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บทคัดย่อ
การศึ กษานี้ เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าและ
บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา จานวนกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 112 คน จากประชากรทั้งหมด 137 คน และศึกษาเชิงลึกโดยการสนทนากลุ่มเพื่อสนับสนุนข้อมูล
จานวน 12 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าทุกข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 และการวิเคราะห์หาค่าความเทีย่ ง
ของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาชเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา และ
สถิ ติอนุ มาน จากการศึกษาพบว่ าสุ นทรี ยทักษะภาวะผู ้นาทักษะด้านการสอนงาน บรรยากาศองค์การมิ ติมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า สามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อยละ 54.1 (R2 = 0.541, p-value<0.001)

ABSTRACT
This cross-sectional descriptive research aimed to study leadership soft skills and organizational climate affecting the
performance of dentists at community hospitals in Nakhon Ratchasima Province, Thailand. The samples were 112 dentists
randomly selected by simple random sampling from the 137 populations and 12 key informants were in focus group for qualitative
data gathering. This study was collecting both quantitative and qualitative data. The Questionnaire was examined and verified by
the three experts for content validily item objective congruence (IOC), all items above 0.50 and tested for reliability in samples
pilot study (Cronbach’s alpha coefficient=0.97). Data distribution was performed by descriptive statistics and inferential statistics.
The results showed that leadership soft skills; coaching, organizational climate; standard and leadership soft skills; leadership
ability could predict the performance of dentists at community hospitals at 54.1 percentage (R2= 0.541, p-value <0.001).
คาสาคัญ: สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า บรรยากาศองค์การ การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์
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บทนา
ประเทศไทยเริ่ มมี ก ารพัฒนางานทันตสาธารณสุ ข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 4
โดยมี เ ป้ า หมายการท างานและกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจน นั่น คื อ การมี ที มทัน ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุ ข กาหนดให้มีทันตแพทย์ประจาสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และมีแผนงานทันตสุ ขศึกษา [1] ทันตแพทย์
เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานตามแผนงานทันตสาธารณสุ ข และการทางานประสานร่ วมกับทีมสหวิ ชาชี พ
ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุ ขที่มีการกาหนดนโยบายปฏิรูประบบบริ การสุ ขภาพ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วยกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม [2] และ
จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ.2560 นาสู่การพัฒนาและปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุ ข โดยมี 16 แผนงาน ด้านการ
บริ การเป็ นเลิศ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพมีโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุ ขภาพช่องปาก เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบบริ การทันตสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพ [3] และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครราชสี มาได้จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุ ขภาพจังหวัดนครราชสี มา ประจาปี พ.ศ. 2561 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นบริ การเป็ น
เลิศ แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพมีโครงการพัฒนาระบบบริ การ สาขาทันตกรรม มีตวั ชี้วดั คือเพิ่มอัตรา
การเข้าถึงบริ การทันตกรรม [4] ทาให้ทนั ตแพทย์ตอ้ งปฏิบตั ิงานและมีบทบาทในการวางแผน การจัดแผนงาน และการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นมากขึ้น ดังนั้นการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์นอกเหนือจากการให้บริ การรักษาทาง
ทันตกรรมในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็ นการทางานแบบเชิ งรับแล้ว ทันตแพทย์ยงั ต้องปฏิบัติงานด้วยการออกพื้นที่ไป
ให้บริ การงานทันตสาธารณสุ ขที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลซึ่งเป็ นการทางานแบบเชิงรุ ก
ทั น ตแพทย์ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชน ถื อ เป็ นบุ ค ลากรที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการท างานด้า น
ทัน ตสุ ข ภาพโดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารทันตกรรม ทัน ตสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน โดยบทบาทหน้ าที่ ข องทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชนนั้นสามารถจัดแบ่งงานหรื อโครงสร้างการทางานทันตสาธารณสุ ขในเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภู มิ ประกอบด้ว ย 1) งานบริ ห ารและงานแผนงาน 2) งานวิ ชาการและพัฒนาคุ ณ ภาพบริ ก าร 3) งานบริ ก าร
ทันตกรรม 4) งานส่ งเสริ มทันตสุ ขภาพตามกลุ่มวัย และ5) งานทันตสาธารณสุ ขในชุมชน [5] มีผูศ้ ึกษาการปฏิบัติงาน
บริ การรักษาทันตกรรมของทันตบุคลากรส่วนใหญ่มีลกั ษณะการทางานที่มีระยะเวลาที่นานและในการปฏิบตั ิงานต่อวัน
ตั้งแต่ 8 ชัว่ โมง ส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงาน 4-5 วันต่อสัปดาห์ และมีภาระงานมาก [6] จากที่ผ่านมาได้มีผทู ้ าการศึกษาพบว่า
ระดับการให้บริ การทันตกรรมของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก [7-8]
การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนนั้น ต้องมีบทบาทในสถานะผูน้ าเชิงวิชาชีพและเป็ นผูร้ ่ วม
บริ หารงานในองค์การจากบทบาทการเป็ นผู ้บริ หาร ดังนั้นในการปฏิบัติ งานของทัน ตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ ม ชน
จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การสนับ สนุ น จากผู ้บ ริ ห ารและจากองค์ก าร ในการพัฒ นาให้ บุ ค คลมี ค วามสามารถมากขึ้ นนั้น
ต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถและทักษะหลายทักษะด้ว ยกัน ผูบ้ ริ หารที่ประสบความสาเร็ จจะต้อ งสามารถสร้ า ง
สมดุลระหว่างความสามารถด้านอาชี พ และความสามารถทางด้านสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุ นทรี ย
ทั ก ษะภาวะผู ้น า (Leadership soft skills) เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รประสบความส าเร็ จ ในการท างาน [9]
ดังนั้นการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนนั้นจึงต้องอาศัยสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า โดยใช้แนวคิ ด ของ
Crosbie [10] ประกอบด้วย 7 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะด้านการทางานเป็ นทีม 2) ทักษะด้านการติดต่อสื่ อสาร 3) ทักษะด้าน
การเป็ นผูน้ า 4) ทักษะด้านการคิดริ เริ่ ม 5) ทักษะด้านการนาเสนอ 6) ทักษะด้านการสอนงาน และ7) ทักษะด้านการ
พัฒนาตนเอง จากที่ผ่านมาได้มีผูศ้ ึกษาพบว่าสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ ามีผลต่อการกากับดาเนิ นงานตามโครงการ [ 11]
และมีการศึกษาพบว่าสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ ามีผลต่อการปฏิบตั ิงาน [12-13]
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นอกจากสุ นทรี ยทักษะภาวะผู ้นาแล้ว ยังพบว่าบรรยากาศองค์การเป็ นปั จจัย หนึ่ งที่มีความสั มพัน ธ์กั บ การ
ปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งบรรยากาศองค์การนับได้ว่ามีความสาคัญที่จะช่วยให้การปฏิบตั ิ งาน
ของบุคลากรในองค์การดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น เนื่ องจากบรรยากาศองค์การเป็ นคุณลักษณะของสภาพแวดล้อ ม
ภายในองค์การที่บุคลากรรับรู ้ได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมต่อการปฏิบัติงานของบุคคลหรื อ
สมาชิ กในองค์การเป็ นการจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรใน
องค์การ ตลอดจนการมอบหมายงานให้กับบุคลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หรื อวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยใช้แนวคิดของ Litwin & Stringer [14] ประกอบด้วย 8 มิติ ได้แก่ 1) มิติความรับผิดชอบ
2) มิติความอบอุ่น 3) มิติการสนับสนุ น 4) มิติการให้รางวัล 5) มิติความขัดแย้ง 6) มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน 7) มิติ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ 8) มิติความเสี่ ยง มีการศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์การมีผลต่อการปฏิบตั ิงาน [15-17]
จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุ ข และสถานการณ์กาลังคนทันตแพทย์ พบว่าข้อมูลจากสานักทันตสาธารณสุ ข
พบว่ า ทั น ตแพทย์ที่ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ส่ ว นใหญ่ จ ะปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชน [ 18] ในจั ง หวัด
นครราชสี มามี ก ารหมุ น เวีย นการย้ายต าแหน่ งทัน ตแพทย์ท้ ังภายในจังหวัด และการย้า ยข้า มจังหวัด และมี ก ารรับ
ทันตแพทย์จบใหม่บรรจุเข้ามารับราชการในจังหวัดนครราชสี มาทุกปี ซึ่งการปฏิ บตั ิงานของทันตแพทย์มีท้งั ให้บริ การ
รักษาทางทันตกรรม อีกทั้งทันตแพทย์ก็ ต้อ งทางานเชิ งรุ กโดยออกปฏิ บัติ งานที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต าบล
ตลอดจนการออกหน่วยทันตสาธารณสุ ขเคลื่อนที่ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริ หารและการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดาเนินงานด้านทันตสาธารณสุ ขที่ตอ้ งทางานร่ วมกับชุมชนต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ตั้งแต่ผบู ้ ริ หารที่มี
การวางแผนงานการก าหนดนโยบาย การท างานร่ วมกันของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดับอาเภอ
ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับผูป้ ฏิบัติงานทั้งบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตาบล ส่ งผลให้ทันตแพทย์ต้องมีหน้าที่ในด้านปฏิบัติงานเชิ งรุ ก และติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ มากขึ้น
แต่ยงั มีข้อจากัดเรื่ องประสานงานและการมอบหมายงาน และเนื่ องจากการที่ทันตแพทย์มีภาระหน้าที่ให้บริ การรักษา
ทางทันตกรรมในโรงพยาบาลชุมชนแก่ประชาชนเป็ นส่ วนใหญ่ สิ่ งสาคัญจึงต้องมีท้ งั ส่ วนส่ งเสริ มสนับสนุ นจากทั้ง
ผูบ้ ริ หารและองค์ประกอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบตั ิงานที่จะเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุมชน

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสุ นทรี ยทัก ษะภาวะผู ้นา และบรรยากาศองค์ก ารที่ มีผลต่ อ การปฏิบัติงานของทัน ตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อศึกษาระดับสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า ระดับบรรยากาศองค์การ และระดับการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา
3. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสี มา

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา จานวน 137 คน [19]
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา 112 คน และการสนทนากลุ่ม
12 คน โดยการค านวณขนาดตั ว อย่ า งจากการใช้ สู ต รส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ เ ชิ ง เส้ น (Multiple Linear
Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ Cohen [20] คานวณได้จากสู ตรดังนี้
สู ตร

N =

 (1 − RY2. A,B )

RY2. A, B − RY2. A

+w

…………………(1)

เมื่อ
 = L −

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

…………………(2)

เมื่อกาหนดให้
RY2. A,B คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจเชิงพหุสาหรับ Full Model

ซึ่ งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรจากการศึกษาแรงจูงใจที่มีผล
ต่ อ ความยึ ด มั่น ผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของทัน ตแพทย์ที่ ป ฏิ บัติ งานในโรงพยาบาลชุ มชน เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุ ขที่ 12 [21] ซึ่งเป็ นงานศึกษาวิจยั ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในการทาวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งได้ค่า RY2. A,B = 0.474
RY2.A คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจเชิงพหุสาหรับ Reduce model
RY2. A,B - RY2.B ซึ่งได้ค่า RY2.A = 0.437

RY2.B คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจเชิงพหุที่เปลี่ยนแปลง (R2 Change)

เมื่อไม่มีตวั แปรที่ตอ้ งการทดสอบ RY2.B = 0.037

 คือ ค่าความสัมพันธ์ระหว่างจานวนตัวแปรอิสระและอานาจการทดสอบ
w คือ จานวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ตอ้ งการทดสอบ (เซตA) = 0 (เซตB) =14
u คือ จานวนตัวแปรอิสระที่ตอ้ งการทดสอบ เท่ากับ 1 ตัวแปร
V คือ ค่าที่ได้จาก V = N – u – w - 1

ผลจากการค านวณขนาดตัว อย่ าง มี จ านวน 112 คนในกรณี ตอบแบบสอบถามผูว้ ิ จัย จึ งใช้ กลุ่ มตัว อย่ าง
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 112 ตัวอย่าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยการนารายชื่ อ
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา มาจัดทาสลากใส่ ในภาชนะทึบแสงแล้วจับแบบไม่ใส่คืน ได้
กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 112 คน [22] ในการสนทนากลุ่มเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิ งปริ มาณโดยเลือกทันตแพทย์ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ที่มีความรู ้ความสามารถในการให้ข้อมูลการการปฏิบัติงานของ
ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มาได้ดีที่สุด (Key Informants) จากการแบ่งออกเป็ น 5 โซน คือ
โซน รพ.เทพรัตน์ โซน รพ.บัวใหญ่ โซน รพ.พิมาย โซน รพ.ด่านขุนทด และโซน รพ.โชคชัย ครบุรี ซึ่งคัดเลือกมารวม
ทั้งสิ้น 12 คน
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เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจั ย เครื่ องมือมีท้ งั หมด 2 ชุด ชุดที่1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ งั หมด 5 ส่ วน
ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1 คุ ณ ลัก ษณะส่ วนบุค คล มี ค าถาม 7 ข้อ ส่ ว นที่ 2 สุ น ทรี ย ทัก ษะภาวะผูน้ า มี ค าถาม 35 ข้อ ส่ ว นที่ 3
บรรยากาศองค์การ มีคาถาม 40 ข้อ ส่วนที่ 4 การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน มีคาถาม 25 ข้อโดย
ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 4 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า มีคาตอบให้เลือกตอบโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ [23] และส่วน
ที่ 5 คาถามปลายเปิ ด โดยให้ผตู ้ อบได้เสนอ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา มีคาถาม 3 ข้อ ชุดที่ 2 แนวทางในการสนทนากลุ่ม มีท้ งั หมด 4 ส่ วนได้แก่
ส่วนที่ 1 สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า ส่วนที่ 2 บรรยากาศองค์การ ส่วนที่ 3 การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล
ชุ มชน ส่ ว นที่ 4 ปั ญหา อุ ป สรรค และข้อ เสนอแนะการปฏิ บัติงานของทัน ตแพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัด
นครราชสี มา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เครื่ องมือทั้ง 2 ชุดผ่านตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้านความตรงเชิ ง
เนื้อหา (Content validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แล้วนามาแก้ไขปรับปรุ งและนาไปทดลองใช้กับทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น ที่มีลกั ษณะการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงกันและมีพื้นที่ใกล้เคียงกันในการทาวิจัย ใน
ครั้งนี้จานวน 30 คน หลังจากนั้นนาไปวิเคราะห์ความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์รายข้อ (Item
Total Correlation) หากข้อ ใดมี ติดลบหรื อ มี ค่า น้อยกว่า 0.2 ต้อ งน ามาปรับ ปรุ งแก้ไ ขและวิ เคราะห์ห าค่ าความเที่ยง
(Reliability) ของชุดสอบถามตามลักษณะข้อกาหนดโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha
Coefficient) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งค่าความเที่ยงจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป จึงสามารถความเชื่อถือได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรู ป สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และสถิติเชิ งอนุ มานได้แ ก่ การหาค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis)
การแปลผล ระดับสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า ระดับบรรยากาศองค์การ และระดับการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา นามาจัดเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งได้จากการแบ่งช่วงค่าเฉลี่ยดังนี้ [24] ระดับมาก
ที่สุด (4.50 - 5.00 คะแนน) ระดับมาก (3.50 - 4.49 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.50 -3.49 คะแนน) ระดับน้อย (1.50 2.49 คะแนน) และระดับ น้ อ ยที่ สุด (1.00 - 1.49 คะแนน) ส าหรั บ เกณฑ์ ก ารแบ่ งระดับ คะแนนของค่ าสั มประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) [25] มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 โดยแบ่งระดับได้ดังนี้ มีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์ หมายถึง r = ± 1 มี
ความสัมพันธ์ระดับสู ง หมายถึง r = ± 0.71 ถึง ± 0.99 มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง หมายถึง r = ± 0.31 ถึง ± 0.70 มี
ความสัมพันธ์ระดับต่า หมายถึง r = ± 0.01 ถึง ± 0.30 ไม่มีความสัมพันธ์ หมายถึง r = 0
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมในการวิจยั ในครั้งนี้หลังจากได้รับการอนุมัติจริ ยธรรม
การวิ จัย จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เมื่ อ วัน ที่ 14 มกราคม 2562 เลขที่
HE612357 โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดนครราชสีมา
คุณลักษณะส่ วนบุคคลของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.3 ส่วนใหญ่มีอายุ น้อยกว่า 31 ปี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.1
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โดยมีอายุเฉลี่ย 33.07 ปี (S.D.= 8.19 ปี ) อายุต่าสุ ด 24 ปี อายุสูงสุ ด 59 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จานวน 86 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 76.8 ส่ วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ห รื อเทีย บเท่าจานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.8 ส่ วนใหญ่
รายได้ต่อเดือน 40,001–70,000 บาท โดยมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 58,617.32 บาท (S.D. = 20,226.62 บาท) รายได้ต่อเดือน
ต่าสุ ด 33,750 บาท รายได้ต่อเดือนสู งสุ ด 120,000 บาท ส่ วนใหญ่ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตาแหน่ งทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุ มชน อยู่ ใ นช่ ว งระหว่าง 4-10 ปี จ านวน 44 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 39.3 มี ค่ า มัธ ยฐาน 5 ปี ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่าสุ ด 1 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานสู งสุ ด 33 ปี และส่ วนใหญ่เคยได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จานวน 57 คนคิดเป็ นร้อยละ 50.9 และส่วนใหญ่จานวนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 1 ครั้ง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.6 มีค่ามัธยฐาน 1 ครั้ง จานวน
ต่าสุ ด 1 ครั้ง จานวนสู งสุ ด 5 ครั้ง
2. ระดับสุ นทรียทักษะภาวะผู้นาในการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิ จัย ระดับ สุ น ทรี ย ทัก ษะภาวะผูน้ าในภาพรวม อยู่ ใ นระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย 3.57 (S.D.=0.36) ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่าทักษะด้านการทางานเป็ นทีม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 (S.D.=0.44)
รองลงมาคือ ทักษะด้านการติดต่อสื่ อสาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 (S.D.=0.45) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ดคือ
ทักษะด้านการสอนงาน อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.17 (S.D.=0.74) รองลงมาคือ ทักษะด้านการคิดริ เริ่ มอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.39 (S.D.= 0.49)
3. ระดับบรรยากาศองค์การในการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิ จัย ระดับ บรรยากาศองค์ ก ารในการปฏิ บั ติ งานของทัน ตแพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน จังหวัด
นครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีบรรยากาศองค์การในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D.=0.51) ซึ่ งเมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่ามิติความอบอุ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D.=0.64) รองลงมาคือ
มิติความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D.=0.53) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มิติความขัดแย้ง อยู่ใน
ระดับมากค่าเฉลี่ย 3.51 (S.D.=0.64) รองลงมาคือ มิติการให้รางวัล อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.= 0.64)
4. ระดับการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจยั ระดับการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
3.22 (S.D.=0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ งานบริ การทันตกรรมอยู่ในระดับมาก 3.98
(S.D.=0.70) รองลงมาคือ งานทันตสาธารณสุ ขในชุมชนอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.17 (S.D.=0.78) ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพบริ การอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.88 (S.D.=0.76) รองลงมา
คือ งานบริ หารและงานแผนงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.02 (S.D.=1.05)
5. สุ นทรี ยทักษะภาวะผู้ น าและบรรยากาศองค์ การที่ มีความสั มพัน ธ์ กับ การปฏิบั ติงานของทัน ตแพทย์ ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจยั พบว่าภาพรวมสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าและบรรยากาศองค์ก าร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับ
การปฏิ บัติงานของทัน ตแพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน จังหวัดนครราชสี มา อย่ า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ( r=0.589,
p-value<0.001 และ r=0.532, p-value<0.001) ตามลาดับ ดังตารางที่ 1
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6. สุ นทรี ยทักษะภาวะผู้น าและบรรยากาศองค์ การที่มีผลต่ อการปฏิบัติง านของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิ จัย พบว่ า ตัว แปรอิ ส ระที่ มีผ ลต่ อ การปฏิ บั ติงานของทัน ตแพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน จังหวัด
นครราชสี มา ที่ถูกเลือกเข้าสมการคือ ตัวแปรที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้า
สมการคือตัวแปรที่มีค่านัยสาคัญทางสถิติมากกว่า 0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าในสมการเรี ยงลาดับ ดังนี้ คือ สุ นทรี ย
ทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการสอนงาน (p-value<0.001) บรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน (p-value =
0.006) และสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า (p-value = 0.015) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว
แปร สามารถร่ วมพยากรณ์การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อยละ 54.1
จากผลการศึกษา สามารถนามากาหนดเป็ นสมการถดถอยพหุเชิงเส้นตรงซึ่ งเป็ นสมการทานายการปฏิบตั ิ งาน
ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ในรู ปคะแนนดิบได้ Y= -0.120+ (0.430) (สุ นทรี ทกั ษะภาวะ
ผูน้ าทักษะด้านการสอนงาน) + (0.264) (บรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน) + (0.283) (สุ นทรี ยทักษะภาวะ
ผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า เมื่อคะแนนของตัวแปรสุ นทรี ทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการ
สอนงาน บรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า เพิ่มขึ้น
ด้านละ 1 หน่วย จะทาให้การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา (Y) เพิ่มขึ้น 0.430,
0.264 และ 0.283 หน่ วยตามลาดับ โดยมีค่าคงที่ของสมการทานายเท่ากับ -0.120 ทั้งนี้ ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร มีผล
และสามารถร่ วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ได้ร้อยละ 54.1
ดังตารางที่ 2
7. ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อเสนอแนะในการปฏิ บั ติง านของทั น ตแพทย์ ในโรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา
จากการรวบรวมข้อมูลปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากส่ วนของคาถามปลายเปิ ดของแบบสอบถาม
ทั้งหมด 112 ฉบับ พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะทั้งหมด 72 ฉบับ
คิดเป็ นร้อยละ 62.5 โดยปั ญหาอุปสรรคส่ วนใหญ่ คือ การปฏิบัติ งานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชนด้านงาน
บริ หารและงานแผนงาน เกี่ยวกับการจัดทาโครงการทางทันตสาธารณสุ ข ข้อเสนอแนะคือควรส่งเสริ มให้ทนั ตแพทย์มี
ส่วนร่ วมในการจัดทาแผนโครงการ เพื่อให้เกิดความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รองลงมาคือ
การปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนด้านงานบริ การทันตกรรม ข้อเสนอแนะคือกระจายผูร้ ับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม ลดปริ มาณงาน จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า และบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุ มชน จังหวัด นครราชสี มา โดยใช้ก ารวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบขั้น ตอน (Stepwise Multiple Linear
Regression Analysis) พบว่ า ตัว แปรอิ ส ระที่ มีผ ลต่ อ การปฏิ บั ติงานของทัน ตแพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน จังหวัด
นครราชสี มาได้แก่ คือ 1) สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการสอนงาน 2) บรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 3) สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร
สามารถร่ วมกันพยากรณ์ การปฏิ บัติงานของทัน ตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดนครราชสี มาได้ร้อ ยละ 54.1
ซึ่ งการปฏิบัติงานของทัน ตแพทย์ในโรงพยาบาลชุ มชนที่ใ ห้ความสาคัญกับสุ นทรี ย ทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการ
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สอนงาน เนื่ องจากเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้เป็ นการแสดงถึงบุคลากรในหน่ วยงานได้รับการส่ งเสริ มส่ วนของความรู ้
การอบรมเพิ่มพูนความรู ้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งทันตแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู ้ ความชานาญ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานให้แก่บุคลกร รวมถึงการประเมินประสิ ทธิผลและ
ประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่ งเป็ นการพิจารณาความสาคัญของบทบาทวิชาชี พในผลของการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทนั ตแพทย์และบุคลากรในหน่วยงานมีองค์ความรู ้ที่มากขึ้นอันจะส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผลการศึกษาในครั้ง
นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่าสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการสอนงานมีผลต่อการปฏิบัติ งาน
[12-13, 26] ส่ วนบรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบัติงานก็เป็ นส่ วนสาคัญของสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ทันตแพทย์รับรู ้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์การ ที่ทาให้ทันตแพทย์ใน
หน่ วยงานมีแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติงานที่กาหนดไว้แล้ว อัน จะส่ งผลให้ผลการ
ดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามมาตรฐานตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ และสามารถดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมาได้สาเร็จ
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่าบรรยากาศองค์การมิติมาตรฐานการปฏิบัติงานมี
ผลต่อการปฎิบัติงาน [16-17, 27] และยังมีสุนทรี ยทักษะภาวะผูน้ าทักษะด้านการเป็ นผูน้ า เนื่ องจากเป็ นส่วนสาคัญใน
การแสดงถึงบทบาทการเป็ นผูน้ าของทันตแพทย์ที่ต้องแสดงถึงภาวะผูน้ าในด้านการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการวางแผน
งาน และการบริ หารงานในหน่วยงาน นอกจากนี้ทนั ตแพทย์ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการเป็ นคณะกรรมการบริ หารของ
องค์การ และความรับผิดชอบในกระบวนการทางานของโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นบทบาทของทันตแพทย์ในด้า นการ
เป็ นผูน้ าจึงส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจ โดยใช้ความคิด วิเคราะห์ในการเลือกแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม อีกทั้ง
ทันตแพทย์ในหน่วยงานก็มีส่วนร่ วมในการแสดงบทบาทในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานไปในทางที่ดี ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว พบว่าสุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ าในทักษะด้านการเป็ นผูน้ า มีผล
ต่อบทบาทการควบคุมกากับการดาเนินงานและการประเมินโครงการ [11, 26]

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจัย
1.1 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ควรส่งเสริ มพัฒนาทักษะด้านการสอนงานให้ แก่
ทันตแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยจัดให้มีการจัดการความรู ้ เพื่อเป็ นการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้ และ
การสอนงานบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ควรสนับสนุ นสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรื อ
เป้าหมายของการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.3 สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และและโรงพยาบาลชุมชน ควรส่ งเสริ มให้ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนได้รับการฝึ กอบรมในด้านความสามารถในการเป็ นผูน้ า เพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าและสามารถ
นาองค์กร การกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการอานวยการให้มีการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้อย่างถูกต้อง
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการความรู ้แนวทางการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร บัวผัน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และสาขาวิชาการ
บริ หารสาธารณสุ ข คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ที่สนับสนุ นทุนการศึก ษาเพื่ อ ทาวิจัยในครั้ งนี้
ตลอดจนทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสี มา ที่ให้ความร่ วมมือแก่ผวู ้ ิจยั เป็ นอย่างดี
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ตารางที่ 1 สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างตัวแปรอิสระกับการปฏิบตั ิงานของทันตแพทย์ ในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสี มา
การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
สัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์
ตัวแปรอิสระ
ของ
ระดับความสัมพันธ์
p - value
เพียร์ สัน (r)
สุ นทรียทักษะภาวะผู้นา
0.589***
<0.001
ปานกลาง
1. ทักษะด้านการทางานเป็ นทีม
0.358***
<0.001
ปานกลาง
2. ทักษะด้านการติดต่อสื่ อสาร
0.347***
<0.001
ปานกลาง
3. ทักษะด้านการเป็ นผูน้ า
0.538***
<0.001
ปานกลาง
4. ทักษะด้านการคิดริ เริ่ ม
0.415***
<0.001
ปานกลาง
5. ทักษะด้านการนาเสนอ
0.428***
<0.001
ปานกลาง
6. ทักษะด้านการสอนงาน
0.678***
<0.001
ปานกลาง
7. ทักษะด้านการพัฒนาตนเอง
-0.032
0.737
ไม่มีความสัมพันธ์
บรรยากาศองค์การ
0.532***
<0.001
ปานกลาง
1. มิติความรับผิดชอบ
0.438***
<0.001
ปานกลาง
2. มิติความอบอุ่น
0.303***
<0.001
ต่า
3. มิติการสนับสนุน
0.490***
<0.001
ปานกลาง
4. มิติการให้รางวัล
0.504***
<0.001
ปานกลาง
5. มิติความขัดแย้ง
0.429***
<0.001
ปานกลาง
6. มิติมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
0.534***
<0.001
ปานกลาง
7. มิติความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0.465***
<0.001
ปานกลาง
8. มิติความเสี่ ยง
0.424***
<0.001
ปานกลาง
***Correlation is significant at the 0.001 level
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสี มา
B

Beta

T

p -value

R

R

1.สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า
ทักษะด้านการสอนงาน

0.430

0.470

5.818

<0.001

0.678

0.460

0.455

R2
change
0.460

2.บรรยากาศองค์การมิติ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

0.264

0.218

2.823

0.006

0.718

0.515

0.506

0.055

3. สุ นทรี ยทักษะภาวะผูน้ า
ทักษะด้านการเป็ นผูน้ า

0.283

0.196

2.483

0.015

0.736

0.541

0.528

0.026

ตัวแปร

ค่าคงที่ -0.120, F = 42.439, p – value<0.001, R = 0.736, R2 = 0.541, R2adj = 0.528

2

2

R adj

