบริการ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดที่ไดรับตอเดือน  ระดับตําแหนง ที่
พักอาศัย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
นครปฐม โดยการนํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ มีผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม ทั้งหมด 
100 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.0 อายุ 30- 39 ป  คิดเปนรอยละ 31.0 สถานภาพสมรส คิด
เปนรอยละ 55.0 การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.0 อายุราชการ 25 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34.0 ระดับตําแหนง
ชํานาญการ คิดเปน รอยละ 43.0 รายได 20,001- 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.0 ที่พักอาศัยเปนบานของตนเอง คิดเปน
รอยละ 72.0  
 ระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลนครปฐม ในภาพรวมมีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง ( X  = 3.37 และ S.D.= 0.46) เม่ือจําแนกเปน
รายดานพบวา องคประกอบของสมรรถนะดานการใหบริการที่มีระดับมาก ไดแก ดานตอบสนองความพึงพอใจการใหบริการ 
มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับสูง ( X  = 3.96 และ S.D.= 0.62) รองลงมาคือ ดานความพรอมใหการบริการมีสมรรถนะ
ดานการใหบริการระดับสูง ( X = 3.63 และ S.D.= 0.52) ดานความสะดวกสบายการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการ
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ระดับสูง ( X  = 3.60 และ S.D.= 0.58) ดานคุณภาพการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับสูง ( X = 3.53 และ 
S.D.= 0.60) ดานความตอเน่ืองการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง ( X = 3.42 และ S.D.= 0.53) 
ดานตอบสนองความตองการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง ( X  = 3.26 และ S.D.= 0.45) ดาน
ประสิทธิภาพการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง ( X = 3.03 และ S.D.= 0.66) และดานความเสมอ
ภาคการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง ( X  = 3.01 และ  S.D.= 0.54) ตามลําดับ 
 การหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล เพศ และ
อายุราชการ มีความสัมพันธกับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายไดที่ไดรับตอเดือน และที่พักอาศัยไมมีความสัมพันธ
กับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพ 
 
6. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่องสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม สามารถอภิปรายผลการ
วิเคราะหไดดังน้ี 

 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะดานการใหบริการสุขภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยนอกและแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม ในภาพรวมพบวาระดับสมรรถนะดานการใหบริการในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
การศึกษาของบรรจง ครอบบัวบาน (2550) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักดานการบริการ
ที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ พบวา บุคลากรพยาบาลที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาลชัยภูมิมีระดับสมรรถนะหลักดานการ
บริการที่ดี สวนใหญอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดานตามองคประกอบของสมรรถนะดานการใหบริการ พบวา 
ดานการตอบสนองความพึงพอใจการใหบริการ ดานความพรอมใหการบริการ ดานความสะดวกสบายการใหบริการ ดาน
คุณภาพการใหบริการ มีระดับสมรรถนะ ดานการใหบริการสูง สอดคลองกับการศึกษาของนนทยา  สรอยพยอม (2554) แนว
ทางการพัฒนาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร สมรรถนะหลัก การ
ปฏิบัติงานของปลัดองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งน้ี อาจเปนผลมาจาก
บุคลากรมีการใหบริการโดยปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน กฎเกณฑ   มีความรับผิดชอบกระตือรือรน ใฝหาความรูเพิ่มเติมกอน
ปฏิบัติงานเสมอ สงผลใหมีระดับสมรรถนะดานการใหบริการที่สูง แตอาจมีบุคลากรบางคนที่มีไหวพริบในการใหบริการ 
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดไมดีเทาที่ควร หรือเปนผูมีจิตสาธารณะ เอาใจใสติดตามการใหบริการอยางตอเน่ืองไมมากพอ 
โดยอาจมีความคิดวาระบบราชการทําอะไรไมไดมากกวาที่เปนอยู และผูรับบริการมีจํานวนมาก ไมมีเวลาพอที่จะตอบสนอง
ความตองการได ควรพัฒนาดานสมรรถนะดานการใหบริการโดยการฝกอบรม สอนหนางาน ติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อกระตุนการปฏิบัติตัวของบุคลากร สวนสมรรถนะดานความตอเน่ืองการใหบริการ ดานการตอบสนองความตองการ
ใหบริการ ดานประสิทธิภาพการใหบริการ และดานความเสมอภาคการใหบริการ มีสมรรถนะดานการใหบริการระดับปานกลาง 
ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของบรรจง  ครอบบัวบาน (2550) ที่ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
หลักดานการบริการที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลชัยภูมิ พบวา ระดับสมรรถนะหลักดานการบริการที่ดีของบุคลากรพยาบาล
โรงพยาบาลชัยภูมิ เม่ือวิเคราะหรายขอและรายดาน พบวา สวนใหญมีระดับพฤติกรรมการใหบริการอยูในระดับมาก และอาจ
เปนผลจากบุคลากรมีความคิดวาแมจะใหบริการดวยอัธยาศัยที่ดีมีนํ้าใจแกผูรับบริการ ก็ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการได การใหบริการยังเกิดความผิดพลาด โดยการใหบริการ มีความยืดหยุน ไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑเสมอไป จึงสงผล
ใหสมรรถนะดานการใหบริการดานประสิทธิภาพการใหบริการ ดานคุณภาพการใหบริการอยูในระดับต่ํา ผูบริหารตองกําหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาลและเนนผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกบุคลากร 
อาจจะเปนการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน การลดขั้นตอนการใหบริการ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ลดความแออัด ผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจ 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานเพศ พบวามีความสัมพันธตอสมรรถนะ ดานการใหบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 81-85 อางถึงใน บรรจง  ครอบบัวบาน, 2550) 
กลาววา ปจจัยที่เก่ียวของกับความสามารถหรือพฤติกรรม ในการทํางานของบุคคลวา เพศ มีผลตอการทํางาน ทั้งน้ี อาจเปนผล
จากเพศเปนปจจัยพื้นฐาน ดานรางกายที่แตกตางกันของบุคคล เม่ือเปนสมาชิกของกลุม เพศจะเปนตัวกําหนดบทบาทหนาที่
ของบุคคล ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน  เพศชายมีบุคลิกภาพและสมรรถภาพ ที่แข็งแรง เพศชาย
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จึงแสดงความสามารถสรางตนเองใหโดดเดน มีความเปนผูนํา มีความวองไว ตัดสินใจไดทันที อันสงผลดีตอสมรรถนะดานการ
ใหบริการ สวนเพศหญิงเปนเพศที่มีความละเอียดและรอบคอบในดานความคิดและพอใจในส่ิงที่ตนมีอยู ทําใหปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ในสภาพแวดลอมเดิม ๆ สงผลใหเกิดวามเครียด เกิดความเบื่อหนาย จึงไมสนใจที่จะศึกษาหาความรู
ใหมเขามาพัฒนาตนเอง ดังน้ันการพัฒนาบุคลิกภาพ การใหบริการดวยใจ การกระตุนความรับผิดชอบ อาจสงผลใหเกิดความ
สนใจใฝรู นํามาซ่ึงการพัฒนาตนเองและองคการ 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุราชการ มีความสัมพันธตอสมรรถนะ ดานการใหบริการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 81-85 อางถึงใน บรรจง  ครอบบัวบาน, 2550) 
กลาวถึง ปจจัยที่เก่ียวของกับความสามารถหรือพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ปจจัยดานบุคคล เปนลักษณะและคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่แตกตางกันงานบางอยางจึงบอกจํานวนปที่เคยทํางานกอนจะรับเขาทํางาน ประสบการณ การเรียนรูงานมากอน
ยอมมีความชํานาญในงานเหลาน้ัน ซ่ึงงานบางอยางบอกจํานวนปที่เคยทํางานกอนจะรับเขาทํางาน ทั้งน้ี อาจเปนผลจาก
บุคลากรที่มีอายุราชการนอยกวามีความพึงพอใจในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีอายุงานมากกวา เน่ืองจากในชวงแรก ๆ 
เปนชวงของการเรียนรูและเก็บเก่ียวประสบการณยังมีความรูสึกตื่นเตนและทาทายกับการเรียนรูส่ิงใหม ๆ เม่ือไดรับการพัฒนา
ความรู ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ ทําใหบุคลากรมีสมรรถนะดานการใหบริการที่สูง 
ในขณะที่บุคลากรที่ทํางานมานานอาจเริ่มรูสึกเบื่อหนายกับงานเดิม ๆ สภาพแวดลอมเดิม ๆ ทําใหการปฏิบัติงานทําตามหนาที่
ที่เคยปฏิบัติตามความเคยชิน อาจหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค กระตือรือรนในงานใหม เปล่ียนสถานที่เพื่อให
เกิดภาพลักษณที่ดี โนมนาวการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางาน ติดตามประเมินผล ซ่ึงอาจเกิดความสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีคุณภาพ  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานอายุ ไมมีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร
โรงพยาบาลนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของสุนีย  โพธ์ิเจริญ (2551) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอคุณภาพบริการ แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลแพทยรังสิต พบวาปจจัยสวนบุคคล อายุ โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการใหบริการของบุคลากรมีความชํานาญ และเช่ียวชาญในหนาที่ที่ปฏิบัติ
อยู จนทําใหอายุไมสงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการ เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีอายุ 20–29 ป มี
คารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีอายุ 20–29 ป มีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการ จึงควร
นํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานภาพของบุคลากร ไมมีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการ
ใหบริการของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของสิริกาญจน โชคสิทธิเกียรติ 
(2553) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ การจัดการฝกอบรม และสมรรถนะของพนักงานบริษัทในเขต
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีระดับ
สมรรถนะ ดานทักษะ และดานความสามารถ ในการประยุกตใชแตกตาง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนกันอยางตอเน่ือง จนทําใหสถานภาพไมสงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการรวมถึงการมี
ครอบครัวจะมีอิทธิพลและความตองการที่แตกตางกันของบุคคล เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีสถานภาพ
โสด มีคารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีสถานภาพโสด มีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการ 
จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการของ
บุคลากรโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของกร กรูเนแบรก (Gruneberg, 1979: 55  อางถึง
ใน บรรจง ครอบบัวบาน, 2550) ไดกลาวถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง
มักจะไดปฏิบัติงานในระดับสูงและมีความคาดหวังในงานสูง ทําใหประสบความสําเร็จมีระดับสมรรถนะที่สูง ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากบุคลากรที่ใหบริการ เม่ือจบการศึกษาเขามาปฏิบัติหนาที่จะไดรับการสอนหนางานจนเกิดความชํานาญ การศึกษา
นอกจากจะทําใหบุคคลมีศักยภาพในการปฏิบัติงานแลว ยังทําใหเกิดความแตกตางทางทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมความคิด 
จึงทําใหการศึกษาไมสงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการ เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีคารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
ดานการใหบริการ จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานระดับตําแหนง ไมมีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของชาตรี  เทียนทอง (2555) ไดศึกษาเรื่อง
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แนวทางสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กองการเจาหนาที่กรมควบคุมโรค พบวาบุคลากรกองการเจาหนาที่มีสถานภาพ
การดํารงตําแหนงตางกัน มีสมรรถนะที่นําไปสูความสําเร็จของกองการเจาหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลมา
จากการบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกตําแหนงสามารถปฏิบัติงานแทนกันได จนทําใหตําแหนงไมสงผลตอสมรรถนะดานการ
ใหบริการหรืออาจมีปญหาจากการบริหารงานบุคคลซ่ึงใชใชระบบอุปถัมภไมไดเนนผลการปฏิบัติงานงานและความสามารถ                
ทําใหบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานเกิดความความเบื่อหนาย เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีระดับตําแหนง
เช่ียวชาญ มีคารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีระดับตําแหนงเช่ียวชาญ มีความสัมพันธตอสมรรถนะ
ดานการใหบริการ จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานรายไดที่ไดรับตอเดือน ไมมีความสัมพันธตอ สมรรถนะดานการ
ใหบริการของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของบรรจง ครอบบัวบาน 
(2550) ที่กลาววารายไดที่ไดรับตอเดือนทําใหมีระดับสมรรถนะดานการใหบริการที่แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนผลจากรายไดตอ
เดือนไมเปนตัวบงบอกถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคล ที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ ทําใหทัศนคติของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกันออกไป จึงทําใหรายไดไมสงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการ เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มี
รายไดมากกวา 50,001 บาท มีคารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีรายไดมากกวา 50,001 บาท                    
มีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการ จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของ
บุคลากร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานที่พักอาศัย ไมมีความสัมพันธตอสมรรถนะดานการใหบริการของ
บุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของเชอรมาฮอรน ฮันทแทนด และออสบอรน 
(Schermarhorn, Huntand, & Osborn, 1991 อางถึงใน บรรจง  ครอบบัวบาน, 2550) ไดระบุถึงแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลวาประกอบดวยลักษณะของบุคคล ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่จะชวยให
เห็นถึงภูมิหลังของบุคคลประกอบดวย ที่พักอาศัย ขนาดของครอบครัว ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการ
รักษาพยาบาลมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจึงไดจัดสวัสดิการดานที่พักอาศัยใหเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินทาง จึงทําใหที่พักอาศัยไมสงผลตอสมรรถนะดานการใหบริการ เม่ือพิจารณาจากคารอยละ พบวาแนวโนมของผูที่มีพัก
อาศัยเปนของตนเอง มีคารอยละของระดับสมรรถนะคอนขางสูง ซ่ึงแสดงวาผูที่มีพักอาศัยเปนของตนเอง มีความสัมพันธตอ
สมรรถนะดานการใหบริการ จึงควรนํามาพิจารณาประกอบการสงเสริมสมรรถนะดานการใหบริการของบุคลากร 
 
7. ขอเสนอแนะ     
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเห็นไดวาการปฏิบัติงานบางประเภทซ่ึงอาศัยความคลองตัวหรือที่ตองใชความสามารถสูง 
โรงพยาบาลนครปฐมควรคัดเลือกบุคลากรที่เปนเพศชาย นอกจากน้ีควรเสริมสรางสมรรถนะดานการใหบริการใหสูงขึ้น 
โดยเฉพาะกลุมบุคลากรเพศหญิงที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ผูมีอายุราชการมาก ผูมีระดับตําแหนง
ปฏิบัติงานและปฏิบัติการ ผูบริหารโรงพยาบาลนครปฐมควรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเปนไปตามความตองการ
ขององคกร รวมทั้งการประเมินสมรรถนะยังถือเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญเพื่อรวบรวมขอมูลนําไปวางแผนในการพัฒนาศักยภาพ
ของ บุคลากรและนําไปสูความพึงพอใจของผูใชบริการ โรงพยาบาลนครปฐมควรกําหนดโปรแกรมในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรและประเมินผล เพื่อเปนการสงเสริม สมรรถนะดานการใหบริการ โดยเฉพาะในดานความเสมอภาคการใหบริการ ดาน
ประสิทธิภาพการใหบริการ ดานตอบสนองความตองการใหบริการ ดานความตอเน่ืองการใหบริการ เพราะมีระดับสมรรถนะ
ดานการใหบริการที่ต่ํา ที่สําคัญคือควรปลูกฝงถึงคานิยมใหกับบุคลากร ใหเปนผูมีจิตสาธารณะเอาใจใสติดตามการใหบริการ
อยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชนของสาธารณชนเปนหลัก และยึดหลักความยุติธรรมใน การบริการงานภาครัฐที่ดี มีฐานคติที่วา
คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนควรจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีด
กันในการใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน ในการวิจัยครั้ง
ตอไปผูวิจัยควรศึกษาเปรียบเทียบในกลุมบุคลากรที่มีปจจัยที่สงผลแตกตางกัน การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ควรวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากยิ่งขึ้น ควรศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะหเปนรายดานขององคประกอบสมรรถนะดาน
การใหบริการ ในแผนกผูปวยอ่ืน ๆ ผูวิจัยควรกําหนดกลุมประชากรที่ศึกษา ควรเปล่ียนเปนกลุมผูรับบริการ เพื่อใหไดขอมูล
หลาย ๆ ดานนํามาปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงพยาบาล 
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