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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จและสุนทรียทักษะผู้นาต่อการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 114 คน จากประชากรทั้งหมด 156 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่ า งง่ า ย และตั ว อย่ า งในการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ยื น ยั น ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ จ านวน 10 คน ซึ่ ง
แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ทุกข้อมากกว่า 0.50 และจากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้และวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาชของแบบสอบถามทั้งชุดได้ค่าความเที่ย งเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยแห่งความสาเร็จ ระดับสุนทรียทักษะ ระดับการประเมิน
โครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D.=0.48) ,3.96 (S.D.=0.44) และ 3.81 (S.D.=0.52) ตามลาดับ ภาพรวมปัจจัย
แห่งความสาเร็จและสุนทรีย ทักษะผู้นามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกั บการประเมินโครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ (r=0.753, p-value<0.001 และ
r=0.717, p-value<0.001 ตามล าดั บ ) และพบว่าทั ก ษะในการสอนงาน การจั ด วางระบบการ
ควบคุม เวลาค่าใช้จ่ายและคุณภาพ การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ ทักษะในการ
สื่อสารและทั ก ษะความสามารถในการนา สามารถร่วมกั นพยากรณ์ ก ารประเมิน โครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร้อยละ 67.2 (R2=0.672)
คาสาคัญ: ปัจจัยแห่งความสาเร็จ, สุนทรียทักษะผู้นา, การประเมินโครงการ, ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aimed to study key success
factors and leadership soft skills to the project evaluation of sub - district health
promoting hospital directors in Kalasin, Thailand. The samples were 114 personnel
randomly selected by simple random sampling from the 156 population and 10
key informants were in focus group for qualitative data gathering. The questionnaire
was examined and verified by the three experts for content validity and tested for
reliability in samples pilot study. The Cronbach’s alpha reliability coefficient of the
questionnaire=0.98. Data distribution was performed by descriptive statistics, Pearson’s
correlation and multiple linear regression.
The results showed that the key success factors leadership soft skills and
project evaluation of sub-district health promoting hospital directors in Kalasin
province were at high level with averages 3.79 (S.D.=0.48), 3.96 (S.D.=0.44) and 3.81
(S.D.=0.52), respectively. Overall, key success factors and leadership soft skills have
high level of relationship with project evaluation of sub-district health promoting
hospital directors (r=0.753, p-value<0.001 and r=0.717, p-value<0.001, respectively).
Manifested, People development/coaching, Control system time, cost and quality,
Facilitation of project transfer, Communication skill and Leadership ability can predict
the project evaluation of sub-district health promoting hospital directors at 67.2
percent (R2=0.672).
Keywords: Key Success Factors, Leadership Soft Skills, Project Evaluation,
Sub-District Health Promoting Hospital Director
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บทนา
ประเทศสั ง คมโลกและไทยปั จ จุ บั น เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากกระแสโลกาภิ วั ต น์ มี
ผลกระทบต่อประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยกลับ ยังไม่มีคุณ ภาพเท่าที่ควร การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทาให้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน
มีความรุนแรงมากขึ้น งบประมาณของภาครัฐไม่เพียงพอ
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2560–2564 ก าหนดเป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศ 4 ด้ านได้ แก่ 1) ด้ าน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2) ด้านการบริการ
เป็ น เลิ ศ 3) ด้ า นบุ ค ลากรเป็ น เลิ ศ และ 4) ด้ า นการ
บริหารจัดการเป็นเลิศ ในการขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2560) ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้องใช้หลักการทางการบริหารมา
ปฏิบั ติประกอบด้วย การกาหนดนโยบาย การวางแผน
การจัดองค์กร การบริหารงานบุคคล การควบคุมบังคับ
บั ญ ชา การงบประมาณ การติ ด ตามและประเมิ น ผล
(ประจักร บัวผัน , 2558) ในการประเมินนั้นเป็นขั้นตอน
สาคัญตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ
และสิ้นสุดโครงการว่าเป็น ไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้มี
ความคุ้ ม ค่ า ในการด าเนิ น การ รวมถึ ง มี ปั ญ หาที่ ต้ อ ง
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ ซึ่ งประกอบด้ ว ย 1) ด้ านการประเมิ น บริบ ท
โครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญที่
จะนาไปสู่การออกแบบโครงการ 2) การประเมินปัจจัย
นาเข้า เป็นการประเมินเพื่อจัดลาดับแผนงานโครงการ
และการจั ดสรรทรัพยากรให้ กับ โครงการ ในการทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้ าหมาย 3) การประเมิน
กระบวนการ เป็นการตรวจสอบการนาแผนงานโครงการ
ไปด าเนิ น การหรื อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน
โครงการ 4) การประเมิ น ผลผลิ ต เป็ น การตรวจสอบ
อธิบายผลของโครงการ และการตัดสินประเมินคุณค่าผล
ที่ เกิ ด จากโครงการอย่ า งรอบด้ า น (Stufflebeam &
Shinkfield, 2007)
ในการจัดการโครงการและประเมินโครงการให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ปรับปรุงหรือยุบเลิกโครงการ ปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
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การจัดการโครงการก็เป็น ปั จจัยหนึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
1) ความรู้และความเข้าใจในภารกิจของโครงการอย่าง
ชัดเจน 2) การสนั บสนุนของผู้บ ริห ารระดับสู ง 3) การ
ปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้ รับบริการ
4) การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 5) การจั ด การด้ า น
เทคนิค งบประมาณและการบริหารสัญญา 6) การจัดวาง
ระบบการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 7) การ
วางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทารายงาน 8) การ
แก้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย 9) การจัดการ
ความขัดแย้ง และ 10) การอานวยความสะดวกในการ
ถ่ายโอนโครงการ (ปกรณ์ ปรียากร, 2545) ซึ่งที่ผ่านมามี
การศึกษาพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จสามารถพยากรณ์
การด าเนิ น งานสุ ข ศาลาของผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริม สุ ขภาพตาบลจังหวัดขอนแก่น ได้ ร้อ ยละ 56.0
(โกศล ศิริจันทร์ & ประจักร บัวผั น , 2559) นอกจากนี้
สุนทรียทักษะผู้ นาก็มีความจาเป็นสาหรับผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในการปฏิ บัติงานให้มี
ผลต่อความส าเร็จของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
รับรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่
น่าจะมีผลต่อการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 8 ทักษะ
ได้ แ ก่ 1) ทั ก ษะในการพั ฒ นาตนเอง 2) ทั ก ษะความ
สามารถในการนา 3) ทักษะในการคิดริเริ่ม 4) ทักษะใน
การทางานเป็น ทีม 5) ทักษะในการวางแผนจัดองค์กร
6) ทักษะในการสื่อสาร 7) ทักษะในการสอนงาน 8) ทักษะ
ในการนาเสนอ (Crosbie, 2005) ที่ผ่ านมามีการศึกษา
สุนทรียทักษะผู้นา พบว่าสุนทรีทักษะผู้นาด้านการพัฒนา
คนและการสอนงาน และด้านทักษะการนาเสนอสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 37.0
(Sriruecha & Buajan, 2017) จากที่กล่ าวมาจะเห็ นได้
ว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จและสุนทรียทักษะผู้นานั้นเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานในหลายๆ ด้าน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ มี ทั้ ง หมด 18 อ าเภอ และมี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมด 156 แห่ง การ
ดาเนินงานด้านสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด ให้
สอดคล้ อ งกับ นโยบายพั ฒ นาความเป็ นเลิ ศ 4 ด้ านของ
กระทรวงสาธารณสุ ขและการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยประกอบไปด้วย
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5 เป้าประสงค์ เพื่ อตอบสนองตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดหลั ก
16 ตัวชี้วัดย่อย ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแผนงาน
โครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบ
เมื อ งแห่ ง สุ ข ภาวะ” (ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
กาฬสินธุ์, 2559ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการจัดทาโครงการรองรับระดับ
พื้นที่ แต่การดาเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ในด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า มี ปั ญ หาบุ ค ลากรและวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านกระบวนการมีการอนุมัติ
แผนงานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย ในด้ านการประเมิ น ผลผลิ ตมีตั วชี้วัดที่ ยั งไม่
ผ่ า นเกณ ฑ์ ระดั บ 5 จ านวน 4 ตั วชี้ วั ด (ส านั กงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ , 2560ก) ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในฐานะผู้บริหารระดับ
พื้ น ที่ มี บ ทบาทหน้ าที่ โดยตรงในการควบคุ มก ากั บ การ
ดาเนินงานและประเมินโครงการการของหน่วยงานว่ามี
ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการประเมินโครงการต้องมีปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จที่สาคัญ เพื่อดาเนินการประเมินโครงการใน
พื้นที่ให้คลอบคลุมทุกองค์ประกอบ และนอกจากนี้ต้องมี
ทักษะที่สาคัญคือสุนทรียทักษะผู้นา เพื่อประยุกต์ในการ
บริหารจัดการให้การประเมินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมี ป ระสิ ทธิภ าพและประสบความส าเร็จ เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ต่อไป จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จ และสุนทรียทักษะผู้นามี
ผลต่อการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือไม่อย่างไร
รวมทั้งต้องการทราบปัญหาอุป สรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึง
เป็นประเด็นที่ทาให้มีการศึกษาครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ และ
สุ น ทรี ย ทั ก ษ ะผู้ น าต่ อ การประเมิ น โครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัด
กาฬสินธุ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ
ระดับสุนทรียทักษะผู้นาและระดับการประเมินโครงการ
ของผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพตาบลใน
จังหวัดกาฬสินธุ์

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาคื อ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ข ภาพต าบลในจังหวั ด กาฬสิ น ธุ์
จานวน 156 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์,
2560) โดยคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ
ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ
แบบขั้นตอน เพื่อทดสอบสมมติฐานของ Cohen (Cohen,
1988) ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ได้นาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ของตัวแปรจากการศึกษา สุ นทรียทักษะผู้นาที่มีผลต่อ
บทบาทในการควบคุมกากับการดาเนินงานตามโครงการ
ของผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพตาบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ด (จรัญ ญู ทองอเนก & ประจักร บัวผั น ,
2557) ซึ่งเป็นลักษณะตัวแปรที่คล้ายคลึงในการทาวิจัย
ครั้งนี้
สูตร

 1  RY2. A, B 
w
nN  2
RY . A, B  RY2. A

เมื่อกาหนดให้ RY2. A,B คือ ค่าสั มประสิทธิ์การตัดสินใจ
เชิงพหุสาหรับ Full Model=0.768
RY2. A. คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิง
พหุสาหรับ Reduce model ( RY2. A,B - RY2.B. ) = 0.752
RY2.B . คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิง
พหุที่เปลี่ยนแปลง (R2 Change) RY2.B. = 0.016
 คื อ ค่ าความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างจ านวน
ตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ
w คือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจาก
ตั ว แปรที่ ต้ อ งการทดสอบ (เซต A) เท่ า กั บ 0 (เซต B)
เท่ากับ 17
u คือ จานวนตัวแปรอิสระที่ต้องการทดสอบ
(เซต B) เท่ากับ 1 ตัวแปร
v คือ ค่าที่ได้จาก v = N –u-w-1
แทนค่าได้ n = 7.84(1-0.768)
(0.768-0.752)
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n = 1.81888
0.016
n = 113.68
ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 114 คน
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วย
การจั บแบบไม่ใส่ คื นจนได้ กลุ่ มตัวอย่ างครบจ านวน 114
คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเลือกมาจาก
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการประเมินโครงการของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้ดีที่สุดจานวน 10 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการ
วิจั ย ครั้ งนี้ โ ดยข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช้ แ บบสอบถามและ
ข้อมู ล เชิงคุณ ภาพใช้แนวทางการสนทนากลุ่ มเพื่อการ
ยืน ยั น ข้อมูล เชิงปริม าณ ประกอบด้ว ยเครื่อ งมือ 2 ชุด
ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วนที่ 1
เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล 6 ข้ อ ซึ่ ง
ประกอบด้วย เพศ การได้รับการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับ
การประเมิน ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ ระดับการศึกษาใช้
มาตรวั ด อั น ดั บ อายุ รายได้ ต่ อ เดื อ น ประสบการณ์
ท างาน และจ านวนครั้ ง ของการอบรม ใช้ ม าตรวั ด
อัตราส่วน ส่วนที่ 2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ 42 ข้อ ส่วนที่
3 สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น า 46 ข้ อ ส่ ว นที่ 4 การประเมิ น
โครงการของผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ตาบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ 22 ข้อ ใช้มาตราส่วนประมาณ
ค่า มีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (Likert, 1967) ส่วน
ที่ 5 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจานวน 3 ข้อโดยให้เติมข้อความในช่องว่าง
ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม โดยการนา
ข้อมูลจากงานวิจั ยเชิงปริมาณที่พบปั ญ หาแล้ วกาหนด
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูลแล้วนามา
สนับสนุนอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งกาหนดประเด็นไว้
4 ส่ ว นดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 เกี่ ย วกั บ การประเมิ น โครงการ
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ส่ว นที่ 2 เกี่ย วกับปัจจัยแห่ ง
ความส าเร็ จ ในการประเมิ น โครงการประกอบด้ ว ย 10
ประเด็ น ส่ ว นที่ 3 เกี่ ย วกั บ สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น าในการ
ประเมิ น ประกอบด้ ว ย 8 ประเด็ น ส่ ว นที่ 4 ปั ญ หา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะประกอบด้วย 3 ประเด็น โดย
ให้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านพบว่าทุกข้อคาถามมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องมากกว่า 0.50 หลังจากนั้นนาไปทดลอง
ใช้ กับผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน
จังหวัดร้อยเอ็ดจานวน 30 คน ซึ่งค่าความเที่ยง (Reliability)
แบบสอบถามส่วนปัจจัยแห่งความสาเร็จได้ค่าความเที่ยง
0.97 ส่วนสุนทรียทักษะผู้นาได้ค่าความเที่ยง 0.96 ส่วน
การประเมินโครงการได้ค่าความเที่ยง 0.97 และ
แบบสอบถามทั้งชุดได้ค่าความเที่ยง 0.98
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยใน
ครั้ ง นี้ ห ลั ง จากได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เลขที่ HE 612162 โดย
ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยให้มีผู้ประสานงานในแต่
ละอาเภอเพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
และการวิ เคราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน ซึ่ ง ในการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล ด้ว ยสถิติ อนุ ม านได้มี การทดสอบว่าไม่
ละเมิ ด ข้ อ ก าหนดเบื้ อ งต้ น (assumption) ของการใช้
สถิติจึงได้ทาการวิเคราะห์ตามขั้นตอน
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 ด้านอายุ
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้น จานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.5 โดยมีอายุเฉลี่ย 49.04 ปี (S.D.=6.44) อายุ
ต่าสุด 29 ปี อายุสูงสุด 59 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.0 โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 41,529.56 บาท
(7,832.36 บาท) รายได้ต่าสุด 25,000 บาท รายได้สูงสุด
60,000 บาท ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ ใ นต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลไม่เกิน 10 ปี
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จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 มีค่าเฉลี่ย 11.75 ปี
(S.D.=6.64 ปี) มีค่ามัธยฐาน 11 ปี ระยะเวลาต่าสุด 1 ปี
ระยะเวลาสูงสุ ด 32 ปี และด้านการได้รับ การฝึกอบรม
เกี่ยวกับการประเมินโครงการเคยผ่านการอบรมจานวน
89 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.1 ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ได้ รั บ การฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 1 ครั้งจานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.9ค่าเฉลี่ย 1.46 ครั้ง
2. ระดั บ ปั จ จั ยแห่ งความสาเร็ จ ในการประเมิ น
โครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ปัจจั ยแห่ งความส าเร็ จ อยู่ ในระดับ มากมี ค่าเฉลี่ ย 3.79
(S.D.=0.48) ซึ่งเมื่อพิจ ารณารายด้าน พบว่าด้านความ
เข้าใจในภารกิจของโครงการอย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่ สุ ด อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.06 (S.D.=0.55)
รองลงมาคือ ด้านการจั ดการด้านเทคนิ ค งบประมาณ
และการบริหารสัญญา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91
(S.D.=0.67) ส่วนปัจจัยแห่งความสาเร็จที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่ สุ ด คื อ ด้ านการอ านวยความสะดวกในการถ่ ายโอน
โครงการอยู่ ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.47 (S.D.=
0.71) รองลงมาคื อ ด้ านการจั ด การความขั ด แย้ งอยู่ ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 (S.D.=0.67) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1
3. ระดับสุนทรียทักษะผู้นาในการประเมินโครงการ
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น าอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.96
(S.D.=0.44) ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี
ค่าเฉลี่ ย มากที่ สุ ดคื อทั กษะในการท างานเป็ น ที มอยู่ใน
ระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 4.26 (S.D.=0.51) รองลงมาคื อ
ทั ก ษะในการสื่ อ สารอยู่ ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 4.04
(S.D.=0.51) ส่วนสุนทรียทักษะผู้นาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือทักษะในการคิดริเริ่มอยู่ในระดับมากมีค่ าเฉลี่ย 3.71
(S.D.=0.59) รองลงมาคื อ ทั ก ษะในการน าเสนออยู่ ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D.=0.54) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2
4. ระดับ การประเมินโครงการของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
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ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
การประเมิ น โครงการอยู่ ในระดั บ มากมี ค่ าเฉลี่ ย 3.81
(S.D.=0.52) ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นที่ มี
ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า อยู่ ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.88 (S.D.=0.55) รองลงมาคือ การ
ประเมินบริบทโครงการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.84
(S.D.=0.55) ส่ วนการประเมินโครงการด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การประเมิ น ผลผลิ ต อยู่ ในระดั บ มากมี
ค่ า เฉลี่ ย 3.72 (S.D.=0.69) รองลงมาคื อ การประเมิ น
กระบวนการ อยู่ ในระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.81 (S.D.=
0.57) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีความสัมพันธ์กับ การ
ประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวม
ปัจจัยแห่งความสาเร็จมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับการ
ประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r=0.753, p-value<0.001)ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณ ารายด้ า น
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการวาง
เครือข่ ายการสื่ อสารและการจัดท ารายงาน (r=0.664,
p-value<0.001) รองลงมาคือด้านการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (r=0.638, p-value<0.001) ส่ ว นความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จกับการประเมิน โครงการ
ของผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ ด้าน
ความเข้ า ใจในภารกิ จ ของโครงการอย่ า งชั ด เจน (r=
0.494, p-value<0.001) และด้านการจัดการด้านเทคนิค
งบประมาณและการบริหารสัญญา (r=0.529, p-value<
0.001) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
6. สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ภาพรวม
สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น ามี ค วามสั ม พั น ธ์ ในระดั บ สู งกั บ การ
ประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(r=0.717, p-value<0.001) ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น
พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ ทักษะในการสอน
งาน (r=0.646, p-value<0.001) รองลงมาคือทักษะใน
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การสื่อสาร (r=0.632, p-value<0.001) ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างสุนทรียทักษะผู้นากับการประเมิน โครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ด้านที่ มีความสั มพั น ธ์น้ อยที่ สุ ดคือ ทัก ษะใน
การน าเสนอ (r=0.534, p-value<0.001) รองลงมาคื อ
ทักษะในการทางานเป็นทีม (r=0.558, p-value<0.001)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
7. ปัจ จั ยแห่ งความสาเร็ จ และสุน ทรี ยทั กษะต่ อ
การประเมิ น โครงการของผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ แ บบขั้ น ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยเลื อ ก
ตัวแปรปัจจัยแห่งความสาเร็จและสุ นทรียทักษะผู้นาที่มี
ความสั มพัน ธ์กับ การปะเมิน โครงการของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสู่
การวิ เคราะห์ เพื่ อ หาตั ว แปรอิ ส ระที่ ส ามารถร่ ว มกั น
พยากรณ์ที่จะถูกเลือกเข้าสมการคือตัวแปรที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติน้อยกว่า 0.05 ซึ่งตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการ
ที่สามารถพยากรณ์การประเมินโครงการของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แก่
สุนทรียทักษะผู้นาด้านทักษะในการสอนงาน (p-value=
0.010) ปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านการจัดวางระบบการ
ควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ (p-value<0.001)
ปั จจั ย แห่ งความส าเร็จ ด้านการอานวยความสะดวกใน
การถ่ายโอนโครงการ (p-value<0.001) สุนทรียทักษะ
ผู้น าด้านการสื่อสาร (p-value= 0.027) สุ นทรียทักษะ
ผู้ น าด้ า นทั ก ษะความสามารถในการน า (p-value=
0.050) ได้ ส มการถดถอยพหุ คู ณ เชิ ง เส้ น ตรงซึ่ ง เป็ น
สมการทานายในรูปคะแนนดิบดังนี้
Y = -0.037 + (0.202) (สุนทรียทักษะผู้นาด้านทักษะใน
การสอนงาน) + (0.231) (ปั จ จั ย แห่ งความส าเร็ จ
ด้านการจั ดวางระบบ การควบคุม เวลา ค่าใช้จ่าย
และคุ ณ ภาพ) + (0.206) (ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ
ด้ า นการอ านวยความสะดวกในการถ่ า ยโอน
โครงการ) + (0.185) (สุนทรียทักษะผู้นาด้านทักษะ
ในการสื่ อสาร) + (0.170) (สุ น ทรีย ทักษะผู้ นาด้าน
ทักษะความ สามารถในการนา)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
8. ปัญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวปัจจัย
แห่งความสาเร็จและสุนทรียทักษะผู้นาต่อ การประเมิน
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โครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการประเมิน
โครงการของผู้ อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพ
ต าบล จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ เสนอปั ญ หา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะทั้งหมด 31 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
27.2 สรุปพอสังเขปดังนี้ ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง พบว่า ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนทรัพยากร
ด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ไม่เพียงพอ เสนอแนะให้จัดระบบสนับสนุนของผู้บริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ กาลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ให้
สัมพันธ์กับภาระงาน ด้านการปรึกษาหารือและการสร้าง
การยอมรับของผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการบางส่วน
ไม่เข้าใจเป้าหมายโครงการและยังให้ไม่ความร่วมมือใน
การจัดทาโครงการ เสนอแนะให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในชุมชนอย่างจริงจังร่วมกับแกนนา
กลุ่มต่างๆ เป็นต้น
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่ า ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลจะประเมินโครงการ
ต่ า งๆ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะได้ รับ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
หลั กประกันสุ ขภาพท้องถิ่น จะมีการประเมินโครงการ
เมื่อมีการเสร็จสิ้นการดาเนินงานเพื่อรายงานคณะกรรมการ
ในการประเมิ น บริบ ทโครงการจะมี ก ารประเมิ น อย่า ง
ครบถ้วนเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ สาหรับ
โครงการตามนโยบายถ้าหากไม่สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่
ส่ วนใหญ่ จะเป็ น โครงการบูรณาการ ด้านการประเมิ น
ปัจจัยนาเข้าจะมีปัญหาในเรื่องการได้รับงบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนดาเนินการที่ตั้งไว้จึงมีการปรับแผนให้
สามารถดาเนินโครงการตรงตามปฏิทินชุมชนของกลุ่ ม
เป้าหมาย ในการประเมินผลผลิตนั้นจะมีปั ญหาเรื่องการ
ประเมิ น ผลผลิ ต ในระยะยาวและการประเมิ น ในเชิ ง
คุ ณ ภาพ การประเมิ น โครงการบางครั้ งได้ ข้ อ มู ล ที่ ไม่
ครบถ้ ว นและการประเมิ น ผลผลิ ต โครงการควรมี ก าร
ประเมินเป็นระยะ
บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ปั จ จั ย แห่ งความส าเร็จ และ
สุนทรียทักษะผู้นาต่อการประเมินโครงการของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ตัวแปร
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อิ ส ระที่ ส ามารถพยากรณ์ ก ารประเมิ น โครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้แก่ สุนทรียทักษะผู้นาด้านทักษะในการสอน
งาน ปั จ จั ย แห่ งความส าเร็ จ ด้ านการจั ด วางระบบการ
ควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ ายและคุณ ภาพ ปั จ จั ย แห่ งความ
ส าเร็ จ ด้ า นการอ านวยความสะดวกในการถ่ า ยโอน
โครงการ สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น าด้ านการสื่ อ สาร สุ น ทรี ย
ทักษะผู้นาด้านทักษะความสามารถในการนา ตามลาดับ
ในส่วนปัจจัยแห่งความสาเร็จที่มีส่วนร่วมในการ
พยากรณ์ คื อ ด้ านการจั ด วางระบบการควบคุ ม เวลา
ค่าใช้จ่ายและคุณ ภาพ (p-value<0.001) และด้านการ
อานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ (p-value<
0.001) ซึ่งปัจจัยแห่งความสาเร็จด้าน การจัดวางระบบ
การควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพนั้น เป็นการจัด
วางระบบควบคุมเกี่ยวกับโครงการซึ่งเป็นส่วนที่จะทาให้
การด าเนิ น โครงการตลอดจนการประเมิ น โครงการ
ครบถ้วนทุกประเด็นและมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา การควบคุมมี ส่วนร่วมใน
การพยากรณ์ การดาเนิน งานของคณะกรรมการพัฒ นา
เครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ (สมดี โคตตา
แสง & ชนะพล ศรี ฤาชา, 2558) การควบคุมกากับ มี มี
ส่วนร่วมในการพยากรณ์ การรายงานสุขภาพระดับปฐม
ภูมิของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (จารุกิจ
นาคคา & ชนะพล ศรีฤาชา, 2557) การควบคุมกากับมี
ส่วนร่วมในการพยากรณ์การปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สุว รีย์ เมตตาพล, ประจั กร บั วผั น , & พรทิพ ย์ คาพอ,
2557) ในด้านการอ านวยความสะดวกในการถ่ายโอน
โครงการ เป็นการอานวยความสะดวกส่งต่อโครงการไป
ยังผู้รับ ผิ ดชอบประจาหรือขยายพื้น ที่ของโครงการ ซึ่ง
ก่ อ นจะมี ก ารถ่ า ยโอนเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานอื่ น ได้ นั้ น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจะต้องได้
รับ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงการจนคลอบคลุ ม
ปัจจัยด้านนี้จึงมีความสาคัญต่อการประเมินโครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สอดคล้อง
กับการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จด้านความเชื่อมโยง
โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยและโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบลด้วยกันมีผลต่อการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (สุวิชัย ถามูลเลศ & ประจักร บัวผัน, 2561;
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เพชรสมร ไพรพยอม & ประจักร บัวผัน, 2560; โกศล ศิ
ริจันทร์ & ประจักร บัวผัน, 2559)
ในส่ ว นสุ น ทรีย ทั ก ษะผู้ น าที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
พยากรณ์ คื อ ด้ า นทั ก ษะในการสอนงาน (p-value=
0.010) ทั ก ษะในการสื่ อ สาร (p-value=0.027) และ
ทั ก ษะความสามารถในการน า (p-value=0.050) ซึ่ ง
สุ น ทรี ย ทั ก ษะผู้ น าในด้ า นทั ก ษะในการสอนงานเป็ น
ทั ก ษะในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิ บัติ งาน รวมถึงการจัดท าแผนฝึ กอบรมบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินโครงการ
ส่ งผลให้ อ งค์ ก ารประเมิ น โครงการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา ทักษะด้าน
การสอนงานมี ส่ วนร่วมในการพยากรณ์ การปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของผู้ ช่วยสาธารณสุ ข
อาเภอ (คเณศวร โคตรทา & ชนะพล ศรีฤาชา, 2560)
ทักษะด้านการสอนงานมี ส่ วนร่วมในการพยากรณ์ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(Sriruecha & Buajan, 2017) แต่ ก ารศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ม่
สอดคล้องกับการศึกษาสุนทรียทักษะผู้นาที่มีผลต่อการ
ท างานที่ พ บว่ า ทั ก ษะในการสอนงานไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิ บั ติ งาน (Wongkalasin, Bouphan, & Ngang, 2013)
ในส่วนทักษะในการสื่อสารเป็นเป็นความสามารถในการ
สื่ อ สารให้ ถู ก ต้ อ งเข้ า ใจได้ ง่ า ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หาก
องค์กรใดมีการสื่อสารที่มีประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ของบุคลากรก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความ
สามั ค คี ในหมู่ ค ณะ รวมถึ งสามารถเก็ บ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร
ต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานได้ (ประจักร บัวผัน,
2558) การสื่อสารจึงเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมให้การ
ทางานมีประสิ ท ธิภ าพและทาให้ การประเมินโครงการ
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา ทักษะในการ
สื่อสารมีส่วนร่วมในการพยากรณ์การควบคุมกากับการ
ดาเนินงานตามโครงการของผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (กรรณิการ์ เบ็ญจวนิช & ชัญญา
อภิปาลกุล, 2560; จรัญญู ทองอเนก & ประจักร บัวผัน,
2557) และยังสอดคล้องกับการศึกษาทักษะในการสื่อสาร
มีผลต่อความน่าเชื่อถือของคณบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ
3 แห่งของประเทศมาเลเซีย (Ngang, Ariratana, &
Treputharan, 2013) ในส่ ว นทั ก ษะความสามารถใน
การน าเป็ น ความสามารถในการเป็ น ผู้ น าองค์ ก ร การ
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กาหนดวิสัยทัศน์และนายุทธศาสตร์ รวมถึงการอานวยการ
และการสื่ อ สารนโยบายให้ มี การน านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งสาคัญอย่างยิ่งที่จะทา
ให้บุคลากรในหน่วยงานทางานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
การประเมิ น โครงการได้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นรอบด้ า น ซึ่ ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา ทักษะในการ
น ามี ส่ ว นร่ ว มในการพยากรณ์ บ ทบาทในการควบคุ ม
ก ากั บ การด าเนิ น งานตามโครงการของผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดร้อยเอ็ด (จรัญญู
ทองอเนก & ประจักร บัวผัน , 2557) แต่การศึกษาครั้งนี้
ไม่สอดคล้ องกับ การศึกษาสุ น ทรียทักษะผู้นาที่ มีผ ลต่อ
การท างานที่ พ บว่ า ทั ก ษะในการน าไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงาน (Wongkalasin, Bouphan, & Ngang, 2013;
Ngang, Ariratana, & Treputharan, 2013)
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ
สอนงานโดยสนั บ สนุ น ให้ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบลจั ด การจั ด การความรู้ ในองค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง
2. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ
สอนงานให้ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ต าบลน าผลจากการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานมาจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
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3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสานักงาน
สาธารณสุ ข อ าเภอควรส่ ง เสริ ม การจั ด วางระบบการ
ควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณ ภาพในการดาเนินงาน
ตามโครงการของผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพต าบลโดยการก าหนดคุ ณ ภาพมาตรฐานและ
แนวทางปฏิบัติงานให้ชัดเจน
 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมในการประเมิน
โครงการของเจ้ า หน้ า ในโรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบล
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จมีผล
ต่อการดาเนินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิจัย ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์
ดร. ประจั ก ร บั ว ผั น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
คณาจารย์ ข องคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ทุ ก ท่ า น และ
ขอขอบพระคุ ณ ภาควิ ช าบริ ห ารสาธารณสุ ข คณะ
สาธารณสุ ขศาสตร์มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ที่ส นับ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นครั้ ง นี้ ขอขอบพระคุ ณ
สาธารณสุ ข อ าเภอทุ ก แห่ ง ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพต าบล ในจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ที่ ให้ ข้ อ มู ล
ประกอบการศึก ษา และทุก ท่านที่ มิ ได้ กล่ าวนามไว้ ณ
ที่นี้ ที่มีส่วนร่วมให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความสาเร็จ
ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ เบ็ญจวนิช, & ชัญญา อภิปาลกุล. (2560). สุนทรียทักษะผู้นาที่มีผลต่อบทบาทในการควบคุมกากับการดาเนินงานตามโครงการ
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
5(4), 569-588.
คเณศวร โคตรทา, & ชนะพล ศรีฤาชา. (2560). สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(ฉบับพิเศษ),
273-291.
จรัญญู ทองอเนก, & ประจักร บัวผัน. (2557). สุนทรียทักษะผู้นาทีม่ ีผลต่อบทบาทในการควบคุมกากับการดาเนินงานตามโครงการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 7(2), 218-230.
จารุกิจ นาคคา, & ชนะพล ศรีฤาชา. (2557). ปัจจัยการบริหารที่มผี ลต่อการรายงานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิของบุคลากรสาธารณสุข
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น, 21(1), 1-13.
ณิชนันท์ งามน้อย, & พีระพล รัตนะ. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 10(1), 96-105.

16
KKU Journal for Public Health Research
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vol.12 No.2 April – June 2019
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562
ประจักร บัวผัน. (2558). หลักการบริหารสาธารณสุข (พิมพ์ครั้งที่ 4). ขอนแก่น: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปกรณ์ ปรียากร. (2545). การบริหารโครงการแนวคิดและแนวทางในการสร้างความสาเร็จ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
เพชรสมร ไพรพะยอม, & ประจักร บัวผัน. (2560). การพัฒนาระบบสุขภาพระดับตาบลของผู้อานวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดหนองคาย. วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10(3), 11-22.
ภูธร สารสวัสดิ์, & วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของบุคลากร
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดมหาสารคาม.วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 6(2), 21-33.
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2560). แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560–
2564. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. (2560ก). รายงานผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2560. กาฬสินธุ์: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์. (2560ข). อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดกาฬสินธุ์.
กาฬสินธุ์: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์.
สมดี โคตรตาแสง, & ชนะพล ศรีฤาชา. (2558). กระบวนการบริหารที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 7(3), 137-145.
สุวรีย์ เมตตาพล, ประจักร บัวผัน, & พรทิพย์ คาพอ. (2557). การปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ. วารสารอาหารและยา, 21(2), 18-26.
อุดม อัศวุตมางกุร, อารยา ประเสริฐชัย, & ช่อทิพย์ บรมธนะรัตน์. (2560). การประเมินผลการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดปทุมธานี. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก
โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 34(2), 124-134.
Crosbie, R. (2005). Learning the soft skills of leadership. Industrial and Commercial Training, 37(1), 45-51.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates.
Sriruecha, C., & Buajan, S. (2017). Leadership soft skills of the director that affects the performance of the
subordinate at sub district health promoting hospitals. Social and Behavioral Sciences, 237, 1341–1346.
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory models and applications. Sanfrancisco: Jossey-Bass.
Tang, K. N., Ariratana, W., & Treputharan, S. (2013). Perceived leadership soft skills and trustworthiness of deans in
three Malaysian public universities. Educational Research for Policy and Practice, 12(3), 211-224.
Wongkalasin, K., Bouphan, P., & Ngang, T. K. (2013). Leadership soft skills that affect organizational climate of
District Health Offices in Khon Kaen, Thailand. KKU Reseach Journal, 18(4), 709-720.
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของปัจจัย แห่งความสาเร็จในการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประเมินโครงการ
ระดับปัจจัยแห่งความสาเร็จ
แปลผล
(n=114 คน)
Mean
S.D.
1. ความเข้าใจในภารกิจของโครงการอย่างชัดเจน
4.06
0.55
มาก
2. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
3.76
0.62
มาก
3. การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ
3.87
0.57
มาก
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.75
0.70
มาก
5. การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณและการบริหารสัญญา
3.91
0.67
มาก
6. การจัดวางระบบการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ
3.87
0.59
มาก
7. การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทารายงาน
3.85
0.57
มาก
8. การแก้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย
3.77
0.61
มาก
9. การจัดการความขัดแย้ง
3.65
0.67
มาก
10. การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ
3.47
0.71
ปานกลาง
ภาพรวมปัจจัยแห่งความสาเร็จ
3.79
0.48
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลสุนทรียทักษะผู้นา ในการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
สุนทรียทักษะผู้นาในการประเมินโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทักษะในการพัฒนาตนเอง
ทักษะในการนา
ทักษะในการคิดริเริ่ม
ทักษะในการทางานเป็นทีม
ทักษะในการวางแผนจัดองค์กร
ทักษะในการสื่อสาร
ทักษะในการสอนงาน
ทักษะในการนาเสนอ
ภาพรวมสุนทรียทักษะผู้นา

สุนทรียทักษะผู้นา (n=114 คน)
Mean
S.D.
3.91
0.58
4.02
0.49
3.71
0.59
4.26
0.51
3.92
0.52
4.04
0.51
3.99
0.55
3.79
0.54
3.96
0.44

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
กาฬสินธุ์
การประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ระดับการประเมินโครงการ (n=114 คน)
แปลผล
Mean
S.D.
1. การประเมินบริบทโครงการ
3.84
0.55
มาก
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า
3.88
0.55
มาก
3. การประเมินกระบวนการ
3.81
0.57
มาก
4. การประเมินผลผลิต
3.72
0.69
มาก
ภาพรวมการประเมินโครงการ
3.81
0.52
มาก
ตารางที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จกับการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
การประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) p-value ระดับความสัมพันธ์
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
0.753***
<0.001
สูง
1. ความเข้าใจในภารกิจของโครงการอย่างชัดเจน
0.494***
<0.001
ปานกลาง
2. การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง
0.541***
<0.001
ปานกลาง
***
3. การปรึกษาหารือและการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการ
0.587
<0.001
ปานกลาง
4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
0.638***
<0.001
ปานกลาง
***
5. การจัดการด้านเทคนิค งบประมาณและการบริหารสัญญา
0.529
<0.001
ปานกลาง
***
6. การจัดวางระบบการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ
0.635
<0.001
ปานกลาง
7. การวางเครือข่ายการสื่อสารและการจัดทารายงาน
0.664***
<0.001
ปานกลาง
***
8. การแก้ปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมาย
0.605
<0.001
ปานกลาง
***
9. การจัดการความขัดแย้ง
0.531
<0.001
ปานกลาง
10. การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ
0.585***
<0.001
ปานกลาง
*** ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001

18
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.2 April – June 2019

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างสุนทรียทักษะผู้นากับการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
สุนทรียทักษะผู้นา
การประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) p-value ระดับความสัมพันธ์
สุนทรียทักษะผู้นา
0.717***
<0.001
สูง
1. ทักษะในการพัฒนาตนเอง
0.566***
<0.001
ปานกลาง
***
2. ทักษะความสามารถในการนา
0.573
<0.001
ปานกลาง
3. ทักษะในการคิดริเริ่ม
0.626***
<0.001
ปานกลาง
***
4. ทักษะในการทางานเป็นทีม
0.558
<0.001
ปานกลาง
***
5. ทักษะในการวางแผนจัดองค์กร
0.578
<0.001
ปานกลาง
6. ทักษะในการสื่อสาร
0.632***
<0.001
ปานกลาง
***
7. ทักษะในการสอนงาน
0.646
<0.001
ปานกลาง
***
8. ทักษะในการนาเสนอ
0.534
<0.001
ปานกลาง
*** ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001
ตารางที่ 6 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอนของการการประเมินโครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวแปร
B
Beta
t
p-value
R
R2 R2Change
1. ทักษะในการสอนงาน
0.202 0.214 2.633 0.010
0.646 0.417 2. การจัดวางระบบการควบคุม เวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพ 0.231 0.260 3.776 <0.001
0.753 0.567 0.151
3. การอานวยความสะดวกในการถ่ายโอนโครงการ
0.206 0.280 4.270 <0.001
0.792 0.628 0.060
4. ทักษะในการสื่อสาร
0.185 0.179 2.245 0.027
0.812 0.660 0.032
5. ทักษะความสามารถในการนา
0.170 0.160 1.986 0.050
0.820 0.672 0.012
2
2
ค่าคงที่= -0.037 F=44.194 p-value<0.001 R=0.820 R =0.672 R adj=0.657

