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บทคัดย่อ  
   การศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมบริการฯ เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อมปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมบริการฯ และเพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
บริการฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดการพัฒนา
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบ
การบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข 
จ านวน 430 คน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two 
- stage sampling) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ประกอบด้วย ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบ ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
validity) โดยการวิ เคราะห์ด้วยสถิติ อ้างอิง ได้แก่  Independent Samples t-test ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation 
Model) และวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis)  ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือวัด มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.8 - 1.0 มีค่าความเชื่อมั่น 0.89-0.96 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีผล
ต่อนวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการ
บริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก (χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, CFI=1.000, TLI= 
1.001, RMSEA=.000, SRMR =.045) ผลการศึกษารูปแบบของนวัตกรรมบริการฯ  ประกอบด้วย
องค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการฯ ด้านที่3 การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ ด้านที่ 4 การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ ด้านที่ 5 การบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯและด้านที่ 6 การ
วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ   
   ผลการวิจัยนี้ท าให้ได้รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการฯที่ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบได้แก่ หลักการและความส าคัญของรูปแบบ, จุดมุ่งหมายของรูปแบบ, แนวคิดและ
เนื้อหาสาระ, กลุ่มเป้าหมาย, ผู้ใช้รูปแบบ, กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบ, สื่อที่ใช้ในรูปแบบและการ
ประเมินผลรูปแบบ และท าให้ได้นวัตกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ นวัตกรรม เครือข่ายการด าเนินงานบูรณา
การ (Inter Department Cooperation Network Innovation) ,นวัตกรรม “ยูเซอร์วิส”, นวัตกรรม 
“ฮอสเซอร์วิส” ,นวัตกรรม “People Information”และ “People Information for Referral”  
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ได้ตามบริบทของตน  
ค าส าคัญ : รูปแบบ , นวัตกรรมบริการ , บูรณาการ  
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in the Health Region  
Sudafa Wongharimat,  Ph.D. 

Abstract 
   Service Innovation Model : Applied the New Public Administration Concept 
by Integrating the Public Administration System in the Health Region . as well as 
to analyze confirmatory factors, factors influencing service innovation.To study 
direct and indirect influence, causal factors that influence service innovation and 
to develop the Service Innovation Model. The instruments in this study were 
measurement to develop the service innovation model by applying a new public 
administration concept by integrated public administration system in the health 
region.The measurement tool was verified by 7 experts for the content validity 
.The samples were public health personnel 430 people from all regions of Thailand. 
Sampling by two-stage sampling method. Data were analyzed by using statistics 
including frequency, percentage, mean, standard deviation. The instruments were 
the verify Construct validity by Independent Samples t-test, One-way ANOVA, LSD 
(Lease Significant Difference), 0.05 statistical significance level, by structural 
equation model analysis and path analysis.The index of item objective congruence 
( IOC)  was  0.80-1.00, The reliability of the measurement tools was 0.89-0.96.The 
confirmatory factor analysis showed the causal model of the factors affecting 
service innovation by applied new public administration concepts by integrating 
the public administration system in the health region was consistent with empirical 
data at verygood level. (χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, 
CFI=1.000,TLI=1.001, RMSEA=.000, SRMR =.045) .The results of the study of the 
service innovation consists of 6 service innovation elements, consisting of part 1: 
knowledge and understanding about public administration concepts by integrating 
the public administration system. Part2: management innovation. Part3: the use of 
technology and information. Part 4: the integration between organizations / 
departments to be used in innovation.Part5 : the management used in the service 
of innovation and part 6 : strategic planning, operations and strategic planning at 
the national level.  
    This research results can be obtained Service Innovation Model : Applied 
the New Public Administration Concept by Integrating the Public Administration 
System in the Health Region. The service innovation model consists of 8 elements 
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including the principle and importance of the model, objective, concept and 
context, target group, user, activity, media and model evaluation. The result of the 
studies compose of 5 innovation, consisting of “Inter Department Cooperation 
Network Innovation”,”You Service Innovation”, “Hos Service Innovation”, “People 
Information Program” and “People Information for Referral Program” .Moreover, 
related parties are encouraged to use or adapt this model to their specific context. 
Keyword: Model, Service Innovation, Integrating  

 
 
 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 


