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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จัย เชิ งพรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ กษา
สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น จานวน 248 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 195 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และการสนทนากลุ่ม จานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามและแนวทางการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Item Objective Congruence: IOC) ทุ ก ข้ อ
คาถามมีค่า มากกว่ า 0.50 และหาความเที่ย งโดยการหาค่ า สัม ประสิ ทธิ์แ อลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ ค่ า เท่ า กั บ 0.97 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 1-31
พฤษภาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถ ดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน โดยกาหนดนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่าภาพรวมสุนทรียทักษะภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D.=
0.40) และภาพรวมสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.26 (S.D.=0.41) สุนทรีย
ทักษะภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ระดับสูงกั บการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.755, p-value<
0.001) นอกจากนี้ยังพบว่า ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร ทักษะการสื่อสาร และทักษะความ
เชี่ยวชาญแห่งตน มีผลและสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ร้อยละ 61.3 (R2=0.613, p-value<0.001)
ปัญหาอุปสรรคที่ พบส่ วนใหญ่ คื อ จานวนบุค ลากรไม่ ส มดุ ลกั บภาระงานที่ มากเกิ น ไป มีความ
แตกต่างทางด้านความมุ่งมั่น ความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ ขาดโอกาสในการอบรมและพัฒนา
สุนทรียทักษะภาวะผู้นา
คาสาคัญ: สุนทรียทักษะภาวะผู้นา, สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์, ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
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Abstract
This is a cross-sectional descriptive research aimed to study leadership soft
skills affecting performance for competencies achievement of sub-district health
promoting hospital directors in Khon Kaen Province, Thailand. The samples were 195
directors randomly selected through simple random sampling from 248 population
and 12 key informants for qualitative data by focus group discussion. Research
instruments were self–administered questionnaire and focus group guideline. The
questionnaire was examined and verified by the three experts for content validity
Item Objective Congruence (IOC) which all items were more than 0.50 and tested
for reliability with Cronbach’s Alpha Coefficient which was found at 0.97. Data
collection was carried out between 1th May to 31th May, 2019. The data was analyzed
by descriptive statistics i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation, median,
minimum, maximum and the Inferential statistics i.e. Pearson’s product moment
correlation and Stepwise multiple linear regression. The level of statistical significant
was set at 0.05.
The results showed that the leadership soft skills was found at high level with
mean of 4.16 (S.D.= 0.40), and the performance of competency in achievement was
also found at high level with mean 4.10 (S.D.=0.45). The leadership soft skills had
high relationship with the performance for competencies achievement of the subdistrict health promoting hospital directors (r=0.755, p-value<0.001). Linear regression
model indicated that the leadership soft skills in planning and organizing,
communication, and personal mastery, can join predicting the performance for
competencies achievement of the sub-district health promoting hospital directors at
61.3 percent (R2=0.613, p-value<0.001). Major problem and obstacle were the
inadequate number of personnel with excessive workload. There is variation in
commitment, knowledge, attitude and experience. Lacks of opportunity to train and
develop aesthetic leadership skills were also found.
Keywords: Leadership Soft Skills, Performance of Competencies Achievement,
Sub-District Health Promoting Hospital Director
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บทนา
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)
และระบบโครงสร้ า งประเทศที่ มุ่ ง ไปสู่ “ประเทศไทย
4.0” สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ได้พัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาข้าราชการโดยยึด
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นาหลักสมรรถนะมา
ใช้เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารผลงาน
ของข้าราชการให้ มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล โดย
กาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ให้เป็น
คุณลักษณะร่วมกันของข้าราชการพลเรือนทั้งระบบ เพื่อ
ปรั บ พฤติ ก รรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ร่ ว มกั น
โดยเฉพาะสมรรถนะหลั กที่ส าคัญจะเป็น ตัวผลั กดั นให้
สามารถสร้างผลงานและบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
คือ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้บริหารต้องเข้าใจถึงทักษะที่ต้อง
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล นั่ น ก็ คื อ ทั ก ษะเก่ ง คนหรื อ
สุนทรียะ (Soft Skills) กับทักษะเก่งงาน (Hard Skills)
ซึ่งผู้ บ ริ ห ารที่ป ระสบความส าเร็ จ จะต้องสามารถสร้าง
สมดุล ระหว่างทักษะเก่งคนและทักษะเก่งงานได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ใช้ ทั ก ษะเก่ ง คนนั้ น จะมี พ ลั ง ความสามารถผลั ก ดั น
องค์การให้ดาเนินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
องค์การหลั กที่ดูแลระบบสุขภาพของประเทศ
คือ กระทรวงสาธารณสุ ข จึงต้องปรั บ ตัว ตามนโยบาย
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) โดยจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวง รวมถึงผู้บริหารในส่วนภูมิภาค เพื่อทบทวน
จุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และ
ยุ ท ธศาสตร์ (Retreat) ขึ้ น ได้ ก าหนดกรอบและทิ ศ
ทางการท างานของกระทรวงสาธารณสุ ข ในอนาคต
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลถื อเป็น
บุคคลที่มีความสาคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
ตาบลและการขับเคลื่อนองค์การให้ทันยุคการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว ต้องมีการพัฒ นาตนเองให้ มีคุณลั กษณะของ
ผู้นาที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมและ
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ จังหวัดขอนแก่นมีสถาน
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บริการปฐมภูมิในระดับตาบลคือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทั้งหมด จานวน 248 แห่ง ครอบคลุมทั้ง
26 อาเภอ 198 ตาบล การบริห ารงานสาธารณสุ ขใน
ระดับตาบลของจังหวัดขอนแก่นที่ผ่ านมาพบว่า ยั งไม่
สามารถตอบสนองด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากพบ
ปัญหาการบริหารงานที่สาคัญหลายประการ เช่น ขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ขาดทักษะการ
บริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ การวางแผนอั ต ราก าลั ง ของ
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลที่ไม่มีประสิ ทธิภ าพ
เท่าที่ควร เป็นต้น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
, 2561)
ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสุนทรียทักษะ
ภาวะผู้นาที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาความสัมพันธ์ว่าผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล ควรมี ก ารพั ฒ นา
สุนทรียทักษะภาวะผู้นาเช่นไร จึ งจะทาให้เกิดสมรรถนะ
การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารและการ
ให้ บริการสาธารณสุ ขที่มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุนทรียทักษะภาวะผู้นาของ
ผู้ บ ริ ห ารในการปฏิบั ติ ง านให้ ป ระสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้นา และ
ระดั บ สมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษางานวิ จั ย เชิ ง
พรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive
Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
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เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด ขอนแก่ น
จานวน 248 คน (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,
2561) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น จานวน
195 คน และการสนทนากลุ่ม 12 คน โดยการคานวณ
ขนาดตัวอย่างจากการใช้สูตรสาหรับการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis)
เพื่อทดสอบสมมติฐานของ Cohen (1988) คานวณได้
จากสูตรดังนี้
2
สูตร N =  2(1 − RY . A,2B ) + w …………(1)
RY . A, B − RY . A

 = L −

1 / vL − 1 / v
(L − U ) ………(2)
1 / vL − 1 / vU

เมื่อกาหนดให้
RY2. A,B คื อ

ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตัด สิ น ใจเชิงพหุ
สาหรับ Full Model
ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นาค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของตั ว แปร จากการศึ ก ษาวิ จั ย สุ น ทรี ย ทั ก ษะ
ภาวะผู้ น าที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติงานตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสั มฤทธิ์ของผู้ ช่ว ยสาธารณสุ ขอาเภอ ในเขต
สุขภาพที่ 8 (คเณศวร โคตรทา & ชนะพล ศรีฤาชา, 2560)
ซึ่งเป็นลักษณะงานที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ในการทาวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งได้ค่า = 0.625
RY2.A คือ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ
สาหรับ Reduce model RY2. A,B - RY2.B ซึ่งได้ค่า RY2.A =
0.610
RY2.B คือ ค่าสั มประสิ ทธิ์ ก ารตัด สิ น ใจเชิ ง พหุ ที่
เปลี่ยนแปลง (R2 Change) เมื่อไม่มีตัวแปรที่ต้อ งการ
ทดสอบ
RY2.B =0.015
 คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปร
อิสระและอานาจการทดสอบ
w คื อ จ านวนตั ว แปรอิ ส ระนอกเหนื อ จาก
ตัวแปรที่ต้องการทดสอบเท่ากับ 12 ตัวแปร
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u คื อ จ านวนตั ว แปรอิ ส ระที่ ต้ อ งการทดสอบ
เท่ากับ 8 ตัวแปร
V คือ ค่าที่ได้จาก V = N – u – w – 1
แทนค่า
 = 7.8 −

(1 / 120 − 1 / 186)
(7.8 − 7.8)
(1 / 120 − 1 / )

= 7.8
แล้วนาค่า  ไปแทนค่าในสูตร ที่ (1)


N=

N =
N =

 (1 − R 2Y . A,B )

+W
R 2 Y . A, B − R 2 Y . A
7.8(1 − 0.625)
+0
0.625 − 0.610
2.925
0.015

N = 195
ผลจากการค านวณได้ ข นาดตั ว อย่ า ง จ านวน
195 คน ดังนั้นกรณีตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 195 ตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยน ารายชื่ อ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น จานวน 248 คน
มาทาการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน จน
ได้ครบตามขนาดตัวอย่างที่ต้องการคือ 195 ตัวอย่าง
• เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในทาการ
วิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด
5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ส่ ว นบุคคล มีคาถาม 7 ข้อ โดย เพศ สถานภาพสมรส
เป็น Nominal scale ระดับการศึกษา เป็น Ordinal scale
อายุ รายได้ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การ
ฝึกอบรม เป็น Ratio scale ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับ
สุนทรียทักษะภาวะผู้นา มีคาถาม 55 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็น
ค าถามเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ มีคาถาม 26 ข้อ โดยส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
เป็น Interval scale ทั้งหมด ใช้มาตราส่วนประมาณค่า
มีคาตอบให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
(Likert, 1967) และส่วนที่ 4 เป็นคาถามปลายเปิด โดย
ให้ผู้ตอบได้เสนอ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของ
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การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น มีคาถาม 3 ข้อ
ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ ม มีทั้งหมด
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางเกี่ยวกับสุนทรียทักษะ
ภาวะผู้นา ส่วนที่ 2 เป็นแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ โดยเลื อกผู้ อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในจังหวัดขอนแก่น ที่สามารถให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลได้ดีที่สุด (Key Informants) จานวน 12 คน
• การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่าน เพื่อ ที่ จ ะ
ตรวจสอบความถูกต้องด้านความตรง (Validity) โดยให้
ลงความเห็ น ชอบด้ า นความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
validity) และความถูกต้องเหมาะสมของการใช้ ภ าษา
(Wording) จากนั้ น จึ งน าข้อคาถามมาหาค่าดัช นีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) พบว่า
ทุกข้อคาถามมีค่าดัช นี ความสอดคล้ อง มากกว่า 0.50
วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาช 0.97
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยใน
ครั้ ง นี้ ห ลั ง จากได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เลขที่ HE622067
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม
2562 ด้วยวิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเองและ
ส่งแบบสอบถามกลับคืนทางไปรษณีย์เมื่อตอบแบบสอบถาม
เสร็จ รวมทั้งเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากตัวแทนผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตจังหวัด จานวน
12 คน
• การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
การแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด และสถิติเชิง
อนุมาน ประกอบด้วย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้นา และระดับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตาบล นามาจัดเป็น 5 ระดับ
ซึ่งได้จากการแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้ (สาเริง จันทรสุววรณ
& สุวรรณ บัวทวน, 2547) ระดับมากที่สุด (4.50-5.00
คะแนน) ระดั บ มาก (3.50-4.49 คะแนน) ระดั บ ปาน
กลาง (2.50-3.49 คะแนน) ระดั บ น้ อ ย (1.50-2.49
คะแนน) และระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด (1.00-1.49 คะแนน)
สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) แบ่งตามเกณฑ์ (Elifson, 1990)
มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 โดยแบ่งระดับดังนี้ มีความสัมพันธ์
โดยสมบู ร ณ์ หมายถึ ง r=±1 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง
หมายถึง r= ±0.71 ถึง ±0.99 มีความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง หมายถึ ง r= ±0.31 ถึ ง ±0.70 มี ค วามสั ม พั น ธ์
ระดั บ ต่ า หมายถึ ง r= ±0.01 ถึ ง ±0.30 และไ ม่ มี
ความสัมพันธ์หมายถึง r=0
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่เป็น
เพศชาย ร้อยละ 55.4 อายุเฉลี่ย 48.88 ปี (S.D.=7.03 ปี)
สถานภาพสมรส คู่ ร้ อ ยละ 81.5 จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 64.1 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 42,240 บาท (S.D.=7,049 บาท) ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ร้อยละ 52.8 มี
ค่ามัธยฐาน 10 ปี (ต่าสุด=1 ปี : สูงสุด=32 ปี) และเคย
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 54.9 ส่วนใหญ่เคย
ฝึกอบรม 1 ครั้ง ร้อยละ 32.8
2. ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
สุนทรียทักษะภาวะผู้นาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16
(S.D.=0.40) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สุนทรียทักษะ
ภาวะผู้นาอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ทักษะการทางานเป็นทีม ค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D.=
0.45) รองลงมาคื อ ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญแห่ ง ตน
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ค่าเฉลี่ย 4.24 (S.D.=0.45) และทักษะความสามารถการ
เป็นผู้นา ค่าเฉลี่ย 4.24 (S.D.=0.48) ตามลาดับ ส่วนด้าน
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ทั ก ษะการคิ ด ริ เ ริ่ ม ค่ า เฉลี่ ย
4.03 (S.D.=0.48) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
3. ระดับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
สมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย
4.26 (S.D.=0.41) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะ
การมุ่งผลสั มฤทธิ์ อยู่ ในระดับ มากทั้งหมด โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ดคือ ความพยายามทางานให้ มีคุณภาพดี
ค่าเฉลี่ย 4.35 (S.D.=0.49) รองลงมาคือ การทางานให้
ได้ผลสาเร็จ ค่าเฉลี่ย 4.35 (S.D.=0.52) และการตัดสินใจ
ที่เสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 4.32 (S.D.=0.44)
ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การกาหนด
เป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D.=
0.55) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
4. สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีค วามสัมพัน ธ์ กับ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสุนทรีย
ทักษะภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสั มฤทธิ์ อย่ างมี นั ย ส าคัญทาง
สถิติ (r=0.755, p-value<0.001) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความสั ม พัน ธ์ ร ะดั บ ปานกลางกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยด้านที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุดคือ
ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร (r=0.704, p-value<
0.001) รองลงมาคือ ทักษะความสามารถการเป็ น ผู้ นา
(r=0.686, p-value<0.001) ทักษะความเชี่ยวชาญแห่ง
ตน (r=0.669, p-value<0.001) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทักษะการทางานเป็นทีม (r=0.511,
p-value<0.001) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
5. สุ น ทรี ย ทั ก ษะภาวะผู้ น าที่ มี ผ ลต่ อ การการ
ปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น
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ผลการวิจัยพบว่ า ตัว แปรอิส ระที่ มีผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยได้เลือก
เฉพาะตัวแปรอิสระที่มีนัยสาคัญทางสถิติมาอธิบายตัว
แปรตาม โดยการเพิ่ ม ตั ว แปรเป็ น ขั้ น ๆ ที ล ะตั ว แปร
เรียกว่า Stepwise จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล คือ ทักษะ
การวางแผนและจัดองค์กร (p-value<0.001) ทักษะการ
สื่ อ สาร (p-value<0.001) และทั ก ษะความเชี่ ย วชาญ
แห่ ง ตน (p-value<0.001) ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่า ตัว แปร
อิสระทั้ง 3 ตัวแปร มีผลและสามารถร่วมกันพยากรณ์
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น ได้ร้อยละ 61.3
โดยสามารถกาหนดเป็นสมการถดถอยพหุ คูณ
เชิงเส้นตรง แทนค่าสมการได้ดังนี้
Y = 0.844 + (0.316) (ทักษะการวางแผนและ
จัดองค์กร) + (0.252) (ทักษะการสื่อสาร) +
(0.247) (ทักษะความเชี่ยวชาญแห่งตน)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มี ผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
ขอนแก่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายละเอียด
ดังนี้
1. ภาพรวมสุ น ทรี ย ทั ก ษะภาวะผู้ น ามี ค วาม
สัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.755, p-value<
0.001) เนื่องจากสุนทรียทักษะภาวะผู้นาเป็นกลุ่มของ
ทักษะที่ไม่ใช่ความรู้วิชาการหรือความสามารถทางด้าน
เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพโดยตรง
แต่เป็นความฉลาดทางอารมณ์หรือเชาว์อารมณ์ รวมถึง
ทักษะสังคม ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ (Crosbie, 2005) โดย
สุนทรียทักษะภาวะผู้นาเป็นความสามารถและทักษะของ
ผู้ บริห ารองค์กรในการบริห ารจัดการที่มุ่งส่ งเสริมและ
กระตุ้นให้ คนอื่นร่ว มมือ กันปฏิ บัติง าน เพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้การ
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ทางานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว พบว่า สุนทรียทักษะผู้นามี
ความสัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (กฤษณะ อุ่นทะโคตร & ประจักร บัวผัน,
2562; กรรณิการ์ เบ็ญจวนิช & ชัญญา อภิปาลกุล, 2560;
วรรณกร ตาบ้านดู่ & ชนะพล ศรีฤาชา, 2559)
2. สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีผลต่อการปฏิบัติ
งานตามสมรรถนะการมุ่ งผลสั ม ฤทธิ์ ข องผู้ อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อ
การปฏิ บั ติ ง านตามสมรรถนะการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ คื อ
ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะความเชี่ยวชาญแห่งตน กล่าวได้ว่าทั้ง 3 ตัวแปร มี
ผลและสามารถร่ ว มกั น พยากรณ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ได้ร้อยละ 61.3 โดยด้านทักษะการ
วางแผนและจัดองค์กรมีการใช้ทรั พยากรที่มีอยู่ในการ
วางแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว จัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามแผนที่วาง
ไว้ มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
ทักษะการสื่อสาร มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับ
เพื่อนร่วมงานให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ถ่ายทอดความคิด
ของตนเองไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ทั้ง
ภาษาพูด ภาษาเขียนและการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะ
ความเชี่ ย วชาญแห่ ง ตน มี ค วามเข้ า ใจถึ ง จุ ด แข็ ง และ
จุดอ่อนของตนเอง พยายามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทางาน
อย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นแสวงหาการเรียนรู้ และเปิด
โอกาสในการรับข้อมูลและข้อเสนอแนะจากคนอื่นๆ เพื่อ
น ามาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรมตาม
สถานการณ์
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ ควรส่งเสริมและสนับสนุน ทักษะการ
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วางแผนและจัดองค์กร โดยให้มีการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในระยะยาวก่อนเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ ควรส่งเสริมและสนับสนุน ทักษะการ
สื่ อ สารของผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต าบลให้ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ผู้ ที่ มี ค วาม
แตกต่างด้านสถานะทางสังคมให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ได้อย่างเหมาะสม
3. ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ ควรส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความ
เชี่ยวชาญแห่งตนของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลให้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
• ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อยกระดับการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน
2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการสื่อสาร
ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ค ณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ดูแลเอาใจใส่และ
ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ครั้ง
นี้ ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลอันมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อการทาวิจัย และขอขอบพระคุณ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมรุ่นนักศึกษา
ปริญญาโทที่คอยสนับสนุน ช่ว ยเหลื อเกื้อกูล ด้ว ยมิ ต ร
ไมตรีที่ดีต่อกันและให้ กาลังใจ และขอขอบพระคุณ ทุก
ท่ า นที่ มิ ไ ด้ ก ล่ า วนามไว้ ณ ที่ นี้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มให้ ก ารทา
วิทยานิพนธ์นี้ประสบผลสาเร็จได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ เบ็ญจวนิช, & ชัญญา อภิปาลกุล. (2560). สุนทรียทักษะผู้นาที่มผี ลต่อบทบาทในการควบคุมกากับ การดาเนินงานตาม
โครงการของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, 5(4), 569-588.

76
KKU Journal for Public Health Research
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Vol.13 No.3 July – September 2020
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563
กฤษณะ อุ่นทะโคตร, & ประจักร บัวผัน. (2562). ปัจจัยแห่งความสาเร็จและสุนทรียทักษะผู้นาที่มีผลต่อการประเมินโครงการของ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
12(2), 1-10.
คเณศวร โคตรทา, & ชนะพล ศรีฤาชา. (2560). สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอในเขตสุขภาพที่ 8. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(ฉบับพิเศษ),
273-291.
วรรณกร ตาบ้านดู่, & ชนะพล ศรีฤาชา. (2560). สุนทรียทักษะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความขัดแย้งของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 10(1), 245-253.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2553). คู่มือการกาหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก. กรุงเทพฯ:
ประชุมช่าง.
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. (2561). คู่มือการนิเทศติดตามประเมินผล CUP ปี 2562. ขอนแก่น: สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น. (เอกสารอัดสาเนา).
สาเริง จันทรสุววรณ, & สุวรรณ บัวทวน. (2547). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. ขอนแก่น: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for behavior science (2nd ed.). New York: Lawrence Erlbaum
Associates.
Crosbie, R. (2005). Learning the soft skills of leadership. Industrial and Commercial Training, 37(1), 45-51.
Elifson, W. K. (1990). Fundamentals of social statistics (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Likert, R. (1967). Attitude theory and measurement. New York: Wiley & Son.

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้นาของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดขอนแก่น จาแนกรายด้าน
สุนทรียทักษะภาวะผู้นา
Mean
S.D.
การแปลผล
1. ทักษะการทางานเป็นทีม
4.33
0.45
มาก
2. ทักษะการสื่อสาร
4.15
0.48
มาก
3. ทักษะการคิดริเริ่ม
4.03
0.48
มาก
4. ทักษะความสามารถการเป็นผู้นา
4.24
0.48
มาก
5. ทักษะการสอนงาน
4.09
0.54
มาก
6. ทักษะความเชี่ยวชาญแห่งตน
4.24
0.45
มาก
7. ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร
4.17
0.44
มาก
8. ทักษะการนาเสนอ
4.05
0.57
มาก
ภาพรวม
4.16
0.40
มาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผล ระดับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดขอนแก่น จาแนกรายด้าน
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
Mean
S.D.
การแปลผล
1. ความพยายามทางานให้มีคุณภาพดี
4.35
0.49
มาก
2. การทางานให้ได้ผลสาเร็จ
4.35
0.52
มาก
3. การปรับปรุงวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ
4.18
0.48
มาก
4. การกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก
4.10
0.55
มาก
5. การตัดสินใจที่เสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4.32
0.44
มาก
ภาพรวม
4.26
0.41
มาก
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563

ตารางที่ 3 สุนทรียทักษะภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์กั บการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
สุนทรียทักษะภาวะผู้นา
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)
p-value
ระดับความสัมพันธ์
สุนทรียทักษะภาวะผู้นา
0.755***
< 0.001
สูง
1. ทักษะการทางานเป็นทีม
0.511***
< 0.001
ปานกลาง
2. ทักษะการสื่อสาร
0.651***
< 0.001
ปานกลาง
3. ทักษะการคิดริเริ่ม
0.578***
< 0.001
ปานกลาง
4. ทักษะความสามารถการเป็นผู้นา
0.686***
< 0.001
ปานกลาง
5. ทักษะการสอนงาน
0.594***
< 0.001
ปานกลาง
6. ทักษะความเชี่ยวชาญแห่งตน
0.669***
< 0.001
ปานกลาง
7. ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร
0.704***
< 0.001
ปานกลาง
8. ทักษะการนาเสนอ
0.594***
< 0.001
ปานกลาง
*** ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001
ตารางที่ 4 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้อานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร
B
Beta
T
p-value
R
R2
R 2 change
1. ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร
0.316
0.342
5.131
< 0.001
0.704
0.496
2. ทักษะการสื่อสาร
0.252
0.296
5.093
< 0.001
0.760
0.577
0.082
3. ทักษะความเชี่ยวชาญแห่งตน
0.247
0.268
4.175
< 0.001
0.783
0.613
0.035
2
2
ค่าคงที่ = 0.844, F = 100.745, p-value < 0.001, R = 0.783, R = 0.613, R adj = 0.607

