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รายช่ือที่ปรึกษา 

 1. นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 2. นายแพทย์ธีรพงศ์  ตุนาค                ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 1. รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง      
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
 2. ผศ.ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย  
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.นครราชสีมา 
 3. อาจารย์ ดร.เด่นชัย สมปอง       
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร  
 4. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สหพงษ์      
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม  
 5. อาจารย์ถิระ ถาวรบุตร   
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการภาครัฐ  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท การจัดการ
คุณภาพ จ ากัด 
 6. ดร.สุภาวดี นายาว            
  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพฯ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี  
 7. ดร.ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฏ์  
  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ฯ วพบ.สุราษฎร์ธานี 
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ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ซึ่งจ าแนก
ผลของการวิจัยได้ดังนี้  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุราชการ ระดับการศึกษา 
สังกัด การร่วมด าเนินการ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  
ตารางท่ี 1.1 ค่าสถิตพ้ืนฐานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุราชการ น้อยกว่า 20 ปี 100 23.3 
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 330 76.7 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 152 35.3 
สูงกว่าปริญญาตรี 278 64.7 

สังกัด ส่วนกลาง 26 6.0 
ส่วนภูมิภาค 404 94.0 

การเข้าร่วมด าเนินการ เคย 189 44.0 
ไม่เคย 241 56.0 

 จากตารางที่ 1.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุราชการตั้งแต่ 20 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.7 อยู่
ในสังกัดส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 94.0 และส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 56.0  
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ตารางที่ 1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ จ าแนกตามอายุราชการ  

ปัจจัยเชิงสาเหตุ อายุราชการ X  S.D. t Sig. 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
น้อยกว่า 20 ปี 4.972 .143 

1.792 .074 
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.939 .210 

การบริหารจัดการนวัตกรรม
บริการ 

น้อยกว่า 20 ปี 4.860 .336 
-.254 .800 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.869 .333 
การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ 

น้อยกว่า 20 ปี 4.966 .174 
.203 .839 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.962 .174 
การบูรณาการร่วมระหว่าง
องค์กร 

น้อยกว่า 20 ปี 4.960 .180 
.192 .848 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.956 .179 
การบริหารจัดการมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

น้อยกว่า 20 ปี 4.976 .118 
3.073 .002* 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.919 .262 
การวางแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

น้อยกว่า 20 ปี 4.958 .197 
1.842 .067 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 4.912 .265 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 1.2 ผลการศึกษาพบว่าอายุราชการที่แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่าง
หน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ในด้านการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานแตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 1.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ จ าแนกตามระดับการศึกษา  

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig. 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ปริญญาตรี 4.930 0.230 

-1.229 .220 
สูงกว่าปริญญาตรี 4.957 0.177 

การบริหารจัดการนวัตกรรม
บริการ 

ปริญญาตรี 4.866 0.337 
-.076 .940 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.868 0.333 
การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ 

ปริญญาตรี 4.963 0.180 
-.074 .941 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.964 0.171 
การบูรณาการร่วมระหว่าง
องค์กร 

ปริญญาตรี 4.957 0.190 
.022 .982 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.957 0.174 
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ตารางท่ี 1.3 (ต่อ) 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ระดับการศึกษา X  S.D. t Sig. 
การบริหารจัดการมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

ปริญญาตรี 4.921 0.257 
-.740 .460 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.939 0.228 
การวางแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

ปริญญาตรี 4.891 0.299 
-1.817 .070 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.941 0.221 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่าง
หน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ จ าแนกตามสังกัด  

ปัจจัยเชิงสาเหตุ สังกัด X  S.D. t Sig. 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
ส่วนกลาง 4.951 0.202 

.081 .936 
ส่วนภูมิภาค 4.947 0.197 

การบริหารจัดการนวัตกรรม
บริการ 

ส่วนกลาง 4.923 0.272 
.876 .381 

ส่วนภูมิภาค 4.864 0.338 
การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ 

ส่วนกลาง 4.962 0.196 
-.061 .951 

ส่วนภูมิภาค 4.964 0.173 
การบูรณาการร่วมระหว่าง
องค์กร 

ส่วนกลาง 4.952 0.200 
-.148 .882 

ส่วนภูมิภาค 4.957 0.178 
การบริหารจัดการมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

ส่วนกลาง 4.833 0.368 
-1.445 .160 

ส่วนภูมิภาค 4.939 0.227 
การวางแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

ส่วนกลาง 4.908 0.273 
-.324 .746 

ส่วนภูมิภาค 4.924 0.251 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 1.4 ผลการศึกษาพบว่าสังกัดที่แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบนวัตกรรม
บริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ใน
เขตสุขภาพ ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ จ าแนกตามการเข้าร่วมด าเนินการ 

ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
การเข้าร่วม
ด าเนินการ X  S.D. t Sig. 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
เคย 4.945 0.192 

-.249 .803 
ไม่เคย 4.950 0.202 

การบริหารจัดการนวัตกรรม
บริการ 

เคย 4.884 0.316 
.888 .375 

ไม่เคย 4.855 0.348 
การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ 

เคย 4.969 0.163 
.586 .558 

ไม่เคย 4.959 0.183 
การบูรณาการร่วมระหว่าง
องค์กร 

เคย 4.960 0.168 
.341 .733 

ไม่เคย 4.954 0.188 
การบริหารจัดการมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

เคย 4.958 0.180 
2.037 .042* 

ไม่เคย 4.913 0.274 
การวางแผนกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

เคย 4.933 0.245 
.734 .464 

ไม่เคย 4.915 0.258 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 1.5 ผลการศึกษาพบว่าการเข้าร่วมด าเนินการที่แตกต่างกันมีผลต่อ
รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วม
ระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ในการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินการแตกต่างกัน  
 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นรายด้านเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิด
การบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ  
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นรายด้านเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ 
ดังตารางที่ 1.6  
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ตารางที่ 1.6 ค่าสถิตรายด้านปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์
แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ   

ปัจจัยเชิงสาเหตุ ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลค่า 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 4.947 .197 มากที่สุด 

การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ 4.867 .333 มากที่สุด 

การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ 4.963 .174 มากที่สุด 

การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร 4.957 .179 มากที่สุด 

การบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน 4.932 .238 มากที่สุด 

การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน 4.923 .252 มากที่สุด 

   จากตารางที่ 1.6 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่าง
หน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ทุกด้านมีค่ามากที่สุด  
 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ  
ตารางที่ 1.7 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดย
ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ  

ปัจจัยแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ
(λ) 

S.E. Z-test R2 

 
ความรู้ความ

เข้าใจด้านการ
บริหารภาครัฐ

แนวใหม ่
(cog) 

การบริหารสมัยใหม่ต้องค านึงถึง
การจัดหน่วยงานอิสระให้คล่องตัว 

0.913 0.024 38.042* 0.833 

ผู้บังคับบัญชาระดับต้นทุ่มเทให้กับ
ภารกิจด้านการควบคุม มากท่ีสุดฯ 

0.775 0.024 32.524* 0.600 

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องทุ่มเท
ให้กับการวางแผนฯ 

0.733 0.026 27.919* 0.537 
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ตารางท่ี 1.7 (ต่อ) 

ปัจจัยแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ
(λ) 

S.E. Z-test R2 

 

ผู้บังคับบัญชาระดับกลางจะต้อง
ทุ่มเทให้กับการควบคุมงาน
มากกว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นฯ 

0.920 0.019 48.583* 0.847 

ในการบริหารจัดการนั้น 
ประกอบด้วยภารกิจ 5 ประการฯ 

0.880 0.022 39.714 * 0.775 

รูปแบบของการบริหารงานรูปแบบ
ใหม่และพิเศษ สามารถรองรับการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 

0.828 0.025 32.518* 0.685 

วิธีการท างานภาครัฐแนวใหม่เน้น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันฯ 

0.842 0.028 30.471* 0.710 

การบริหาร
จัดการ

นวัตกรรม
บริการ (asi) 

มีการระบุถึงองค์ประกอบของ
นวัตกรรมบริการ 

0.978 0.009 114.699* 0.956 

มีการระบุถึงหลักการและ
ความส าคัญของนวัตกรรมบริการ 

0.979 0.008 115.344* 0.959 

มีการระบุถึงจุดมุ่งหมายของ
นวัตกรรมบริการ 

0.992 0.008 119.269* 0.984 

มีการระบุถึงกิจกรรม/แนวทางการ
ด าเนินการใช้งานนวัตกรรมบริการ 

0.971 0.009 109.928* 0.943 

มีการระบุถึงการประเมินผลการใช้
งานนวัตกรรมบริการ 

0.976 0.024 41.030* 0.952 

การน า
เทคโนโลยี

และ
สารสนเทศมา

ใช้ (tec) 

น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการ 

0.636 0.030 20.333* 0.404 

น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
แล้วสามารถลดขั้นตอนฯ 

0.929 0.005 184.871* 0.863 

น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
แล้วเกิดความคล่องตัวฯ 

0.903 0.007 143.199* 0.815 
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ตารางท่ี 1.7 (ต่อ) 

ปัจจัยแฝง ตัวแปรสังเกตได้ 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ
(λ) 

S.E. Z-test R2 

 
น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
แล้วเกิดข้อขัดข้องฯ 

0.947 0.009 97.708* 0.898 

การบูรณาการ
ร่วมระหว่าง
องค์กร (coi) 

หน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรโดย
ให้บุคลากร ได้รับการฝึกทักษะฯ  

0.966 0.004 239.522* 0.932 

การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะ
การยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมายฯ 0.948 0.005 173.791* 0.899 

มีการแบ่งปันการใช้อุปกรณ์ วัสดุ
การแพทย์ร่วมกันฯ 

0.932 0.007 136.714* 0.869 

บริหารงานในรูปแบบพิเศษโดยมี
ความยืดหยุ่น เกิดความคล่องตัวฯ 

0.918 0.008 113.587* 0.842 

มีการบูรณาการการท างานโดยการ
ท างานร่วมกันหลากหลายสาขาฯ 

0.904 0.009 103.339* 0.817 

การบริหาร
จัดการมาใช้

ในการ
ด าเนินงาน 

(man) 

หน่วยงานของท่านมีการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน Service 
Plan ฯ 

0.932 0.018 51.550* 0.869 

หน่วยงานของท่านมีการจัดท า
ตัวชี้วัดขององค์กร/หน่วยงานฯ 

0.965 0.013 75.091* 0.931 

หน่วยงานของท่านมีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการท างานของ
ภาครัฐฯ 

0.896 0.014 63.277* 0.802 

หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุง
การจัดสรรงบประมาณ เป็นแบบ
ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ฯ 

0.932 0.013 69.212* 0.868 

หน่วยงานของท่านมีการวาง
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณฯ 

0.868 0.015 56.439* 0.753 
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ตารางท่ี 1.7 (ต่อ) 

ปัจจัยแฝง ตัวแปรสังเกตได้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

S.E. Z-test R2 

 
ท่านมีการพิจารณาเรื่องการ
ด าเนินการนวัตกรรมบริการและ
การบริหารฯ 

0.871 0.028 30.718* 0.759 

การวางแผน
กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

(pls) 

หน่วยงานของท่านมีการวางแผน
กลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ 

0.967 0.004 218.155* 0.936 

หน่วยงานของท่านมีการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการท างาน เปลี่ยน
ภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน 

0.952 0.006 170.086* 0.906 

หน่วยงานของท่านมีการวางแผน
กลยุทธ์ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีวินัยและประหยัด (มุ่งเน้นความ
คุ้มค่าและขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับนานาชาติ) 

0.924 0.008 120.366* 0.854 

หน่วยงานของท่านมีการวางแผน
กลยุทธ์ที่เน้นการจัดการเปลี่ยน
วิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการ
ยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

0.909 0.009 100.640* 0.827 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางที่ 1.7 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของโมเดลการวัดตัวแปร
สังเกตได้ ในโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิด
การบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ ซึ่งทุกตัวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loadings) ที่มีค่าเกิน 0.40 
(Hair, et al., 2006)  
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 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ โดยวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม Mplus ดังภาพประกอบที่ 1.1 และค่าสถิติความสอดคล้องของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตารางที่ 1.8 
 

 
 

ภาพที ่1.1 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการ  
        บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ 

 จากภาพที่ 1.1 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (λ) ของปัจจัยแฝงทั้ง 6 ตัว 
พบว่าปัจจัยแฝงที่มีน้ าหนักความส าคัญสูงที่สุดคือ cog (λ = 1.000) asi (λ = 0.873) pls (λ = 
0.989) man (λ = 0.764)  coi (λ = 0.444) และ tec (λ = 0.495) ตามล าดับ ซึ่งทุกตัวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loadings) ที่มีค่าเกิน 0.40 
(Hair, et al., 2006)  
 
 
ตารางท่ี 1.8 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ 

ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df)  
   หรือ 
P-Value  

<2.00 
หรือ 
>.05 

    0.970 
 

0.6368 
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ตารางท่ี 1.8 (ต่อ) 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ 

Comparative Fit Index (CFI)  >.95 1.000 

 Tucker-Lewis Index (TLI)  >.95 1.001 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <.05 .000 

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <.05 .045 

    จากตารางที่ 1.8 ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่มีต่อรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่าง
หน่วยงาน ในเขตสุขภาพ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
(Daire et al., 2008; Wheaton et al. , 1977 และ Tabachnick and Fitdell, 2007) และใช้
เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปของสุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, 2555) โดยได้
ค่าสถิติความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวมคือ χ2= 

314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA=.000, 
SRMR =.045 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
 
ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อรูปแบบนวัตกรรม
บริการ โดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน 
ในเขตสุขภาพ  
ตารางท่ี 1.9 ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวม   
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ตารางท่ี 1.9 (ต่อ)   

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
 จากตารางที่ 1.9 ผลการวิเคราะห์แยกค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพล
รวม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า   
  1.  การบริหารภาครัฐแนวใหม่ มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร และการ
บริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.252, 0.106, 0.745, 0.433 และ 0.275 ตามล าดับ  
  2.  การบริหารภาครัฐแนวใหม ่การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผน
กลยุทธ์การด าเนินงาน การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร และการบริหารจัดการมาใช้ในการ
ด าเนินงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเท่ากับ 0.275, 0.057, 0.180, 0.012 และ 0.463 ตามล าดับ   
  3.  การบริหารภาครัฐแนวใหม่ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ การบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน และการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มาใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.024, 0.015 และ 0.200 ตามล าดับ  
  4.  การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการบริหารจัดการ
มาใช้ในการด าเนินงาน และการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.030 และ 0.013 ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย    ในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุดและ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ สมบูรณ์ ตามความเป็นจริง โดยเลือกค าตอบ
เพียงค าตอบเดียว                                                                                                                        
                                                                    

1. ปัจจุบันท่านมีอายุราชการ ......................... ปี (นับอายุเต็ม)                                                
 2. ประเภทของการปฎิบัติงาน 

  1.  ข้าราชการ    2.   ลูกจ้างประจ า  3.   พนักงานราชการ 

             4.  อ่ืนๆ (ระบุ)...... 
 3. รายได้ต่อเดือน (ของท่าน)……………………..........................บาท                                          

 4. ระดับการศึกษา   
 1.   ปริญญาตรี  2.   สูงกว่าปริญญาตรี 

 5. ท่านปฏิบัติราชการในสังกัดส่วนใดของกระทรวงสาธารณสุข 

                     1.  ส่วนกลาง                              2.  ส่วนภูมิภาค       

                     3.  อ่ืนๆ (ระบุ).......      

 6. ต าแหน่งทางด้านวิชาการและด้านบริหาร (ระบุ)............................................ 

 7. ท่านเคยร่วมด าเนินการจัดท านวัตกรรมบริการหรือไม่  

                       1.  เคย                              2.  ไม่เคย 

 

 

 

 

 

แบบวัดการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
               โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ   
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ตอนที่ 1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการ
บริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ    
การบริหารภาครัฐแนวใหม่หมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถด้านการบูรณาการร่วมกันในเขต
สุขภาพ มาบริหารราชการ ซึ่งสามารถน าประโยชน์จากการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การและผู้รับบริการ  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  

ข้อ ข้อความ 

ระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารฯ 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
น้อย 
 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1 การบริหารสมัยใหม่ต้องค านึงถึงการจัด
หน่วยงานอิสระให้คล่องตัว 

     

2 ผู้บังคับบัญชาระดับต้นทุ่มเทให้กับ
ภารกิจด้านการควบคุม มากท่ีสุด
รองลงมาตามล าดับคือการอ านวยการ 
การจัดองค์การและการวางแผน 

     

3 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องทุ่มเทให้กับ
การวางแผน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมนวัตกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

     

4 ผู้บังคับบัญชาระดับกลางจะต้องทุ่มเท
ให้กับการควบคุมงานมากกว่า
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

     

 5 ในการบริหารจัดการนั้น ประกอบด้วย
ภารกิจ 5 ประการคือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การอ านวยการ การควบคุม
งาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
งานและสร้างนวัตกรรม 

     

 

ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหาร 
ราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ  
 

           ปากมดลูก   
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ข้อ ข้อความ 

ระดับความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารฯ 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
น้อย 
 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

6 รูปแบบของการบริหารงานรูปแบบใหม่
และพิเศษ สามารถรองรับการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การด าเนินงานมี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับ
โครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม 

     

7 วิธีการท างานภาครัฐแนวใหม่แบบบูรณา
การร่วม เป็นวิธีการเน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะ
ต้องการตรวจสอบความต้องการใช้
ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมาก
ขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more 
with less)  

     

 

 

 
ตอนที ่2 แบบสอบถามการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการฯ  
 นวัตกรรมบริการ หมายถึง เป็นการสร้างบริการขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาบริการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นความคิด วิธีการ ที่สร้างผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้อื่น เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสุขภาพและสามารถขยายผลต่อได้ 
เช่น บริการ (Service) กระบวนการใหม่ๆ (Process) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ)  
 นวัตกรรมบริหารจัดการหมายถึง การพัฒนาเชิงนวัตกรรมบริการของเขตสุขภาพ ตาม
กรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  

ส่วนที่ 3. แบบสอบถามการด าเนินงานนวัตกรรมบริการตามองค์ประกอบของนวัตกรรมบริการ ฯ    
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ข้อ ข้อความ 
ระดับการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ 

ทุกครั้ง 
 

บ่อย 
ครั้ง 

บางครั้ง 
 

นานๆ
ครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

8 ท่านร่วมด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
บริการโดยมีการระบุถึงองค์ประกอบของ
นวัตกรรมบริการ 

     

9 ท่านร่วมด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
บริการโดยมีการระบุถึงหลักการและ
ความส าคัญของนวัตกรรมบริการ 

     

10 ท่านร่วมด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
บริการโดยมีการระบุถึงจุดมุ่งหมายของ
นวัตกรรมบริการ 

     

11 ท่านร่วมด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
บริการโดยมีการระบุถึงกิจกรรม/แนว
ทางการด าเนินการใช้งานนวัตกรรม
บริการ 

     

12 ท่านร่วมด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
บริการโดยมีการระบุถึงการประเมินผล
การใช้งานนวัตกรรมบริการ 

     

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด าเนนิงานนวัตกรรม
บริการฯ 
 การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ คือความสามารถในการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์   
 เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทาง
น ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์    
 สารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ 
ซึ่งมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เรียนรู้สภาพสังคม ความ
เป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้
ในการด าเนนิงานนวัตกรรมบริการฯ 

ทุกครั้ง 
 

บ่อย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ๆครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

13 ท่านร่วมด าเนินการในการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการ(หากปฏิบัติให้ตอบข้อ
25 เป็นต้นไป) 

     

14 เมื่อท่านด าเนินการในการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการแล้วสามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาการด าเนินงาน 

     

15 เมื่อท่านด าเนินการในการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการแล้วเกิดความคล่องตัว
ในการสื่อสารและการด าเนินงาน 

     

 16 เมื่อท่านด าเนินการในการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการแล้วเกิดข้อขัดข้อง ท่าน
สามารถด าเนินการปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานเกิด 
ความสะดวก คล่องตัวและแก้ไขปัญหา
ได้ 

     

 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการฯการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน คือ ความสามารถในการบูร
ณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ได้แก่ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านวัสดุ/อุปกรณ ์  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/
หน่วยงานมาใช้ในการด าเนนิงานนวัตกรรม

บริการฯ 
ทุกครั้ง 
 

บ่อย 
ครั้ง 

บางครั้ง นานๆ
ครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

17 หน่วยงานของท่านได้มีการพัฒนา
บุคลากรโดยให้บุคลากร ได้รับการฝึก
ทักษะ ประสบการณ์ มีการด าเนินงาน
เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง 

     

18 การจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน มีลักษณะการยึด
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกันเป็น
หลัก 

     

19 มีการการแบ่งปันการใช้อุปกรณ์ วัสดุ
การแพทย์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

     

20 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการ
บริหารงานในรูปแบบพิเศษโดยมีความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินงาน ให้เกิดความ
คล่องตัวและไม่ยึดติดกับโครงสร้าง
องค์กรแบบเดิม 

     

21 หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการการ
ท างานโดยการท างานร่วมกันใน
หลากหลายสาขา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพที่ดีต่อประชาชน 

     

 

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ 
 การบริหารจัดการ คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในผลลัพธ์การด าเนินงาน  
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
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ข้อ ข้อความ 

ระดับการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงาน
นวัตกรรมบริการฯ 

ทุกครั้ง 
 

บ่อย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

22 หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงาน Service Plan ด้านต่างๆ 
โดยการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริการต่อ
ผู้รับบริการโดยค านึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของผู้รับบริการ 

     

23 หน่วยงานของท่านมีการจัดท าตัวชี้วัด
ขององค์กร/หน่วยงาน ที่มีเป้าหมาย
ร่วมกัน (Joint KPIs) ระหว่างองค์กร/
หน่วยงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

     

24 หน่วยงานของท่านมีการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการท างานของภาครัฐในระดับ
ต่างๆ (Multi Level Governance) 
ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้น
การยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 

     

 25 หน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณ เป็นแบบยึดพื้นที่เป็น
ตัวตั้ง (Area-Base Approach) 

     

26 หน่วยงานของท่านมีการวางเงื่อนไขการ
จัดสรรงบประมาณให้สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่
เหมาะสม 

     

27 ท่านมีการพิจารณาเรื่องการด าเนินการ
นวัตกรรมบริการและการบริหารจัดการ
โดยยึดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุขระยะ 20 ปี 
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน คือการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ   
 การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชนเป็นหลัก ตลอดถึงการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความและเลือกตอบ โดยท าเครื่องหมาย () ลงในช่องว่าง
หน้าข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว  

ข้อ ข้อความ 

ระดับการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
และการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ทุกครั้ง 
 

บ่อย 
ครั้ง 

บาง 
ครั้ง 

นาน
ๆครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

28 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนกลยุทธ์
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

     

29 หน่วยงานของท่านมีการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการท างาน เปลี่ยนภาครัฐให้
แข่งขันกันมากข้ึน 

     

 30 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนกลยุทธ์
ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและ
ประหยัด (มุ่งเน้นความคุ้มค่าและขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ) 

     

31 หน่วยงานของท่านมีการวางแผนกลยุทธ์
ที่เน้นการจัดการเปลี่ยนวิธีการแบบ
ข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้าง
และให้รางวัล 

     

 

 
 

 

“ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสนี้” 
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แบบประเมินผลการใช้งานนวัตกรรม 

ชื่อ นวัตกรรม :__________________________________ 

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................................................... 

รายการ ระดับการประเมิน 
มาก
ท่ีสุด 
(5 คะ 
แนน) 

มาก 
 

(4 คะ 
แนน) 

ปาน
กลาง 
(3 คะ 
แนน) 

น้อย 
 

(2 คะ 
แนน) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1 คะ 
แนน) 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารว่มกิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. การได้รับการชี้แจง แนะน าที่ดีจากผู้ใหบ้ริการ 
2. การอ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ 
3. ความรวดเร็วคล่องตัวของผู้ให้บริการ 
4. กิริยามารยาท และการมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีของผู้ให้บริการ 
5. ผู้ให้บริการอธบิายชัดเจน สื่อความหมายได้เหมาะสม 
6. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม หรือมีสว่นร่วม 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งของคลับสุขภาพชุมชนฯ 
2. เอกสารประกอบ/วัสดุอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมและเพียงพอต่อ

ความต้องการ 

     

ด้านเทคนิค การถ่ายทอดและการปฏิบตัิ 
1. ผู้ให้ข้อมูล มีเทคนิคในการบรรยาย/การใช้ส่ือ/ภาษาที่เขา้ใจง่าย เหมาะสม 
2. ผู้ให้ข้อมูล มีความสามารถถา่ยทอดความรู้ตามล าดับขั้นตอนและชัดเจน 

     

ด้านการท างานเป็นทีมและความร่วมมือของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการมีการท างานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการท างาน 
2. มีการประสานความร่วมมือระหวา่งสมาชิก การติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม 

ทั่วถึง 

     

ด้านการน าความรู้ที่ได้ไปใชป้ระโยชน์ 
        1.  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ได้จริง 

     

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ........................................................ 
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แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดย
การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ 

 ชื่อผู้ประเมิน....................................................................................................................................... 

ข้อที ่

 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้     

2. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้     

2.1 การแสดงความรู้สึก     

2.2 การเล่าประสบการณ์     

2.3 การอภิปราย     

2.4 การตอบค าถาม     

2.5 การน าเสนอ     

2.6 การเขียนแผน     

2.7 การช่วยเหลือซึ่งกันและกนั     

3. เคร่ืองมือวัดและประเมินผลรูปแบบ     

4. การน ารูปแบบไปใช้จริง     

5. ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบใน
ภาพรวม 
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แบบประเมินการท างานกลุม่ 

กลุ่มที่........... 

สมาชกิกลุม่  1. ………………………………………….      2. ………………………………………. 

                3. ………………………………………….       

พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน 
3 2 1 

1.ความร่วมมือในการ
ท างาน 

   

2.ความตั้งใจในการ
ท างาน 

   

3.ความรับผดิชอบ    
รวม  

                         รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินการท างานกลุม่ 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

ความร่วมมือ
ในการ
ท างาน 

สมาชิกภายในกลุ่มให้ความ
ร่วมมือในการท างานดมีาก 

สมาชิกภายในกลุ่มให้
ความร่วมมือในการ
ท างานปานกลาง 

สมาชิกภายในกลุ่มให้
ความร่วมมือในการ
ท างานน้อย 

ความต้ังใจ
ในการ
ท างาน 

สมาชิกภายในกลุ่มมีการ
วางแผนในการท างาน
ร่วมกันและปฏิบัตติามแผน
ที่วางไว้ได้ครบถ้วน 

สมาชิกภายในกลุ่มมีการ
วางแผนในการท างาน
ร่วมกันและปฏิบัตติาม
แผนที่วางไว้ แต่ไม่
ครบถ้วน 

สมาชิกภายในกลุ่มไม่
มีการวางแผนในการ
ท างานร่วมกัน 

ความ
รับผิดชอบ 

มีการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก
ภายในกลุ่มอยา่งชัดเจน
และปฏิบตัิตามหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

มีการแบ่งหน้าท่ีของ
สมาชิกภายในกลุ่มแตไ่ม่
ชัดเจนหรือสมาชิกไม่ได้
ปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ไม่มีการแบ่งหน้าท่ี
ของสมาชิกภายใน
กลุ่มอย่างชัดเจนและ
สมาชิกส่วนใหญไ่ม่
ปฏิบัติงาน 

รวม  
   ผลการประเมินการใช้งานนวัตกรรม : _______________________________ 

 คะแนน  มากกว่าร้อยละ 80 หมายถึง นวัตกรรมมคีวามเหมาะสมสงู 
 คะแนน  ระหว่างร้อยละ 60 – 79 หมายถึง นวัตกรรมมีความเหมาะสมปานกลาง 
 คะแนน  ต่ ากว่าร้อยละ  60   หมายถึง  นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่ า  
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การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้รูปแบบ 
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้รูปแบบ  
           การประเมินความพึงพอใจประเมินโดยผู้ใช้รูปแบบได้แก่ ผูป้ระเมินท าการวิเคราะหโ์ดยใช้ค่าเฉลี่ย X 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจแล้วน าค่าเฉลี่ยของคะแนนมาจัด
ระดับมาตรฐานรูปแบบ 4 ระดับ 

                       คะแนน                                             ระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ยคะแนน  3.50-4.00  หมายถึง     มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  2.50-3.49  หมายถึง     มาก 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.50-2.49  หมายถึง     ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยคะแนน  1.00-1.49  หมายถึง     น้อย 

เกณฑ์การประเมินการท างานกลุม่       
               คะแนน             ระดับ 
 ค่าคะแนน 7-9 คะแนน                 หมายถึง                 ด ี
 ค่าคะแนน 4-6 คะแนน                  หมายถึง                 พอใช้ 
 ค่าคะแนน 1-3 คะแนน                  หมายถึง                 ควรปรับปรุง 
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