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บทคัดย่อ
		 การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 652
คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 199 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random
sampling) ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความเทีย่ งโดยใช้คา่ สัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาช ได้เท่ากับ 0.97 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดย Stepwise
multiple linear regressions ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
		 ผลการศึกษา พบว่า สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� และการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดขอนแก่นภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.94 (S.D.=0.62) และ 4.14 (S.D.=0.47) สุนทรีทกั ษะภาวะ
ผูน้ ำ� มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.571, p-value <0.001) สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำด้านการพัฒนาคนและการ
สอนงาน และด้านทักษะการน�ำเสนอสามารถพยากรณ์การปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 37.0 (R2 =0.37, p-value<0.001) ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่คือ ผลลัพธ์การด�ำเนิน
การด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านประสิทธิผล และผลลัพธ์การด�ำเนินการ
ด้านคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ การปฏิบัติงาน
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Abstract
		 This cross-sectional descriptive research was aimed to study leadership soft skills of tambon health
promoting hospital director that affect the performance of personnel at tambon health promoting hospitals in
Khon Kaen province, Thailand. The samples were 199 personnel randomly selected by stratified random sampling
from the 652 population. The questionnaire was examined and verified by the three experts for content validity
and tested for reliability in 30 samples pilot study (Cronbach’s alpha coefficient = 0.97). Data collection was
carried out from October 30th to December 15th; 2015. Data distribution was performed by descriptive statistics
including percentage, mean, median, standard deviation, minimum, maximum. Inferential statistics including
Pearson’s product moment correlation and Stepwise multiple linear regressions were used. The level of statistical
significant was set at 0.05
		 The results showed that leadership soft skills of tambon health promoting hospital director and
performance of personnel at tambon health promoting hospitals in Khon Kaen province were found at high level
with average scors of 3.94 (S.D.=0.62) and 4.14 (S.D.=0.47). The leadership soft skills had moderate positive
relationship with performance of personnel at tambon health promoting hospitals in Khon Kaen province (r=0.571,
p-value <0.001). Two aspects of leadership soft skills; development of coaching and
presentation skill can predict the performance of personnel at tambon health promoting hospitals at 37.0 percent
(R2 = 0.370, p-value <0.001). The majority of problems are about the results of effective performance in
service process, results of perform effectiveness as well as quality operations results in process and quality in view
of the public and stakeholders, respectively.
Keywords: leadership soft skills, performance of personnel

บทน�ำ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล (รพ.สต.)
เป็ น สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ ต้ น ของกระทรวง
สาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นจุด
เชือ่ มต่อระหว่างประชาชนและระบบบริการสาธารณสุข(1)
ปัจจุบันภาวะผู้น�ำเป็นสภาวะการณ์ที่มีความจ�ำเป็นมาก
ส�ำหรับองค์การ การบริหารองค์การใดๆ หากขาดผูน้ ำ� แล้ว
ย่อมจะท�ำให้องค์การนั้นด�ำเนินกิจกรรมไปด้วยความ
ความยากล�ำบาก องค์การซึง่ ประกอบด้วยคนจ�ำนวนมาก
ย่อมจะวุน่ วายสับสน ต่างคนต่างท�ำงานไม่ประสานกันและ
เกิดความขัดแย้งกัน การบรรลุเป้าหมายขององค์การย่อม
จะล่าช้าหรือไม่ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้(2)
การใช้อ�ำนาจหรือการใช้ความเป็นผู้น�ำต้องอาศัยองค์
ประกอบหลายอย่างเพือ่ ให้สมาชิกในองค์การทุกคน เกิด
ความรัก และตั้งใจปฏิบัติงาน ผลที่ตามมาก็คือ ผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และจะส่งผลต่อ
องค์การในที่สุด(3)
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มี
ศั ก ยภาพ มี ทั ก ษะภาวะผู ้ น� ำ สามารถบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ เ พื่ อ จั ด บริ ก ารของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ให้เป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพ ทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม หรือแม้กระทัง่ ความ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน(1) การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โดยใช้การด�ำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด�ำเนินการ
ของเครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู มิ ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ประสิทธิผล ด้านคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพ
ในมุมมองของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
ประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ และด้านการ
พัฒนาองค์กรเครือข่ายบริการปฐมภูม(4)
ิ
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การท�ำงานที่ราบรื่นขององค์การขึ้นอยู่กับความ
สัมพันธ์ที่กลมกลืนกันของผู้น�ำกับคณะท�ำงาน ผู้น�ำที่มี
สุนทรีทักษะตระหนักดีว่าในแต่ละสถานการณ์พวกเขามี
ความจ�ำเป็นในการปรับรูปแบบภาวะผู้น�ำของพวกเขา
หรือแม้กระทัง่ จุดยืนของพวกเขา หรือแนวทางการท�ำงาน
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู ้ ค นและความ
จ�ำเป็นของแต่ละสถานการณ์ โดยสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ
ของผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร ความ
คิดริเริ่ม ความสามารถในการเป็นผู้น�ำ ประสิทธิผลส่วน
บุคคล ทักษะการวางแผนและการจัดองค์กร ทักษะการ
พัฒนาคนและการสอนงาน และทักษะการน�ำเสนอ(5)
โดยปั ญ หาอุ ป สรรคในการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นา
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมติ ามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ PCA
ดังนี้ การน�ำนโยบายและการถ่ายทอดองค์ความรู้ PCA
สูก่ ารปฏิบตั ิ ยังไม่ครอบคลุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลทุกแห่ง ท�ำให้กระบวนการพัฒนาไม่ต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย การเขียนแบบประเมินตนเอง
ไม่ตรงตามบริบทและปัญหาที่แท้จริงของ CUP ท�ำให้
กระบวนการท�ำงานไม่สอดคล้องกันและส่งผลต่อการสรุป
ผลการด�ำเนินงานไม่ชัดเจน(6)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสุนทรี
ทักษะภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
โดยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ในกลุ่มผู้น�ำของ รพ.สต. เพื่อ
ทราบระดับสุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� และการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป
		

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำของ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และระดับ
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
2. เพือ่ ศึกษาสุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลที่มีผลต่อการปฏิบัติ
งานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

79

นิยามสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ
ผู้น�ำ หมายถึง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น			
สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ หมายถึง กระบวนการที่
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พยายาม
ใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนอย่างนุ่มนวล กระตุ้น ชี้น�ำ
ผลักดัน ให้บุคลากร หรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ
และกระตือรือร้นในการท�ำสิ่งต่างๆ ตามต้องการของผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร โดยมีความส�ำเร็จของกลุ่ม หรือโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเป็นเป้าหมาย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional analytic study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านประจ�ำ
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล จาก 26 อ�ำเภอ 248
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ยกเว้นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
และสาธารณสุขอ�ำเภอ รวมกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มของ
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
จ�ำนวน 652 คน(7)
กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ�ำใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข
และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานประจ�ำใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
ยกเว้น ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
และสาธารณสุขอ�ำเภอ เพราะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่ ง ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ใช้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างจากประชากรเป้าหมาย จ�ำนวน 652 คน จาก 26
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อ�ำเภอ 248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการหาขนาดกลุ่ม
อย่างดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ค�ำนวณขนาด
ตัวอย่างในกรณีทที่ ราบจ�ำนวนประชากร โดยการค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร(8)
สูตร
เมื่อก�ำหนดให้		
n = จ�ำนวนขนาดตัวอย่าง
N = จ�ำนวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต.ในจังหวัด
ขอนแก่นจ�ำนวน 652 คน
Za/2 = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ระดับความเชื่อมั่นที่
95% (Za/2หรือ Z0.025= 1.96)
e = ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ที่ ย อมให้
เกิดขึ้นซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก�ำหนดให้
ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยที่ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างแตกต่างจากค่าเฉลีย่ ของประชากรเท่ากับ
0.05
σ = ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระดับภาวะผูน้ �ำทีม่ ผี ล
ต่อการปฏิบัติงานด้านการก�ำกับ ควบคุมของ
หัวหน้าสถานีอนามัยในระดับสูง = 0.43(9)
จากการใช้สตู รในการค�ำนวณหาขนาดตัวอย่างได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 199 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สังกัดส�ำนักงานสาธารณสุข
อ� ำ เภอทั้ ง หมด 26 แห่ ง ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ยกเว้ น
ต� ำ แหน่ ง สาธารณสุ ข อ� ำ เภอ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล จ� ำ นวน 199 ตั ว อย่ า งใช้ ก ารสุ ่ ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย แบบสอบถาม
(Questionnaires) มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2
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เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ ส่วนที่
3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบุคลากรที่
ปฏิบัติงานประจ�ำในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ส่วนที่ 4 เป็นค�ำถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบได้เสนอปัญหา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงของเนือ้ หา (Content
validity) ด้วยการน�ำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่ ส ร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ
ความถูกต้อง ความตรง (Validity) โดยให้ความเห็นชอบ
ในด้านความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity) และความ
เหมาะสมของภาษา (Wording) รวมถึงการตรวจสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�ำแบบสอบ
ถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง โดยผู้ทรง
คุณวุฒิแล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try out) บุคลากรที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ที่มีลักษณะ
สภาพแวดล้อมการปฏิบตั งิ านใกล้เคียงโดยน�ำไปทดลอง
ในจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 30 คนโดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbrach’s Alpha Coefficients)
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.97
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ
เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า มั ธ ยฐาน
ค่าสูงสุด ต�่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
อนุ ม านหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น
(pearson’s correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (Stepwise multiple linear regressions)
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการ
วิจยั ในครัง้ นีห้ ลังจากได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เลขที่ HE 582268 โดย
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2558
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ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.4 มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี จ�ำนวน 72 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.2 โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 38.38
(S.D.=7.98ปี ) อายุ ต�่ ำ สุ ด 21 ปี อายุ สู ง สุ ด 58 ปี
สถานภาพสมรสคู่จ�ำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.4 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพยาบาลวิชาชีพ
จ� ำ นวน 94 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.2 และมี ร ายได้
2,0001-30,000 บาท จ�ำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
42.2 มีรายได้เฉลี่ย 26,039.55 บาท (S.D.=8,850.74
บาท) รายได้ต�่ำสุด 10,000 บาท รายได้สูงสุด 50,000
บาท มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล 1 – 10 ปี จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ
45.2 มีค่ามัธยฐาน 12 ปี (S.D.=8.48) ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานสูงสุด 35 ปี ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต�่ำสุด 1 ปี
2. ระดั บ สุ น ทรี ทั ก ษะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ สุ น ทรี ทั ก ษะภาวะผู ้ น� ำ ของ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล พบว่าใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำของ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D.=0.62) เมื่อพิจารณา
รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการพั ฒ นาคน และการสอนงาน
มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด อยู ่ ใ นระดั บ มากมี ค ่ า เฉลี่ ย 4.12
(S.D.=0.61) รองลงมาคือ ด้านการท�ำงานเป็นทีม อยูใ่ น
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.11 (S.D.=0.64) ส่วนด้านที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความสามารถในการเป็นผู้น�ำ
อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ 3.81 (S.D.=0.80) รองลงมา
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คือด้านความคิดริเริ่ม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83
(S.D.=0.52)
3. ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
จากข้อมูลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
อยู ่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 4.14 (S.D.=0.47) เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือผลลัพธ์การ
ด�ำเนินการด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 (S.D.=0.52) รองลงมา
คื อ ผลลั พ ธ์ ก ารด� ำ เนิ น การด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก ร
เครือข่ายบริการปฐมภูมิอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16
(S.D.=0.52) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือผลลัพธ์
การด�ำเนินการด้านคุณภาพของกระบวนการด้านคุณภาพ
ของกระบวนการ และคุณภาพในมุมมองของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08
(S.D.=0.53) รองลงมาคือผลลัพธ์การด�ำเนินงานด้าน
ประสิทธิผลอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.15 (S.D.=0.52)
4. สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาพรวม
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.571, p-value
<0.001) ส่ ว นสุ น ทรี ทั ก ษะภาวะผู ้ น� ำ รายด้ า นพบว่ า
ทุกด้านมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ รายละเอียด
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำของผู้อ�ำนวยการ
ต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จังหวัดขอนแก่น
p - value
ระดับความสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (r)
สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ
0.571***
< 0.001
ปานกลาง
1. การท�ำงานเป็นทีม
0.523***
< 0.001
ปานกลาง
2. ทักษะการสื่อสาร
0.503***
< 0.001
ปานกลาง
3. ความคิดริเริ่ม
0.431***
< 0.001
ปานกลาง
4. ความสามารถในการเป็นผู้น�ำ
0.507***
< 0.001
ปานกลาง
5. ประสิทธิผลส่วนบุคคล
0.495***
< 0.001
ปานกลาง
6. การวางแผนและการจัดองค์กร
0.537***
< 0.001
ปานกลาง
7. การพัฒนาคนและการสอนงาน
0.591***
< 0.001
ปานกลาง
8. ทักษะการน�ำเสนอ
0.554***
< 0.001
ปานกลาง
***Correlation is significant at the 0.001 level

5. สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ในจังหวัดขอนแก่นทีถ่ กู เลือกเข้าสมการ คือตัวแปรทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 และตัวแปรอิสระทีไ่ ม่ได้ถกู เลือก
เข้าสมการคือตัวแปรที่มีค่านัยส�ำคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการเรียงล�ำดับดังนี้ สุนทรี
ทักษะภาวะผูน้ ำ� ด้านการพัฒนาคนและการสอนงาน (p-value < 0.001) และด้านทักษะการน�ำเสนอ (p-value = 0.012)
ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรอิสระทัง้ 2 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลในจังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 37.0 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลในจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร
B
Beta
การพัฒนาคนและการสอนงาน
0.315
0.408
0.151
0.233
ทักษะการน�ำเสนอ
ค่าคงที่ 2.272, F = 57.621, p – value < 0.001, R = 0.608, R2 = 0.370

T
4.429
2.526

p-value
< 0.001
0.012
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ตั ว แปรที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดขอนแก่นใน
ตารางที่ 2 สามารถน�ำมาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณ
เชิงเส้นตรงซึ่งเป็นสมการท�ำนายในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
Y = 2.272 + 0.315 (สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำ
ด้านการพัฒนาคนและการสอนงาน)
+ 0.151 (สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำด้านทักษะการ
น�ำเสนอ)
6. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
จังหวัดขอนแก่น
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นโดยภาพรวม ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด
จากแบบสอบถามทั้งหมด 199 ฉบับ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะทัง้ หมด 55 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 27.64 โดยปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ที่
ผูป้ ฏิบตั เิ สนอคือ ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านประสิทธิภาพ
ของกระบวนการให้ บ ริ ก าร ผลลั พ ธ์ ก ารด� ำ เนิ น การ
ด้านประสิทธิผล และ ผลลัพธ์การด�ำเนินการด้านคุณภาพ
ของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามล�ำดับ

สรุปและอภิปรายผล
สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ภาพรวม
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.571, p-value
<0.001) เนื่ อ งจากสุ น ทรี ทั ก ษะภาวะผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นตัวแปรทีเ่ ป็นปัจจัย
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค วาม
สัมพันธ์ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมนึก ไวงาน(10)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำตามลักษณะและ
วิธีการใช้อ�ำนาจกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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ของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ภาวะผู้น�ำแบบเสรีนิยม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลาง (r=0.678, p-value <0.001) เช่นเดียวกันกับ
จรัญญู ทองอเนก และประจักร บัวผัน(11) พบว่า ความ
สัมพันธ์สนุ ทรีทกั ษะผูน้ ำ� ทีม่ ผี ลต่อบทบาทในการควบคุม
ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานตามโครงการของผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวก อย่างมีนัยส� ำคัญทาง
สถิติ (r=0.870, p-value< .001) เช่นเดียวกันกับ อเนก
กลิ่นรส และนิตยา เพ็ญศรีนภา(12) พบว่า สมรรถนะ
หลัก กระบวนการบริหารและผลการด�ำเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของหัวหน้าหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ในเขตตรวจราชการสาธารณสุข 6 สมรรถนะหลัก
มีความสัมพันธ์กับการด�ำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์
สุขภาพชุมชน ไม่สอดคล้องกับ กฤษณะ เพชรบ่อใหญ่(13)
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้า
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนกับบรรยากาศองค์กร ตามการรับรูข้ อง
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์สขุ ภาพชุมชนจังหวัดขอนแก่น ไม่มเี หตุผล
เพียงพอทีจ่ ะสรุปได้วา่ รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้าศูนย์
สุขภาพชุมชนมีความสัมพันธ์กับบรรยากาศองค์กรใน
ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิเคราะห์ตวั แปรอิสระทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
จังหวัดขอนแก่นที่ถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูก
เลื อ กเข้ า สมการคื อ ตั ว แปรที่ มี ค ่ า นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
มากกว่ า 0.05 โดยตั ว แปรที่ ถู ก เลื อ กเข้ า ในสมการ
เรียงล�ำดับดังนี้ สุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ด้านการพัฒนาคน
และการสอนงาน (p-value < 0.001) และด้านทักษะ
การน�ำเสนอ ( p-value = 0.012) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรสามารถพยากรณ์การปฏิบัติ
งานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลใน
จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 37.0 เนื่องจากสุนทรีทักษะ
ภาวะผูน้ ำ� เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ านของ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยเฉพาะ
ในด้านการพัฒนาคนและการสอนงาน และด้านทักษะ
การน�ำเสนอ เป็นสิ่งส�ำคัญในการผลักดันเพื่อนร่วมงาน
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ให้ ไ ปสู ่ เ ป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้
สอดคล้องกับ Ngang(5) พบว่าสุนทรีทักษะผู้น�ำและ
ความน่าเชื่อถือของคณบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง
ของประเทศมาเลเซีย 3 ด้านคือทักษะการติดต่อสื่อสาร
ทักษะการวางแผนจัดองค์กร และทักษะในการน�ำเสนอ
สามารถร่วมกันท�ำนายบรรยากาศองค์กรได้รอ้ ยละ 57.1
ไม่สอดคล้องกับ จรัญญู ทองอเนก และประจักร บัวผัน(11)
พบว่าสุนทรีทักษะผู้น�ำที่มีผลต่อบทบาทในการควบคุม
ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานตามโครงการของผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการวางแผนและการจัด
องค์กร ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ เพศ (ชาย)
ทักษะในการพัฒนาตนเอง สามารถร่วมกันท�ำนายการ
ควบคุมก�ำกับการด�ำเนินงานตามโครงการได้รอ้ ยละ 79.0
เช่นเดียวกันกับ Wongkalasin et all(14) พบว่า สุนทรีทกั ษะ
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ มี ผ ลต่ อ บรรยากาศองค์ ก รของส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขอ�ำเภอในจังหวัดขอนแก่น การเรียนรู้ส่วน
บุคคล การวางแผนและการจัดองค์กร สามารถร่วมกัน
ท�ำนายบรรยากาศองค์กรได้ร้อยละ 32.1

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1) สนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำในการพัฒนาคนและ
การสอนงานให้ กั บ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบลโดยเฉพาะในเชิงการกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างสรรค์งานและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อพัฒนาสุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำในการน�ำเสนองาน ให้
กับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดย
เฉพาะในเรื่องการใช้สื่อประกอบในการน�ำเสนอและการ
สร้างความประทับใจในการต้อนรับหรือพบปะกับแขก
ผู้มาเยี่ยม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้น�ำ
ความรู้สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำในด้านการพัฒนาคนและ

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

การสอนงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
สนับสนุน และพัฒนาสุนทรีทกั ษะภาวะผูน้ ำ� ของผูอ้ ำ� นวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้น� ำ
ความรู้สุนทรีทักษะภาวะผู้น�ำในด้านการน�ำเสนองาน
มาปรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพต�ำบลเพือ่ ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน สนับสนุน
และพั ฒ นาสุ น ทรี ทั ก ษะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างดี
ยิง่ จากบุคคลหลายๆท่าน ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ที่ได้ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร บัวผัน อาจารย์ ดร.สุทิน
ชนะบุญ ที่ให้ค�ำชี้แนะให้งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
และส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
1. ไพจิตร์ วราชิต, ศิรวิ ฒ
ั น์ ทิพย์ธราดล, นิทศั น์ รายยวา,
ศุ ภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษณ์ , เกษม เวชสุ ท ธานนท์ , สุ ธิ ม า
สงวนศั ก ดิ์ และคณะ. คู ่ มื อ การบริ ห ารจั ด การ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล.
[อินเตอร์เนต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 13 มิถุนายน
2555]. เข้าถึงได้จาก: http://hph.moph.go.th/
modules/Books/pdffile/b1293010020.pdf
2. ธิติพร ตนัยโชติ. ภาวะผู้น�ำ(Leadership). วารสาร
ศูนย์บริการวิชาการ 2549; 14(2): 42-7.
3. ประจักร บัวผัน. หลักการบริหารสาธารณสุข. พิมพ์
ครั้งที่ 3. ขอนแก่น: ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ;
2554.

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

4. กั น ยา บุ ญ ธรรม, สุ น ทรี อภิ ญ ญานนท์ , ศรี ส มร
นุย้ ปรี, เกวลิน ชืน่ เจริญสุข, สมสินี เกษมศิลป์. เกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ. [อินเตอร์เนต].
2552 [เข้าถึงเมือ่ 13 มิถนุ ายน 2555] เข้าถึงได้จาก:
http://www.urnurse.net/qc-PCA-standard.pdf
5. Ngang, TK. Soft skills for leadership. Malaysia:
School of Education Studies, University
Sains Malaysia; 2013.
6. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. เอกสารสรุป
ผลการด� ำ เนิ น งานสาธารณสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ จั ง หวั ด
ขอนแก่น. ขอนแก่น : ส�ำนักงาน; 2556. [เอกสาร
อัดส�ำเนา].
7. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. งานบริหาร
บุคคล. 2556: [เอกสารอัดส�ำเนา].
8. อรุณ จิรวัฒน์กุล. ชีวสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น:
คลังนานาวิทยา; 2551.
9. อรรถพงษ์ ฉลาดการณ์. ภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการก�ำกับควบคุมของหัวหน้าสถานี
อนามั ย ในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ [วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
สาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ]. ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.
10. สมนึก ไวงาน. ภาวะผู้นำ� กับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัด
นครราชสีมา [การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุข
ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ]. ขอนแก่ น : มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น; 2554.
11. จรัญญู ทองเอนก, ประจักร บัวผัน. สุนทรียทักษะ
ผู ้ น� ำ ที่ มี ผ ลต่ อ บทบาทในการควบคุ ม ก� ำ กั บ การ
ด�ำเนินงานตามโครงการของผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจยั
และพัฒนาระบบสุขภาพ 2557; 7(2): 218-29.
12. อเนก กลิ่นรส, นิตยา เพ็ญศิรินภา. สมรรถนะหลัก
กระบวนการบริ ห ารและผลการด� ำ เนิ น งานตาม
มาตรฐานศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนของหั ว หน้ า หน่ ว ย
บริการปฐมภูมิในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 6.
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 2553; 3 (12):
30-42.

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

85

13. กฤษณะ เพชรบ่อใหญ่. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ
ภาวะผู ้ น� ำ ของหั ว หน้ า ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนกั บ
บรรยากาศองค์การ ตามการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ศูนย์
สุขภาพชุมชน จังหวัดขอนแก่น [วิทยานิพนธ์ปริญญา
สาธารณสุ ข ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ]. ขอนแก่ น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.
14. Wongkalasin K, Bouphan P, Ngang TK. Leadership
soft skills that affect organizational climate of
district health offices in Khon Kaen, Thailand. KKU
Research Journal 2013; 18(4): 709-20.

