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บทสรุปผู้บริหาร 
Executive Summary 

รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
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Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration 

Concept  by Integrating the Public Administration System  

in the Health Region 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
       การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขต
กว้างขวาง ครอบคลุมเรื่องต่างๆ แทบทุกเรื่อง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยาก   การ
บริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มาในอดีตมาใช้กับการ
บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา 
ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของประเทศต่างๆ ในโลกเชื่อมถึง
กันได้สะดวกขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ หมดไป ตรงกันข้าม
กลับยิ่งท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นการที่ประเทศต่างๆ จะสามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้จะต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศ
ก าลังพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ หรือไต้หวัน ล้วน
มีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และมีการน านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง  
(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  2018) นอกจาก
จะต้องแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆแล้ว องค์กรภาครัฐยังจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆด้วย เพ่ือที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจได้พัฒนาไป
อย่างก้าวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผู้รับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆต่ อการ
บริการของภาครัฐ จึงท าให้ภาครัฐไม่อาจหยุดนิ่งได้ ต้องปรับตัวและมีนวัตกรรมในการท างาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการให้มีการสร้างบริการใหม่หรือสิ่งใหม่
ให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
นับเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2559) 
นอกจากนีน้วัตกรรมยังเป็นการน าเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับ
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การพัฒนามาแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (Hughes, 1987)   
   ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมบริการให้เกิดข้ึน ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหาร
การสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้
เกิดนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ที่รวมพลังสั งคม 
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลปัจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของ คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดย
ได้ก าหนดแนว ทางการแก้ปัญหาของประเทศเป็นสามระยะ และมีนโยบาย 11 ด้าน โดยน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า ด้วยการพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักส าคัญ รวมถึงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชนเป็นแนวทาง ซึ่งนโยบายหนึ่งในสิบเอ็ด
ด้านของรัฐบาลคือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2561) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงบริการเดิมหรือเพ่ือการสร้างระบบบริการใหม่ เป็นการสร้าง
นวัตกรรมต่อยอดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ นวัตกรรมต่อยอดเป็นการเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากเขตสุขภาพ
ใดที่มีการด าเนินการนวัตกรรมบริการไปแล้ว เมื่อประสบความส าเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจึงขยายไปสู่
นวัตกรรมใหม่ต่อไป เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขตสุขภาพ 
และเพ่ือทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขต
สุขภาพ โดยการน าแนวคิดทฤษฎี การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
มาใช้เพ่ือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอา
แนวทางหรือวิธี การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง
หลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด โดยได้น าประเด็นยุทธศาสตร์การวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง 
เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ 
น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
    การประสานความร่วมมือกันในการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ กอง
บริหารการสาธารณสุข โดยผู้วิจัยซึ่งได้รับมอบหมาย จึงได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ
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บูรณาการในเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดจาก
ประสบการณ์การท างานในหลายๆพ้ืนที่และหลากหลายด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางจัดท านวัตกรรมให้เขตสุขภาพอ่ืน อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกับพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน    
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป    
 เพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  
    
วัตถุประสงค์เฉพาะ    
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของนวัตกรรมบริการตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่
โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ 
     2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการโดย
ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ
บูรณาการในเขตสุขภาพ  
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ในการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  
 4. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในการโดย
การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ    
 
กลุ่มเป้าหมาย   
 บุคลากรทางดา้นสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ ทั้ง 13 เขตสุขภาพ  
 
ขอบเขตการวิจัย   
 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการ
พัฒนานวัตกรรมบริการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ เพ่ือ
เป็นแนวทางจัดท านวัตกรรมให้เขตสุขภาพที่มีบริบทใกล้เคียงกัน โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในทั่วทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 77 จังหวัด จ านวน 475,928 
คน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข, 2562)  
 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
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กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดในทุกเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ
ไทยโดยมีการก าหนดขนาดตัวอย่าง และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้   
 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดในทุกเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขต
สุขภาพ โดยผู้วิจัยใช้วิธีพิจารณาการใช้ขนาดตัวอย่างโดยการใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน 
(R.V.Krejcie & D.W.Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน 
(ก าหนดให้สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ = 0.05) ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ านวนพารามิเตอร์ไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 1 (Hair 
et,al, 2010) (จ านวน 43 พารามิเตอร์) รวมได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 430 คน  
 วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-stage sampling) โดย
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1  ใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ ด้วยวิธี Stratified 
Random Sampling โดยมีตัวแปรในการสุ่มดังนี้ Primary Sampling Unit คือ หน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง Secondary Sampling Unit คือ หน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และTertiary Sampling Unit คือ หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ขั้นตอนที่ 2 ใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
การใช้ตารางเลขสุ่มให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในขนาดตัวอย่าง (Population Approach) 
และบริบทของสถานบริการสุขภาพ  (Health Service Approach)  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย    
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์
แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ 
การด า เนินการวิ จั ยแบบผสมวิ ธี  ( Mixed Method Research)  ในรูปแบบหลายระยะ 
(Multiphase Designs) โดยระยะที่ 1 เป็นการศึกษานวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพโดยประยุกต์
แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ท าการศึกษา
วิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
บริการในเขตสุขภาพโดยประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการและสังเคราะห์นวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ได้จากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ  และผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง หรือการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) ในการศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม ที่ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 430 คน ท าให้ได้
องค์ประกอบของนวัตกรรมบริการฯ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพโดย
ประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ จาก
การองค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯที่ได้จากระยะแรก  
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การวิเคราะห์ข้อมูล   
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ของ
ข้อมูลทั่วไปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ข้อมูลเบื้องต้นวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) วิเคราะห์โมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Model) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis)   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เป็นแบบสอบถามและแบบวัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่
โดยการวางระบบการบริหารแบบบูรณาการในเขตสุขภาพและความรู้ความเข้าใจนวัตกรรม
บริการฯ  ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ตอนที่ 1 แบบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ตอนที่ 2 แบบวัด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการบริหารจัดการและการน า
นวัตกรรมฯ ไปใช้ด าเนินการในพื้นที่ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการด าเนินงานนวัตกรรมบริการตาม
องค์ประกอบนวัตกรรมบริการ  แบ่งเป็น 6 ตอน ประกอบด้วยตอนที่ 3 ถึง ตอนที่ 8 หาค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าอัลฟาครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) ได้ค่า
ความเที่ยงตรง (r) เท่ากับ 0.89   
 
ผลการศึกษาวิจัย   
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยน าตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงที่เป็น
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและ
วัดการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ ที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเรียบร้อยแล้ว น า
เครื่องมือมาทดสอบจากกลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) จ านวน 
60 ท่าน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าอัลฟาครอนบาค (Alpha 
Coefficient Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงตรง (r) เท่ากับ 0.96 ได้เครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม
และแบบวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการ โดยใช้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการที่ผ่านการหาความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว ผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบว่า ได้
องค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯที่มีน้ าหนักองค์ประกอบที่ยอมรับได้ระหว่าง  0.636-0.992 และ
เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของโครงสร้าง (Pc : Construct reliability) มีค่าความเชื่อมั่นเชิง
โครงสร้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสูงกว่า .60 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เมื่อพิจารณาค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (พิจารณาจากค่า 
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χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA 
=.000, SRMR =.045)  (Daire et al., 2008; Wheaton et al. , 1977 และ  Tabachnick and 
Fitdell, 2007) และใช้เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปของสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (สุนทรพจน์ ด ารงค์
พานิช, 2555) การวิเคราะห์อิทธิพลที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง
หรือการวิ เคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)  ได้
องค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ  พบว่ามี
อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การบูร
ณาการร่วมระหว่างองค์กร และการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.252, 0.106, 0.745, 0.433 และ 0.275 
ตามล าดับ การบริหารภาครัฐแนวใหม่ การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์
การด าเนินงาน การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร และการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน 
มีอิทธิพลทางตรงต่อการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 
0.275, 0.057, 0.180, 0.012 และ 0.463 ตามล าดับ ท าให้ได้รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ  ด้านที่ 2 การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการฯ ด้านที่3 การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ ด้านที่4 การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ ด้านที่ 5 การบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯและด้านที่ 6 การ
วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งน าองค์ประกอบมา
ก าหนด การใช้งานรูปแบบนวัตกรรมบริการที่ประกอบด้วย หลักการและความส าคัญของรูปแบบ, 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบ, แนวคิดและเนื้อหาสาระของรูปแบบ , กลุ่มเป้าหมาย, ผู้ใช้รูปแบบ, 
กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบ, สื่อที่ใช้ในรูปแบบ และการประเมินผล จากองค์ประกอบของรูปแบบที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ  ประกอบด้วย
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ ดังภาพที่ 1 ร่วมกับการพัฒนารูปแบบ 8 
องค์ประกอบ รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ
วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ท าให้ได้นวัตกรรม 5 เรื่อง ดังภาพที่ 2 
นวัตกรรมที่ได้ประกอบด้วย นวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงานบรูณาการ (Inter Department 
Cooperation Network) นวัตกรรมยูเซอร์วิส นวัตกรรมฮอสเซอร์วิส นวัตกรรม People 
Information และนวัตกรรม People Information Referral ซึ่ งนวัตกรรมเครือข่ายการ
ด าเนินงานบรูณาการ (Inter Department Cooperation Network) แสดงดังภาพที่ 3 รูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน ซึ่งบุคลากรในสถานบริการสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ตามบริบทของสถานบริการ   
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ภาพที่ 1 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหาร  
                ภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ 
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ภาพที่ 2 HAD 4.0I-SI Model 

 

 

 

 

 

โมเดลเชิงสาเหตุ

การบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ (cog)

การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ (asi)

การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ (tec)

การบูรณาการร่วม
ระหว่างองค์กร (coi)

การบริหารจัดการมา
ใช้ในการด าเนินงาน

(man)

การวางแผนกลยุทธ์
การด าเนินงาน (pls)

การพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมบริการ

กระบวนการพัฒนา
รูปแบบ 8 

องค์ประกอบ

1. หลักการและ
ความส าคัญของ
รูปแบบ
2. จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ
3. แนวคิดและเนื้อหา
สาระ
4. กลุ่มเป้าหมาย
5. ผู้ใช้รูปแบบ
6. กิจกรรมที่ใช้ใน
รูปแบบ
7. สื่อที่ใช้ในรูปแบบ
8. การประเมินผล
รูปแบบ

นวัตกรรม

นวัตกรรม เครือข่าย
การด าเนินงานบูรณา

การ

นวัตกรรม “ยู
เซอร์วิส”

นวัตกรรม “ฮอส
เซอร์วิส”

นวัตกรรม “People 
Information”

นวัตกรรม “People 
Information for 

Referral”
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ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร ว
(Service Excellent)

ยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ท างาน
(People Excellent)

ต้นแบบการเรียนรู้ท่ีได้บูรณาการ
ด้านการท างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

(Modeling of Coordination with Technology)

หลักสูตร CEO บูรณาการหรือ
หลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ
จิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงาน

บูรณาการ

 การมีส่วนร่วมของชุมชน
 (Community Participation)

เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

แก่ประชาชน
(Enhance of Health Literacy, 

Health Promotion and 
Prevention for People)

นวัตกรรมบริการ
(Inter Department 

Cooperation Network)

การประกันคุณภาพ
1.Joint KPI 

(             ) 
2.CEO of Coordinate 
(                 )
3.Coordinate Board 

(                      )
4.Evaluation 
(         )

5.Budgets and Funds
(                 ) 

การมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
(International Organization and 

Independent Organization Partnership)

 
ภาพที่ 3 นวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงานบรูณาการ  

(Inter Department Cooperation Network) 
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อภิปรายและวิจารณ์     
    1. รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนนี้ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และมีกระบวนการที่น่าเชื่อถือในการร่างรูปแบบฯ ซึ่งรูปแบบเป็นการ
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิด หลักการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทั้งนี้นอกจาก
ตัวแปรซึ่งน ามาประกอบในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ผ่านการน า
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model : SEM) ท าให้ตัวแปรที่น ามา
สร้างเป็นองค์ประกอบของกิจกรรมในรูปแบบ มีความน่าเชื่อถือ และครอบคลุม รวมถึงการใช้แนว
ทางการพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย จากการที่
ผู้วิจัยได้มีการประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของร่างรูปแบบนวัตกรรม
บริการฯ ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ โดยผ่าน
การประเมินและตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพบว่าร่างรูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีแนวคิด หลักการ และมีการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
น ารูปแบบไปใช้ มีโครงสร้างของรูปแบบที่มีความส าคัญและสอดคล้องกัน มีกระบวนการเรียนรู้
ของรูปแบบโดยมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ นอกจากนี้ พบว่าแผนการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบและคู่มือการใช้งานรูปแบบมีความถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน ง่ายต่อการน าไปใช้งาน 
อีกทั้งท าให้ได้นวัตกรรม ซึ่งได้ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่าน ได้ค่า IOC 
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 นับว่าร่างรูปแบบฯ มีความน่าเชื่อถือ โดยการด าเนินการน าร่างรูปแบบไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จากการน าร่างรูปแบบฯ ไปจัดประชุมระดมสมอง (Brain Storming) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ด้านการจัดการภาครัฐ 
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิจัยและประเมินผล และด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบแล้ว 
ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ส าคัญ น ามาปรับปรุงแก้ไข ท าให้สามารถน ารูปแบบไปทดลองใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน ารูปแบบฯ เพ่ิมเติม
ตามค าแนะน าให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของบุคลากรในสถานบริการ
สุขภาพ จากเหตุผลทั้งหมดดังกล่าว ที่มีการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิด
การบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพโดยผ่าน
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
กระทั่งน ามาพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบคุณภาพ จนได้รูปแบบนวัตกรรมบริการโดย
ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขต
สุขภาพที่สมบูรณ์ ที่ท าให้ผู้ที่น ารูปแบบไปทดลองใช้มีความม่ันใจได้ว่ารูปแบบมีคุณภาพ  
    2. นวัตกรรม เครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ (Inter Department Cooperation 
Network ) นี้  การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ จะต้องมีผู้มีความรู้
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ความสามารถในแต่ละสาขา (สหวิชาชีพ) ที่บูรณาการการท างานร่วมกัน จากหลายๆหน่วยงาน 
การด าเนินงานนวัตกรรมบริการ เกี่ยวกับด้านสุขภาพในประเทศไทย  ต้องมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานสร้างสรรค์และต่อยอดเพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อบุคคลในสังคม ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควร
จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง สนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย นวัตกรรม เครือข่าย
การด าเนินงาน (Inter Department Cooperation Network) นี้ นอกจากจะเป็นการท างานใน
รูปแบบพิเศษที่เป็นอิสระ มีแผนการบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการประเมินผล เป็นระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ยังมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ได้แก่ หลักสูตร CEO บูรณาการและหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน ตลอดจน
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการ เพ่ือเป็นการยกระดับ
ความรู้ความสามารถของผู้ท างานบูรณาการ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังอ านาจ 
(Empowerment)  ซึ่ ง จะก่อ ให้ เ กิดการด า เนิ นงานอย่ างยั่ งยื น  ( Sustainable of Inter 
Department Coordination) จึงควรก าหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อันจะ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของประเทศไทย  
 
ข้อเสนอแนะ   
   รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบ
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้  บุคลากรด้าน
สาธารณสุข และบุคลากรด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับใช้ในบริบทอ่ืนและบริบทที่ใกล้เคียงกันได้   
    บุคลากรด้านสาธารณสุขสามารถน ารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิด
การจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ เป็น
แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมบริการในพ้ืนที่อ่ืนๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรมีการวัดติดตามผลการใช้รูปแบบระยะยาว เพ่ือศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาต่อยอด
ให้เกดิผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นต่อสุขภาพอนามัยและบริการที่ประชาชนควรจะได้รับ 


