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บทคัดย่อ

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขต
สุขภาพที่ 8 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 จ�ำนวน 141 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 12 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 คน และหาความ
เทีย่ งโดยใช้สมั ประสิทธิอ์ ลั ฟ่าของครอนบาช ได้คา่ ความเทีย่ ง เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
ค่าต�่ำสุดและค่าสูงสุด และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test, One-way ANOVA, การหาค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขัน้ ตอน โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำภาพรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.10 (SD=0.45) และการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 (SD=0.58) โดยสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอใน
เขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.768, p-value<0.001) ทั้งนี้สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำด้านทักษะ
ในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการสอนงาน ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านการ
ศึกษา (ระดับปริญญาโทขึ้นไป) และระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอสามารถร่วมกันพยากรณ์การ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้ร้อยละ 65.25
(R2=0.653, p-value<0.001)
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Abstract

This cross-sectional descriptive research aimed to study the characteristics and leadership
soft skills influencing the performance of assistant district health officers in accordance with
competency in achievement motivation in health region 8th area, Thailand. The samples were
141 personnel randomly selected through simple random sampling method. A total of 174
people and 12 key informants participated in in-depth interviews for qualitative data gathering.
The survey was examined and verified by three experts for content validity and tested for
reliability in a pilot study. Cronbach’s alpha coefficient was equal to 0.96. Data collection was
carried out from May 15th to June 15th, 2016. The data were analyzed using a computer program
package. Data distribution was performed by descriptive statistics which were frequency,
percentage, mean, standard deviation, median, minimum, and maximum. Inferential statistics
were Independent t-test, one-way ANOVA, Pearson’s product moment correlation coefficient,
and multiple linear regression. The level of statistical significant was set at 0.05.
The results showed that the leadership soft skills level and the performance of
competency in achievement motivation level were at a high level (M=4.10, SD=0.45, and M=4.13,
SD=0.58, respectively). The leadership soft skills had high positive relationship with the
performance of assistant district health officers in accordance with competency in achievement
motivation in health region 8 th area (r=0.768, p-value<0.001). Linear regression model
indicated that personal mastery, coaching, planning and organizing, education (master degree)
and years of experience as assistant district health officers can predict the performance of
assistant district health officer in accordance with competency in achievement motivation in
health region 8th area at 65.25 percent (R2=0.653, p-value<0.001).
Keywords: Competency in Achievement Motivation, Assistant District Health Officers, Leadership
Soft Skills.

บทน�ำ

ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2545 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2546) โดยน�ำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และการสร้างระบบการบริหาร
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2548) การปฏิรูประบบราชการให้ประสบความส�ำเร็จนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการซึ่งเป็นตัวจักรส�ำคัญในการปฏิรูประบบราชการให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ เพราะคนหรือทุนมนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความเชี่ยวชาญ
เพือ่ พัฒนาองค์การให้กา้ วไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการจัดระบบบริการในรูปแบบเขต
สุขภาพ เพื่อกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2558) ผ่านแผนแม่บทการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และส่งเสริมการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ โดยขับเคลือ่ นระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (DHS : District Health System) (กระทรวงสาธารณสุข,
2557) ในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอและขับเคลื่อนองค์การให้มีประสิทธิภาพนั้น สาธารณสุขอ�ำเภอ
มีบทบาทส�ำคัญในการระดมการมีสว่ นร่วม บูรณาการทรัพยากรและประสานพลังทุกภาคส่วนในอ�ำเภอและชุมชน
โดยมีผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในงานบริหาร งานวิชาการและงานบริการ
สาธารณสุขให้ประสบความส�ำเร็จ (กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
จากภารกิจดังกล่าว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในการบริหารองค์การสาธารณสุขให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสาธารณสุขอ�ำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุข
อ�ำเภอจะเป็นผู้บริหารที่รอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์
มีทัศนคติที่ถูกต้องและทันสมัย มีความสามารถในการสื่อสารและสร้างเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย และควรเป็น
ผู ้จั ด การที่ มีภ าวะผู้น�ำสูงเพื่อน�ำพาองค์ก ารบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีคุณ สมบัติของ
นักสาธารณสุขมืออาชีพ (ธีระ รามสูต, 2554)
สมรรถนะ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึง่ ของนักบริหารองค์การทีม่ คี ณ
ุ ภาพทุกระดับ ซึง่ การประเมิน
ด้านสมรรถนะหรือความสามารถของบุคคลส่งผลดีตอ่ การปฏิบตั งิ านมากกว่าการประเมินโดยใช้แบบทดสอบทาง
สติปัญญา (McClelland, 1973) สมรรถนะ (Competencies) เป็นคุณลักษณะหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีเหตุมผี ลทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายในแต่ละบุคคลและท�ำให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง (Boyatzis, 1982) ประกอบ
ด้วย 5 ส่วน ได้แก่ แรงขับ คุณลักษณะ การรับรู้ตนเอง องค์ความรู้ และ ทักษะ (Spenzer & Spenzer, 1993)
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้น�ำหลักสมรรถนะมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548) โดยสมรรถนะหลักของข้าราชการ ประกอบ
ด้วย การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ การบริการทีด่ ี การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม และการท�ำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมรรถนะหลักที่ส�ำคัญที่จะเป็นตัวผลักดันให้ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ�ำเภอ สามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ซึง่ ประกอบด้วย ความพยายามท�ำงานให้ดี การท�ำงานให้ได้ผลส�ำเร็จ การปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ
การก�ำหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธกี ารท�ำงานทีย่ ากและท้าทาย และการตัดสินใจเพือ่ บรรลุเป้าหมายขององค์การ
(ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2553) ซึ่งสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นปัจจัยที่จ�ำเป็นใน
การปฏิบตั งิ านตามบทบาทของสาธารณสุขอ�ำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จิตรา ปราชญ์ววิ ฒ
ั น์, 2549) และ
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสาธารณสุขอ�ำเภอในภาคกลางอยู่ในระดับสูง (พรพรรณ ระวังพันธุ์, 2551)
ในการพัฒนาให้บุคคลมีสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้นั้นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและทักษะ
หลายทักษะด้วยกัน นั่นคือ ทักษะเก่งงาน (Hard Skills) และ ทักษะเก่งคน (Soft Skills) ผู้บริหารที่ประสบความ
ส�ำเร็จจะต้องสามารถสร้างสมดุล ระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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ผู้น�ำที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Soft Skills จะมีความสามารถหรือพลังในตัวเองเพื่อผลักดันองค์การให้ก้าวหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Ngang, 2012) โดยสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ (Leadership Soft Skills)
คือ กลุ่มของทักษะที่ไม่ใช่ความรู้วิชาการหรือความสามารถทางด้านเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรง เป็น
ความสามารถและทักษะของผู้บริหารในการส่งเสริม กระตุ้นให้คนอื่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์การ ประกอบด้วย 8 ทักษะ ได้แก่
1) ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม 2) ทักษะในการติดต่อสื่อสาร 3) ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ 4) ทักษะใน
การวางแผนและจัดองค์การ 5) ทักษะในการคิดริเริ่ม 6) ทักษะในการสอนงาน 7) ทักษะในการน�ำเสนอ และ
8) ทักษะในการพัฒนาตนเอง (Crosbie, 2005) จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า สุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� ด้านทักษะ
การพัฒนาตนเองและทักษะการวางแผนจัดองค์กรสามารถร่วมกันท�ำนายบรรยากาศองค์กรได้ร้อยละ 32.1
(Wongkalasin, Bouphan & Ngang, 2013) นอกจากนีย้ งั พบว่า ทักษะในการติดต่อสือ่ สาร ทักษะในการวางแผน
และจัดองค์กร ทักษะความสามารถในการเป็นผูน้ ำ� และทักษะในการพัฒนาตนเองมีผลต่อบทบาทในการควบคุม
ก�ำกับการด�ำเนินงานตามโครงการ ของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด (จรัญญู
ทองเอนก และประจักร บัวผัน, 2557)
ซึ่งการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอนั้น นอกจากจะต้องมี
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำแล้ว ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลยังมีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ด้วย ซึ่งคุณลักษณะส่วนบุคคลในด้านต่างๆ มีความเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งท�ำให้ลักษณะแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกันออกไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ประสบการณ์ในการท�ำงาน เชื้อชาติ สถานที่อยู่อาศัย ขนาดครอบครัว หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
(Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2003) ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ต�ำแหน่ง มีความสัมพันธ์ต่อการ
แสดงทัศนะการบริหารงานของสาธารณสุขอ�ำเภอ (นันทนา โรจนานุกูลพงศ์, 2550) ปัจจัยคุณลักษณะใน
ด้านเพศ สามารถพยากรณ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของหัวหน้าสถานีอนามัยได้ (วราภรณ์ ชูคนั หอม,
2553) และคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรสและระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าสถานี
อนามัยมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธนภัทร อรัญเพิ่ม และ
ชนะพล ศรีฤาชา, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญในการพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอ�ำเภอและการขับเคลือ่ นองค์กรในยุคประชาคมอาเซียน ซึง่ บริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่ทันสมัย ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในยุคนี้ต้องมี
การพัฒนาตนเองให้มคี ณ
ุ ลักษณะของผูน้ ำ� ทีเ่ หมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจหรือส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขต
สุขภาพที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม หากผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีการพัฒนาสุนทรียทักษะ
ภาวะผู้น�ำอย่างเหมาะสม จะท�ำให้เกิดสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือสาธารณสุข
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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อ�ำเภอในการบริหารงานให้ประสบความส�ำเร็จตามภารกิจ และเมือ่ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นสาธารณสุขอ�ำเภอ สามารถ
เป็นผู้น�ำองค์การที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา
สุขภาพอนามัยประชาชนในที่สุด

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับสุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� และระดับการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิข์ อง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
2. เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั น�ำแนวคิดปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการ
ปฏิบตั งิ านของSchermerhorn, Hunt & Osborn (2003) มาใช้ในการก�ำหนดตัวแปรอิสระด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล และใช้แนวคิดสุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� ของ Crosbie (2005) มาก�ำหนดตัวแปรอิสระหลักด้านสุนทรียทักษะ
ภาวะผู้น�ำ ส่วนการก�ำหนดตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของ McClelland (1973)
ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553) ได้นำ� มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ผลักดันให้
ข้าราชการสามารถสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น�ำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งผู้วิจัยสามารถ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายได้
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ
- ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ
- ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม
- ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- ทักษะในการคิดริเริ่ม
- ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ
- ทักษะในการสอนงาน
- ทักษะในการพัฒนาตนเอง
- ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร
- ทักษะในการน�ำเสนอ
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การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
- ความพยายามท�ำงานให้ดี
- การท�ำงานให้ได้ผลส�ำเร็จ
- การปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
- การก�ำหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธีการ
ท�ำงานที่ยากและท้าทาย
- การตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูช้ ว่ ยสาธารณสุขอ�ำเภอ ทีป่ ฏิบตั งิ านในส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ในเขตสุขภาพที่ 8 จ�ำนวน 174 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้สูตรการค�ำนวณขนาดตัวอย่างของ Cohen (1988) ซึ่งมีการใช้สูตรการค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่าง ส�ำหรับงานวิจยั ทีใ่ ช้ตวั แบบการถดถอยพหุในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Multiple regression analysis)
(กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์ และบัณฑิต ถิ่นค�ำรพ, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 141 คน
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สร้างกรอบตัวอย่าง โดยน�ำ
รายชื่อผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอทั้งหมด ในเขตสุขภาพที่ 8 จ�ำนวน 174 คน มาให้หมายเลข จาก 1 ถึง 174
หลั ง จากนั้ น เลื อ กหรื อ สุ ่ ม ตั ว อย่ า งจากหมายเลขทั้ ง หมด โดยใช้ วิ ธี ก ารจั บ ฉลาก โดยใช้ ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบไม่ใส่คืน จนได้ครบตามขนาดตัวอย่างที่ต้องการ จ�ำนวน 141 ตัวอย่าง
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีทั้งหมด 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล, เป็นค�ำถามปลายปิดให้เลือกตอบและปลายเปิดให้
เติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการเป็นผูช้ ว่ ยสาธารณสุข
อ�ำเภอ และประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสุนทรียทักษะภาวะ
ผู้น�ำของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 จ�ำนวน 57 ข้อ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย
8 ด้าน คือ ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ ทักษะใน
การสอนงาน ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร และทักษะในการน�ำเสนอ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค�ำตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) (Likert, 1967) โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีสุนทรียทักษะภาวะระดับสูงมาก
ระดับ 4 หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีสุนทรียทักษะภาวะระดับสูง
ระดับ 3 หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำระดับต�่ำ
ระดับ 1 หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอมีสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำระดับต�่ำมาก
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วย
สาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 จ�ำนวน 19 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ความพยายามท�ำงานให้ดี
2) การท�ำงานให้ได้ผลส�ำเร็จ 3) การปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ 4) การก�ำหนดเป้าหมายและพัฒนา
วิธีการท�ำงานที่ยากและท้าทาย และ 5) การตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) มีค�ำตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) (Likert, 1967)
ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับมากที่สุด หรือปฏิบัติได้
ตั้งแต่ร้อยละ 80 – 100 ของกิจกรรมนั้น
ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิร์ ะดับมาก หรือปฏิบตั ไิ ด้ตงั้ แต่
ร้อยละ 70 – 79 ของกิจกรรมนั้น
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับปานกลาง หรือปฏิบัติ
ได้ตั้งแต่ร้อยละ 60 – 69 ของกิจกรรมนั้น
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิร์ ะดับน้อย หรือปฏิบตั ไิ ด้ตงั้ แต่
ร้อยละ 50 – 59 ของกิจกรรมนั้น
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิร์ ะดับน้อยทีส่ ดุ หรือปฏิบตั ไิ ด้
ตั้งแต่ร้อยละ 0 - 49 ของกิจกรรมนั้น
ส่วนที่ 4 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งเป็นค�ำถามปลายเปิดให้เติมข้อความให้แสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระ
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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ชุดที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ มีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ สุนทรียทักษะ
ภาวะผู้น�ำ การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
และอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสินธร จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความ
เหมาะสมด้านภาษา หลังจากนั้น ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ศึกษา นั่นคือ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 7 จ�ำนวน 30 คน เพื่อการตรวจสอบความ
เที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha
Coefficient; α) (Cronbach, 1951) ซึ่งเครื่องมือที่มีความเที่ยงในระดับดีนั้น ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาช ควรมีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) ซึ่งในการทดลองใช้เครื่องมือในครั้งนี้
ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ .96
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างวันที่ 15
พฤษภาคม 2558-15 มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั น�ำส่งแบบสอบถามถึงผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคน
ทางไปรษณีย์ โดยท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในการท�ำวิจัยพร้อมทั้งค�ำชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยแนบไปพร้อมด้วย โดยส่งถึงสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อแจกให้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ�ำเภอ จ�ำนวน 141 คน โดยผูว้ จิ ยั แนบซองทีจ่ า่ หน้าซองถึงผูว้ จิ ยั พร้อมติดแสตมป์เพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่าง
(อาสาสมัคร) ส่งคืนแบบสอบถามให้ทางไปรษณีย์
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยนัดวันสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 12 คน ล่วงหน้า โดยส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์และแจ้งหัวข้อในการสัมภาษณ์ให้กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อขอความร่วมมือ
ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยแนะน�ำตัวและแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และท�ำการสัมภาษณ์โดยใช้
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้งทบทวนความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลก่อนท�ำการปิด
การสัมภาษณ์ และผู้วิจัยกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน
ค่าต�่ำสุดและค่าสูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน
2.1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปรทีละคู่ (Bivariate Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรแจงนับ ในกรณีที่
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรเพศ และระดับการศึกษาที่จัดกลุ่มใหม่เป็น 2 กลุ่ม (คือระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
กับ ระดับปริญญาโทขึ้นไป) กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้สถิติ Independent t-test
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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2.1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรแจงนับ ในกรณี
มากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ สถานภาพสมรส และประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ กับ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้สถิติ Oneway ANOVA
2.1.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง ได้แก่ อายุ
รายได้ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้สถิติ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
2.1.4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� กับการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวแปรเป็นตัวแปรต่อเนื่อง ทีละคู่ (Bivariate Analysis) ในกรณีที่ข้อมูล
ทั้งสองตัวแปรมีการแจกแจงแบบปกติ ใช้สถิติ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient
ส่วนกรณีที่ข้อมูลตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้งสองตัวแปรมีการแจกแจงไม่เป็นแบบปกติ ใช้สถิติ Spearman
Rank Correlation Coefficient แทน
2.2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายตัวแปร (Multivariate analysis)
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ กับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยสถิติถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise
ทัง้ นี้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นในกรณีทใี่ ช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล ด้วยสถิติ
Multiple Regression Analysis (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) ดังนี้
1) การทดสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการเดียวกัน (Multicollinearity)
ซึ่งตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการทดสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการ
เดียวกัน พบว่า ตัวแปรอิสระที่อยู่ในสมการเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์กันสูงจนเกิดปัญหา multicollinearity
เนื่องจากค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 และค่า Tolerance มีค่าใกล้ 1
2) ตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของค่าคลาดเคลือ่ น (e) ซึง่ จะท�ำการทดสอบต่อไปหลังจากทีไ่ ด้สมการ
แล้ว ดังนี้
2.1) ค่าคลาดเคลื่อน (e) มีการแจกแจงแบบปกติ ทดสอบโดย ใช้ Normality plot ของ
ค่าคลาดเคลือ่ นพบว่า ค่าคลาดเคลือ่ น (e) มีจดุ พล็อตอยูบ่ นเส้นทแยง (Diagonal Line) แสดงว่า ค่าคลาดเคลือ่ น
(e) มีการแจกแจงปกติ
2.2) ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0 ทดสอบโดยใช้สถิติ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ค่าคลาดเคลื่อน (e) เท่ากับ 0
2.3) ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลือ่ น (e) มีคา่ คงที่ (Homoscedasticity)ทดสอบโดยการท�ำ
Scatter plot พบว่าการกระจายของค่าคลาดเคลื่อนอยู่ในลักษณะปกติ และจากการทดสอบโดยใช้สถิติ
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroscedasticity แสดงว่า ค่าความแปรปรวนค่าคลาดเคลื่อน
(e) มีค่าคงที่
2.4) ค่าคลาดเคลื่อน (e) ต้องเป็นอิสระต่อกันทดสอบโดยค่า Durbin-Watson ซึ่งมีค่าปกติอยู่
ระหว่าง 1.5 – 2.5 พบว่า ค่าคลาดเคลื่อน (e) เป็นอิสระต่อกัน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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จากการทดสอบพบว่า ผ่านการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นในกรณีที่ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ
Multiple Regression Analysis จึงสามารถน�ำเอาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุได้

จริยธรรมการวิจัย

งานวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่
โครงการ : HE592098 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตาราง 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จ�ำนวน (n=141 คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 40 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
(M=45.7, SD=6.44, Min=29, Max=60)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทและสูงกว่า
รายได้
น้อยกว่า 30,000 บาท
30,000 – 39,999 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป
(M=35,740.7, SD=7,639.07, Min=14,000, Max=50,000)

115
26

81.6
18.4

23
68
50

16.3
48.2
35.5

6
128
7

4.3
91.5
5.0

3
74
64

2.1
52.5
45.4

31
51
59

22.0
36.2
41.8

เพศ
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 9 ปี
10 ปีขึ้นไป
(Median=5.0 Min=1, Max=24)
ประสบการณ์การฝึกอบรมด้านสมรรถนะ
ไม่เคยฝึกอบรม
เคยฝึกอบรม 1 ครั้ง
เคยฝึกอบรม 2 ครั้งขึ้นไป

จ�ำนวน (n=141 คน)

ร้อยละ

62
54
25

44.0
38.3
17.7

18
81
42

12.8
57.4
29.8

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.6 อายุเฉลี่ย 45.7 ปี (SD=6.44 ปี)
สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 91.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.5 รายได้เฉลี่ย 35,740.7 บาท/เดือน
(SD=7,639.07 บาท/เดือน) ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ มีค่ามัธยฐาน 5 ปี (ค่าต�่ำสุด=1 ปี,
ค่าสูงสุด=15 ปี) และเคยฝึกอบรมด้านสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 ครั้ง ร้อยละ 57.4
2. ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำของของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
ตาราง 2 ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
ระดับสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ
1. ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม
2. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
3. ทักษะในการคิดริเริ่ม
4. ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ
5. ทักษะในการสอนงาน
6. ทักษะในการพัฒนาตนเอง
7. ทักษะในการวางแผนและการจัดองค์กร
8. ทักษะในการน�ำเสนอ
ภาพรวม

M
4.31
4.14
3.89
4.14
4.03
4.19
4.06
4.04
4.10

SD
0.49
0.51
0.59
0.53
0.55
0.51
0.63
0.54
0.45

แปลผล
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จากตาราง 2 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำอยู่ในระดับสูง (M=4.10,
SD=0.45) และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า สุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� ทุกด้านอยูใ่ นระดับสูงทัง้ หมด โดยด้านทักษะ
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ในการท�ำงานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M=4.31, SD=0.49) รองลงมาคือทักษะในการพัฒนาตนเอง (M=4.19,
SD=0.51) และสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือทักษะในการคิดริเริ่ม (M=3.89, SD=0.59)
3. ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
ตาราง 3 ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
1.
2.
3.
4.
5.

ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ความพยายามท�ำงานให้ดี
การท�ำงานให้ได้ผลส�ำเร็จ
การปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
การก�ำหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธีการท�ำงานที่ยากและท้าทาย
การตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ภาพรวม

M
4.32
4.27
3.80
4.07
4.16
4.13

SD
0.57
0.56
0.79
0.78
0.70
0.58

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (M=4.13, SD=0.58) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิท์ กุ ด้านอยูใ่ นระดับมากทัง้ หมด โดยด้านความพยายามท�ำงานให้ดมี คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
(M=4.32, SD=0.57) รองลงมาคือการท�ำงานให้ได้ผลส�ำเร็จ (M=4.27, SD=0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือการปรับปรุงวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ (M=3.80, SD=0.79)
4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรแจงนับ
กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ทีเ่ ป็นตัวแปรแจงนับกับระดับการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จ�ำนวน

M

SD

115
26

4.15
4.06

0.55
0.69

M
diff.

95%CI
Lower Upper

-0.09

-0.33

p-value

เพศ
ชาย
หญิง
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ตาราง 4 (ต่อ)
คุณลักษณะส่วนบุคคล

จ�ำนวน

สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป
ประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ไม่เคยฝึกอบรม
เคยฝึกอบรม 1 ครั้ง
เคยฝึกอบรม 2 ครั้งขึ้นไป

M

SD

M
diff.

95%CI
Lower Upper

p-value
0.006

6
128
7

3.48
4.14
4.47

1.20
0.51
0.67

0
0.66
0.99

0.20
0.37

1.12
1.60
0.011

77
64

4.02
4.27

0.07
0.06

0
0.25

0.44

0.58
0.682

18
81
42

4.19
4.15
4.07

0.80
0.50
0.62

-0.03
-0.12

-0.33
-0.44

0.26
0.20

จากตาราง 4 พบว่า สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท�ำให้มีระดับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิท์ แี่ ตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (p-value=0.006 และ 0.011
ตามล�ำดับ)
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง
กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง กับ ระดับการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
คุณลักษณะส่วนบุคคล
อายุ
รายได้
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
r
p-value
-0.001
0.994
0.038
0.659
-0.129
0.126

จากตาราง 5 พบว่า อายุ รายได้ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ กับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยวิเคราะห์ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทีละคู่
ตาราง 6 ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� กับ ระดับการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
ประเด็นสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ
สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ
ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม
ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
ทักษะในการคิดริเริ่ม
ทักษะความสามารถในการเป็นผู้น�ำ
ทักษะในการสอนงาน
ทักษะในการพัฒนาตนเอง
ทักษะในการวางแผนและการจัดองค์กร
ทักษะในการน�ำเสนอ
** ค่าระดับนัยส�ำคัญน้อยกว่า 0.01

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
r
p-value ระดับความสัมพันธ์
0.768**
<0.001
สูง
0.544**
<0.001
ปานกลาง
0.541**
<0.001
ปานกลาง
0.592**
<0.001
ปานกลาง
0.670**
<0.001
ปานกลาง
0.717**
<0.001
สูง
0.733**
<0.001
สูง
0.715**
<0.001
สูง
0.622**
<0.001
ปานกลาง

จากตาราง 6 พบว่า สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำในภาพรวมมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติ
งานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r=0.779, p-value<0.001) เมื่อพิจารณาสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำเป็นรายด้าน พบว่า สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำ
มีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ
ในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านทักษะในการพัฒนาตนเอง (r=0.733, p-value<0.001)
ด้านทักษะในการสอนงาน (r=0.717, p-value<0.001) และทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร (r=0.715,
p-value<0.001) ส่วนสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติ
งานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
6. การศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 นั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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ตาราง 7 ค่าสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8
B

ตัวแปรอิสระ
1. ทักษะในการพัฒนาตนเอง
2. ทักษะในการสอนงาน
3. ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร
4. ระดับการศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)
5. ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ
ค่าคงที่ = 0.571, R2 = 0.653, R2Adjusted = 0.660

0.285
0.338
0.257
0.151
-0.018

95%CI
Lower Upper
0.076 0.494
0.173 0.502
0.087 0.427
0.032 0. 270
-0.033 -0.003

p-value

R2

0.008
<0.001
0.003
0.013
0.018

0.537
0.610
0.625
0.638
0.653

จากตาราง 7 พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 คือ ทักษะในการพัฒนาตนเอง
(p-value=0.008) ทั ก ษะในการสอนงาน (p-value<0.001) ทั ก ษะในการวางแผนและจั ด องค์ ก ร
(p-value=0.003) การศึกษา (ระดับปริญญาโทขึน้ ไป) (p-value=0.013) และระยะเวลาการเป็นผูช้ ว่ ยสาธารณสุข
อ�ำเภอ (p-value =0.018) ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้ร้อยละ 65.25 ซึ่งแทนค่าสมการคะแนนดิบได้
ดังนี้
ระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ = -0.571 + (0.285)(ทักษะในการพัฒนาตนเอง) + (0.338)
+ (0.257)(ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร) + (0.151)(ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป) - (0.018)(ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุข
(ทักษะในการสอนงาน)
อ�ำเภอ)

อภิปรายผล

จากวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะภาวะผูน้ ำ� มีอทิ ธิพลต่อ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอในเขตสุขภาพที่ 8 ผลการศึกษา
พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผล
สัมฤทธิ์ของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย สุนทรียทักษะ
ภาวะด้านทักษะในการพัฒนาตนเอง ทักษะในการสอนงาน ทักษะในการวางแผนและจัดองค์กร คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) และระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ซึ่งตัวแปร
อิสระทัง้ 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องผูช้ ว่ ยสาธารณสุข
อ�ำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้ร้อยละ 65.3
1. ทักษะการพัฒนาตนเอง เนื่องจากผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอที่มีทักษะในการพัฒนาตนเอง จะมีการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและความคิดของตนเอง รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาโดยหน่วยงาน
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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จะท�ำให้สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ส่งผลให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชัยณรงค์ สุขข�ำ (2550) ทีพ่ บว่า การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสมรรถนะด้านบริหารของ
หัวหน้าสถานีอนามัย และการศึกษาของ Wongkalasin, Bouphan & Ngang (2013) ที่พบว่า ทักษะการพัฒนา
ตนเองสามารถพยากรณ์บรรยากาศขององค์กรของส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอได้
2. ส่วนทักษะในการสอนงานเป็นความสามารถหรือทักษะในการสอนงานทีผ่ ชู้ ว่ ยสาธารณสุขอ�ำเภอช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ในความดูแลพัฒนาขีดความสามารถในการท�ำงาน รวมถึงการช่วยเหลือ การให้ค�ำแนะน�ำ การให้
ก�ำลังใจ และให้โอกาสในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของวิมล มาดิษฐ์ (2547) ทีพ่ บว่า การสอนแนะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ
3. ทักษะการวางแผนและจัดองค์กร เป็นทักษะในการก�ำหนดเป้าหมายขององค์กรและทางเลือกในการ
ปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า โดยมีการก�ำหนดโครงสร้างขององค์กรและอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ให้ชัดเจน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จึงท�ำให้ท�ำนายการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนภัทร อรัญเพิ่ม และชนะพล ศรีฤาชา (2554) ที่พบว่า การวางแผน และการจัด
องค์กร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของหัวหน้าสถานีอนามัยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
4. การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป จะท�ำให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากงานวิจัย และงาน
วิชาการต่างๆ รวมทั้งทักษะการสรุปความ การย่อความ และจับประเด็นส�ำคัญ ซึ่งส่งผลให้ระดับการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการศึกษาของพนมพร อบแย้ม (2554)
ที่พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านการจัดระบบงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
5. ระยะเวลาในการเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ เนื่องจากเป้าหมายหลักของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ
คือ การได้รับแต่งตั้งเป็นสาธารณสุขอ�ำเภอ ดังนั้นถ้าหากไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นสาธารณสุขอ�ำเภอในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม จะท�ำให้ขาดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของพรรษวุฒิ ทีงาม (2552) ที่พบว่าประสบการณ์ในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติ
ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการพัฒนาเกณฑ์และระบบการคัดเลือกที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม และสร้างระบบในการการสร้างแรงจูงใจที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. สุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำด้านทักษะในการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะในการสอนงาน และด้านทักษะ
ในการวางแผนและจัดองค์กร ผลการวิจยั พบว่า มีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านตามสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิอ์ ย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอควรได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในแต่ละด้านให้
เหมาะสม เช่น เรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม และจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด เป็นต้น
2. คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) ผลการวิจัยพบว่า มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอควรได้
รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป เพื่อจะได้น�ำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
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3. คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบัติเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ ผลการวิจัยพบว่า
มีอิทธิพลทางลบต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้น ผู้ช่วย
สาธารณสุขอ�ำเภอควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการคัดเลือกเป็นสาธารณสุขอ�ำเภอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ถ้าหากมีบุคลากรเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอระยะเวลาที่นานเกินไป ผู้บริหารควรมีระบบการสร้างแรงจูงใจ
ด้านอื่นชดเชย เช่น การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องผูช้ ว่ ยสาธารณสุขอ�ำเภอในมุมมองของ
สาธารณสุขอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ�ำเภอ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ�ำเภอ เปรียบเทียบกัน
2. เนือ่ งจากการศึกษาสมรรถนะการมุง่ ผลสัมฤทธิข์ องผูช้ ว่ ยสาธารณสุขอ�ำเภอเป็นสมรรถนะทีใ่ ช้วดั ผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพียงด้านเดียว ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาสุนทรียทักษะภาวะผู้น�ำที่มี
อิทธิพลต่อสมรรถนะหลักของผู้ช่วยสาธารณสุขอ�ำเภอ เพื่อให้ครอบคลุมสมรรถนะทุกด้านของผู้ช่วยสาธารณสุข
อ�ำเภอ
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