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บทคัดย่อ การศกึษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยรปูแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแ์นวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดย

การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสขุภาพเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่มีอทิธพิล

ต่อนวัตกรรมบริการฯ ศกึษาปัจจัยเชิงสาเหตทุี่มอีทิธพิลต่อนวัตกรรมบริการฯ และเพ่ือพัฒนารปูแบบนวัตกรรม

บริการฯ รปูแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมวิธ ี (mixed method research) ในรปูแบบหลายระยะ (multiphase 

designs) เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดการพัฒนารปูแบบนวัตกรรม

บริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขต

สขุภาพ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 ท่าน กลุ่มตวัอย่าง 

เป็นบุคลากรด้านสาธารณสขุ จ�านวน 430 คน จากทั่วทุกภมูภิาคของประเทศไทย สุ่มตวัอย่างโดยวิธสีุ่มแบบสองขั้น

ตอน (two-stage sampling) วิเคราะห์ด้วยสถติ ิค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โมเดลสมการ

เชิงโครงสร้าง (structural equation model) และวิเคราะห์อทิธพิล (path analysis) ผลการวิจัยพบว่าเคร่ืองมอืวัด มี

ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.8 - 1.0 มค่ีาความเช่ือมั่น 0.89-0.96 โมเดลเชิงสาเหตปัุจจัยที่มผีลต่อ

นวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ  

บูรณาการในเขตสขุภาพมคีวามสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑด์มีาก (χ2=314.520, df=324, 

χ2/df=0.970, p-value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA=0.000, SRMR =0.045) ผลการศกึษา

รปูแบบของนวัตกรรมบริการฯ ประกอบด้วยองค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ด้านที่ 2 การบริหาร

จัดการนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 3 การน�าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้าน

ที่ 4 การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 5 การบริหาร

จัดการมาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ และด้านที่ 6 การวางแผนกลยุทธก์ารด�าเนินงานและการวางแผน

ยุทธศาสตร์ระดบัชาต ิผลการวิจัยน้ีท�าให้ได้รปูแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแ์นวคิดการบริหารภาครัฐแนว

ใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการฯ ที่ประกอบด้วยนวัตกรรม 5 เร่ือง ได้แก่ นวัตกรรม เครือ-

ข่ายการด�าเนินงานบูรณาการ (inter department cooperation network innovation) นวัตกรรม “ยูเซอร์วิส” นวัตกรรม 

“ฮอสเซอร์วิส” นวัตกรรม “people information”และ “people information for referral” ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องสามารถน�า

ไปใช้ได้ตามบริบทของตน 
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บทน�า
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ส่งผลกระ

ทบต่อการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ อย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ เพราะการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นดังกล่าวเป็นการ

เปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึ้นอย่างรวดเรว็ รนุแรง มขีอบเขตกว้าง

ขวาง ครอบคลุมเร่ืองต่างๆ แทบทุกเร่ือง และเป็นการ

เปล่ียนแปลงที่คาดเดาได้ยาก การบริหารองค์การในยุค

ปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธกีารแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มาใน

อดตีมาใช้กบัการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบนั องค์กรจะ

ต้องพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและการปรับตวัตลอดเวลา 

ดงัน้ันนวัตกรรมจึงเป็นสิง่จ�าเป็นของการบริหารองค์กรใน

ยุคปัจจุบันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การเปล่ียนแปลงจาก

กระแสโลกาภวัิฒน์ ที่ท�าให้การตดิต่อสื่อสารของประเทศ

ต่างๆ ในโลกเช่ือมถงึกนัได้สะดวกขึ้น แต่ขณะเดยีวกนัก็

ไม่ได้ท�าให้การแข่งขนัของประเทศต่างๆ หมดไป ตรงกนั

ข้ามกลับย่ิงท�าให้การแข่งขนัของประเทศต่างๆ รนุแรงขึ้น 

ดงัน้ันการที่ประเทศต่างๆ จะสามารถแข่งขนักบัประเทศ 

อื่นๆ ได้จะต้องอาศยัความมปีระสทิธภิาพขององค์กรภาค

รัฐที่ช่วยในการขบัเคล่ือนนโยบาย ประเทศที่ประสบความ

ส�าเรจ็ในการพัฒนาประเทศ จนผลักดนัจากประเทศก�าลัง

พัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศช้ันน�าของโลกได้อย่างสาธารณ-

รัฐเกาหลี สงิคโปร์ หรือไต้หวัน ล้วนมรีะบบราชการและ

กลไกภาครัฐที่มปีระสทิธภิาพ และมกีารน�านวัตกรรมมา

ใช้อย่างต่อเน่ือง(1) นอกจากจะต้องแข่งขันกับประเทศ 

อื่นๆ แล้ว องค์กรภาครัฐยังจะต้องปรับตวัให้ทนัต่อความ

ก้าวหน้าของภาคเอกชนและองค์กรธุรกจิต่างๆ ด้วย เพ่ือ

ที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกจิได้พัฒนาไปอย่าง

ก้าวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผู้รับบริการกจ็ะมีความ

คาดหวังที่สงูขึ้นไปเร่ือยๆ ต่อการบริการของภาครัฐ จึง

ท�าให้ภาครัฐไม่อาจหยุดน่ิงได้ ต้องปรับตัวและมีนวัต-

กรรมในการท�างานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น

ที่ต้องมีการด�าเนินการให้มีการสร้างบริการใหม่หรือสิ่ง-

ใหม่ให้เกดิประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ดย่ิีงขึ้น โดยเน้นการปรับปรงุอย่างต่อเน่ือง นับเป็นสิ่ง

ที่ต้องผลักดันให้เกดิขึ้น โดยนวัตกรรมน้ันเป็นสิ่งใหม่ที่

เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มี

ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม(2) นอกจากน้ีนวัตกรรม

ยังเป็นการน�าเอาวิธกีารใหม่ มาปฏบิัติหลังจากที่ได้ผ่าน

การทดลองและได้รับการพัฒนามาแล้ว และมคีวามแตก

ต่างจากการปฏบิตัเิดมิที่เคยปฏบิตัมิา(3)

 ดงัน้ัน รัฐบาลจึงมนีโยบายขบัเคล่ือนการด�าเนินงาน

นวัตกรรมบริการให้เกดิขึ้น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน

ให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวง

สาธารณสขุ โดยกองบริหารการสาธารณสขุ ได้เลง็เหน็

ความส�าคัญของการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการ

ขับเคล่ือนให้เกิดนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ซ่ึง

สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสขุ 

ซ่ึงต้องด�าเนินการพัฒนาและอภิบาลระบบสขุภาพ อย่าง

มีส่วนร่วมและย่ังยืน ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชน

สุขภาพดี(4) เป็นการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ปัจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีต่อสภา

นิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) เมื่อวันที่ 12 กนัยายน พ.ศ. 

2557 โดยได้ก�าหนดแนว ทางการแก้ปัญหาของประเทศ

เป็นสามระยะ และมนีโยบาย 11 ด้าน โดยน�ายุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศว่า ด้วยการพัฒนาตามแนวพระราชด�า

ริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็น

หลักส�าคัญ รวมถงึใช้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง แนวทาง

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิและความต้องการของ

ประชาชนเป็นแนวทาง ซ่ึงนโยบายหน่ึงในสบิเอด็ด้านของ

รัฐบาลคือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(4) เพ่ือการ

เปล่ียนแปลงบริการเดิมหรือเพ่ือการสร้างระบบบริการ

ใหม่ เป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดเพ่ือให้เกิด

ประสทิธภิาพหรือคุณภาพ ตลอดจนการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ นวัตกรรมต่อยอด

เป็นการเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง หากเขตสขุภาพ

ใดที่มกีารด�าเนินการนวัตกรรมบริการไปแล้ว เมื่อประสบ

ความส�าเรจ็ไปขั้นหน่ึงแล้วจึงขยายไปสู่นวัตกรรมใหม่ต่อ

ไป เป็นการขบัเคล่ือนการด�าเนินงานนวัตกรรมสขุภาพใน
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ส�านักงานเขตสขุภาพ และเพ่ือทราบความก้าวหน้าของ

การด�าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมสุขภาพใน

ส�านักงานเขตสุขภาพ โดยการน�าแนวคิดทฤษฎี การ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (new public management) 

มาใช้เพ่ือการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน�า

หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ

แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการที่มุ่งสู่ความ

เป็นเลิศ โดยการน�าเอาแนวทางหรือวิธ ี การบริหารงาน

แบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ การบริหารงานแบบมอือาชีพ การ

ค�านึงถงึหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทดัรัด 

โดยได้น�าประเดน็ยุทธศาสตร์การวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการท�างานร่วมกัน

ภายในระบบราชการด้วยกนัเอง เพ่ือแก้ปัญหาการแยก

ส่วนในการปฏบิตังิาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถงึการวาง

ระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่าง

ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย 

ภายใต้วัตถุประสงค์ เดยีวกนั คือ น�าศกัยภาพเฉพาะของ

แต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กบังานตามเป้าหมายที่

ก�าหนด เพ่ือขบัเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

การด�าเนินงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ในเขต

สุขภาพ ได้ถูกก�าหนดให้เป็นตัวช้ีวัด ระดับกระทรวง

สาธารณสุข ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการ

บริหารจัดการ ร้อยละ 100 เกณฑต์ั้งไว้คือร้อยละ 100 

แต่พบว่าผลการด�าเนินงานในปี 2561 เป็นร้อยละ 90 ซ่ึง

ทุกเขตสขุภาพต้องด�าเนินการเพ่ือให้ผ่านเกณฑด์ังกล่าว 

นอกจากน้ียังพบว่าผู้รับบริการที่ประสบปัญหาระยะเวลา

การรอคอยนาน และสภาพความแออดัในโรงพยาบาล ซ่ึง

ผู้วิจัยมบีทบาทภารกจิรับผดิชอบงานบริหารจัดการในเขต

สุขภาพ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษาการพัฒนา

นวัตกรรมบริการโดยการประยุกตแ์นวคิดการบริหารภาค

รัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ 

บูรณาการในเขตสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

องค์ประกอบของนวัตกรรมบริการตามแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ 

บูรณาการในเขตสขุภาพ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการโดย

ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในการโดย

การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขต-

สุขภาพ และเพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการโดยประยุกต์

แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ในการโดยการวาง

ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสขุภาพ อนั

จะเป็นการลดปัญหาการรอนานและความแออดัในโรง-

พยาบาล ก่อให้เกิดการถ่ายทอดจากประสบการณ์การ

ท�างานในหลายๆ พ้ืนที่และหลากหลายด้านการวิจัย

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางจัดท�านวัตกรรมให้เขต

สขุภาพอื่น อกีทั้งยังสามารถบูรณาการกบัพ้ืนที่อื่นๆ ที่มี

บริบทใกล้เคียงกนั

วิธีการศึกษา
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัย การพัฒนารปูแบบ

นวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแ์นวคิดการจัดการภาค

รัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

ในเขตสขุภาพ การด�าเนินการวิจัยแบบผสมวิธ ี (mixed 

method research) ในรูปแบบหลายระยะ (multiphase 

designs) โดยระยะที่ 1 เป็นการศกึษานวัตกรรมบริการ

ในเขตสขุภาพโดยประยุกตแ์นวคิดการจัดการภาครัฐโดย

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

ท�าการศกึษาวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศกึษา

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบันวัตกรรมบริการ

ในเขตสขุภาพโดยประยุกตแ์นวคิดการจัดการภาครัฐโดย

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการและ

สังเคราะห์นวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ท�าให้ได้

แนวคิดการสร้างเคร่ืองมือวิจัย องค์ประกอบนวัตกรรม

บริการ และค�าอธบิายตวัช้ีวัด ดงัแสดงในตารางที่ 1 

น�ามาสร้างเคร่ืองมือวิจัยและท�าการศึกษาจากกลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 430 คน จากน้ันวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุต่อรูปแบบนวัตกรรม

บริการฯ และผลการวิเคราะห์อทิธิพลที่ใช้ในการศึกษา



รูปแบบนวตักรรมบริการโดยประยกุตแ์นวคิดการบริหารภาครฐัแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2563 ปีที ่29 ฉบบัที ่2 335

ตารางที ่1 การสรา้งเครือ่งมือวิจยั องคป์ระกอบนวตักรรมบริการ และค�าอธิบายตวัช้ีวดั (จากผลการทบทวนวรรณกรรม)

          องค์ประกอบ                                                   ค�าอธบิายความหมาย                             ค�าอธบิายตวัช้ีวัด

       นวัตกรรมบริการ

1.  เทคโนโลยีและสารสนเทศ

2.  การบูรณาการร่วม 

  ระหว่างองค์กร/

 หน่วยงาน

 

3. การบริหารจัดการ 

4.  การวางแผนกลยุทธ์

 การด�าเนินงาน 

  

เทคโนโลยี หมายถงึ การประยุกตเ์อาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้

ให้เกดิประโยชน์ การศกึษาพัฒนาองค์ความรู้ ต่างๆ กเ็พ่ือให้เข้าใจ

ธรรมชาต ิกฎเกณฑข์องสิ่งต่างๆ และหาทางน�ามาประยุกตใ์ห้เกดิ

ประโยชน์ 

สารสนเทศ หมายถงึ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกดิมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจ�านวนมาก 

เรียนรู้สภาพสงัคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑแ์ละวิชาการตลอดจนข้อมูล

ด้านสขุภาพ

การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน มุ่งเน้นเร่ืองการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ได้แก่ด้านบุคลากร ด้าน

การเงนิและด้านวัสดุ/อปุกรณ ์

รายละเอยีดดงัน้ี

1. ด้านบุคลากร ได้รับการฝึกทกัษะ ประสบการณ ์มกีารด�าเนินงาน

เป็นทมีงานที่เข้มแขง็

2. การจัดสรรงบประมาณให้มลัีกษณะการยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

ร่วมกนัเป็นหลัก

3. การแบ่งปันการใช้อปุกรณ ์วัสดุการแพทย์ร่วมกนัโดยค�านึงถงึการ

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การบริหารจัดการคือความสามารถในการบริหารจัดการ โดยการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพ

ในผลลัพธก์ารด�าเนินงาน รายละเอยีดดงัน้ี 

1. การพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงาน Service Plan ด้านต่างๆ ให้กบั

ผู้รับบริการ ประสทิธภิาพการบริการต่อผู้รับบริการโดยค�านึงถงึ

ความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้รับบริการ 

2. จัดท�าตวัช้ีวัดขององค์กร/หน่วยงานที่มเีป้าหมายร่วมกนัระหว่าง

องค์กร เน้นสขุภาพ 

3. พัฒนารปูแบบท�างานร่วมกนัของภาครัฐในระดบัต่างๆ 

การวางแผนกลยุทธก์ารด�าเนินงานต้องมกีารด�าเนินการวางแผน

กลยุทธก์ารด�าเนินงานดงัน้ี 

1. การวางแผนกลยุทธก์ารด�าเนินงานที่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และ

พันธกจิขององค์กร สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาต ิเพ่ือให้

เอื้อต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศ 

2. การพัฒนารปูแบบและวิธกีารท�างานเปล่ียนภาครัฐให้แข่งขนักนัมาก

ขึ้น เป็นการเปล่ียนวิธที�างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล

3. การวางแผนกลยุทธท์ี่เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน เปล่ียนวิธี

การแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

4. การวางแผนกลยุทธท์ี่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมวิีนัยและประหยัด

1. ความสามารถในการประยุกตเ์อาความรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกดิประโยชน์

2. ความสามารถในการศกึษาพัฒนาองค์ความ

รู้ ต่างๆ กเ็พ่ือให้เข้าใจธรรมชาติ

3. ความสามารถในการน�าข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ด้านสขุภาพมาใช้ร้วมกนัให้เกดิ

ประโยชน์ต่อสขุภาพของผู้รับบริการ

ความสามารถในการบูรณาการร่วมระหว่าง

องค์กร/หน่วยงาน มุ่งเน้นเร่ืองการใช้

ทรัพยากรร่วมกนั ด้านบุคลากร ด้านการ

จัดสรรงบประมาณ และการแบ่งปันการใช้

อปุกรณ ์วัสดุการแพทย์ ร่วมกนัให้เกดิ

ประสทิธภิาพสงูสดุ

1.  ความสามารถในการบริหารจัดการ พัฒนา

คุณภาพ Service Plan 

2.  ความสามารถในการจัดท�าตวัช้ีวัดของ

องค์กร ที่มเีป้าหมายร่วมกนั ระหว่างองค์กร

ที่เน้นด้านสขุภาพ

3.  ความสามารถในการพัฒนาการท�างานของ

ภาครัฐในระดบัต่างๆ 

4.  ความสามารถจัดสรรงบประมาณโดยยึด

ตามพ้ืนที่

ความสามารถในการการวางแผนกลยุทธก์าร

ด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานที่สอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์และพันธกจิขององค์กร
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ตารางที ่1 การสรา้งเครือ่งมือวิจยั องคป์ระกอบนวตักรรมบริการ และค�าอธิบายตวัช้ีวดั (จากผลการทบทวนวรรณกรรม) (ต่อ)

          องค์ประกอบ                                                   ค�าอธบิายความหมาย                             ค�าอธบิายตวัช้ีวัด

       นวัตกรรมบริการ

5.  การวางแผนยุทธศาสตร์

 ระดบัชาต ิ  

6.  การออกแบบโครงสร้าง

 รปูแบบพิเศษ

  

7.  การบูรณาการการท�างาน

 ร่วมกนัในศาสตร์ต่างๆ 

 (multidisciprines) 

8.  ความรู้ความเข้าใจด้าน

 การบริหารภาครัฐ

 แนวใหม่โดยการวาง

 ระบบการบริหารราชการ

 แบบบูรณาการ  

 

9.  การมส่ีวนร่วมในการ

 บริหารจัดการด้านนวัตกรรม

 บริการให้มกีารด�าเนินการ

 ในพ้ืนที่รับผดิชอบ  

10. ความรู้ความเข้าใจ

 เกี่ยวกบันวัตกรรมบริการ

 และนวัตกรรมการ

 บริหารจัดการ  

เป็นการก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ค�านึงถงึปัญหาความต้องการของ

ประชาชนเป็นหลักตลอดถงึการด�าเนินงานที่สอดคล้องกบัแผน

ยุทธศาสตร์ระดบัชาติ

การออกแบบโครงสร้างรปูแบบพิเศษเป็นการด�าเนินการบริหารงานใน

รปูแบบพิเศษโดยต้องมคีวามยืดหยุ่นในการด�าเนินงาน ให้เกดิความ

คล่องตวัและไม่ยึดตดิกบัโครงสร้างองค์กรแบบเดมิ 

การบูรณาการการท�างานโดยการท�างานร่วมกนัในหลายศาสตร์ หลาย

สาขา เพ่ือให้เกดิผลลัพธด้์านสขุภาพที่ดต่ีอประชาชนโดยรวม 

การรับรู้  จดจ�า และขยายประเดน็ด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ซ่ึง

การบริหารภาครัฐแนวใหม่หมายถงึการที่บุคคลมคีวามสามารถด้าน 

การบูรณาการร่วมกนัในเขตสขุภาพ มาบริหารราชการ ซ่ึงสามารถน�า

ประโยชน์จากการบริหารภาครัฐแนวใหม่มาบริหารจัดการให้เกดิ

ประสทิธผิลต่อองค์การและผู้รับบริการ

การที่บุคลากรทางด้านสาธารณสขุให้ความร่วมมอืในการจัดท�า

นวัตกรรมบริการในพ้ืนที่หรือการน�านวัตกรรมฯ ไปประยุกตใ์ช้ในการ

ด�าเนินการด�าเนินงานในพ้ืนที่รับผดิชอบ

การรับรู้  จดจ�า ขยายประเดน็เกี่ยวกบันวัตกรรมบริการและนวัตกรรม

การบริหารจัดการ ซ่ึงนวัตกรรมบริการ หมายถงึ เป็นการสร้างบริการ

ขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาบริการที่เปล่ียนแปลงไปจากเดมิ สิ่งที่เกดิขึ้นใหม่ 

อาจเป็นความคิด วิธกีารที่สร้างผลประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกจิ และ

สงัคม ซ่ึงมีคุณค่าทางด้านสขุภาพนวัตกรรมบริหารจัดการ หมายถงึ 

การพัฒนาเชิงนวัตกรรมบริการของเขตสขุภาพ ตามกรอบการบริหาร

ของกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจัดการ

ความสามารถในการสนับสนุนการก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่ค�านึงถงึปัญหาความต้องการของ

ประชาชนเป็นหลัก

ความสามารถในการด�าเนินการบริหารงานใน

รปูแบบพิเศษโดยต้องมคีวามยืดหยุ่นในการ

ด�าเนินงาน ให้เกดิความคล่องตวัและไม่ยึดตดิ

กบัโครงสร้างองค์กรแบบเดมิ

ความสามารถในการบูรณาการการท�างานโดย

การท�างานร่วมกนัในหลายศาสตร์ หลายสาขา 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธด้์านสขุภาพที่ดต่ีอประชาชน

โดยรวม

ความสามารถในการการรับรู้  จดจ�า และขยาย

ประเดน็ด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่

ความสามารถในการให้ความร่วมมอืในการจัด

ท�านวัตกรรมบริการในพ้ืนที่หรือการน�า

นวัตกรรมฯ ไปประยุกตใ์ช้ในการด�าเนินงานใน

พ้ืนที่รับผดิชอบ

ความสามารถในการการรับรู้  จดจ�า ขยาย

ประเดน็เกี่ยวกบันวัตกรรมบริการและ

นวัตกรรมการาบริหารจัดการ

รัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

จากการองค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ ที่ได้จากระยะ

แรก

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรทางด้านสาธารณสขุทุกระดบัที่ปฏบิตังิานใน

ความรับผดิชอบของกระทรวงสาธารณสขุ ในเขตสขุภาพ 

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง หรือการ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation 

modeling: SEM) ในการศกึษาอทิธพิลทางตรง อทิธพิล

ทางอ้อมและอิทธิพลรวม ท�าให้ได้องค์ประกอบของ

นวัตกรรมบริการฯ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบนวัตกรรม

บริการในเขตสขุภาพโดยประยุกตแ์นวคิดการจัดการภาค
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ขอบเขตการวิจยั 

การวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประยุกต์แนวคิด

การบริหารภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม

บริการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณา

การในเขตสขุภาพ เพ่ือเป็นแนวทางจัดท�านวัตกรรมให้

เขตสขุภาพที่มบีริบทใกล้เคียงกนั โดยมขีอบเขตการวิจัย

ดงัน้ีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

คือเป็นบุคลากรด้านสาธารณสขุทุกระดบั ที่ปฏบิตังิาน ใน

ทัว่ทุกภมูภิาคในประเทศไทย ทีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของ

กระทรวงสาธารณสขุทั้ง 77 จังหวัด จ�านวน 475,928 

คน(5) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ 

บุคลากรที่ปฏบิตังิานด้านสาธารณสขุ ที่อยู่ในความรับผดิ

ชอบของกระทรวงสาธารณสขุ อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดในทุก

เขตบริการสขุภาพทั้ง 13 เขตสขุภาพทั่วประเทศไทยโดย

มีการก�าหนดขนาดตัวอย่าง และวิธกีารสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ดงัน้ี 

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  

Krejcie RV และ Morgan DW(6) ที่ระดบัความเช่ือมั่น 95% 

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 คน (ก�าหนดให้สัดส่วน

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ = 0.05) ซ่ึงเมื่อเทยีบกบั

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อัตราส่วนระหว่างหน่วย

ตัวอย่างและจ�านวนพารามิเตอร์ไม่ควรน้อยกว่า 10 ต่อ 

1(7) (จ�านวนที่มคืีอ 43 พารามเิตอร์) รวมได้กลุ่มตวัอย่าง 

จ�านวน 430 คน

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง (inclusion crite-

ria)

คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธกีารเลือกแบบเจาะจงใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามคุณสมบตัดิงัน้ี

1. เป็นบุคลากรด้านสาธารณสขุ 

2. ยินดใีห้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมการศกึษาวิจัย

ด้วยความสมคัรใจ

3. อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตสขุภาพที่อยู่ในความรับผิด

ชอบของกระทรวงสาธารณสขุ

เกณฑก์ารคัดออกจากกลุ่มตวัอย่าง (exclusion cri-

teria) คือ บุคลากรด้านสาธารณสขุได้รับการวินิจฉัยว่า

ป่วยเป็นโรค ไม่สามารถเข้าร่วมการศกึษาวิจัยได้

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน (two-stage sam-

pling) โดยประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ขั้นตอน

ที่ 1 ใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ ด้วยวิธ ีstratified random 

sampling โดยมตีวัแปรในการสุ่มดงัน้ี primary sampling 

unit คือ หน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ ส่วนกลาง secondary sampling unit คือ หน่วย

งานในสงักดัส�านักงานสาธารณสขุจังหวัด และ tertiary 

sampling unit คือ หน่วยงานในสงักดัส�านักงานสาธารณสขุ

อ�าเภอ ขั้นตอนที่ 2 ใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random 

sampling) โดยการใช้ตารางเลขสุ่มให้ครบตามจ�านวนที่

ก�าหนดไว้ในขนาดตวัอย่าง (population approach) และ

บริบทของสถานบริการสุขภาพ (health service ap-

proach)

การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย ของข้อมูลทั่วไปและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิอ้างองิ ข้อมูลเบื้องต้นวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(confirmatory factor analysis) วิเคราะห์โมเดลสมการ

เชิงโครงสร้าง (structural equation model) ตรวจสอบ

ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้ นกับข้อมูลเชิง-

ประจักษ์ และวิเคราะห์อทิธพิล (path analysis)

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

1. ผู้วิจัยท�าหนังสอืจากปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ถงึ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดและส�านักงาน 

เขตสขุภาพทุกเขต เพ่ือขอความร่วมมอืการศกึษาในพ้ืนที่

ทั่วทุกภมูภิาคของประเทศไทย

2. ผู้วิจัยท�าหนังสอืจากปลัดกระทรวงสาธารณสขุถงึ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดของเขต

บริการสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศไทย เพ่ือเสนอ

วัตถุประสงค์การศกึษา



Journal of Health Science 2020 Vol. 29 No. 2338

Service Innovation Model: Applying New Public Administration Concept by Integrating the Public Administration System 

3. ส่งแบบสอบถามและแบบวัด พร้อมหนังสอืจาก

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ขอความร่วมมอืจากลุ่มตวัอย่าง

เข้าร่วมการศกึษาวิจัย

4. ให้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษา ได้รับค�า

อธบิาย วิธกีารตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

จนเข้าใจ แล้วให้ผู้เข้าร่วมการศกึษาได้ตอบแบบสอบถาม

และแบบวัด

5. เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม ที่ผู้เข้าร่วมการศกึษา

ได้ท�าเสรจ็เรียบร้อยแล้ว (ระยะเวลาด�าเนินการ ระยะที่ 1 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-เดือนธนัวาคม 2561 ส่วน

ระยะที ่2 ระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดอืนมกราคม 2562 

- เดอืนมนีาคม 2562) 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามและแบบ

วัด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 แบบวัดความ

รู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวาง

ระบบการบริหารแบบบูรณาการในเขตสขุภาพและความ

รู้ความเข้าใจนวัตกรรมบริการฯ ประกอบด้วย 2 ตอน 

ได้แก่ตอนที่ 1 แบบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ

บูรณาการในเขตสขุภาพ ตอนที่ 2 แบบวัดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบันวัตกรรมบริการและนวัตกรรมการบริหาร

จัดการและการน�านวัตกรรมฯ ไปใช้ด�าเนินการในพ้ืนที่ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการ

ตามองค์ประกอบนวัตกรรมบริการ แบ่งเป็น 6 ตอน 

ประกอบด้วยตอนที่ 3 ถงึ ตอนที่ 8 แบบสอบถามและ

และแบบวัดทีม่กีารให้คะแนนตามการวัด แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) ดงัการแปลผลระดบัการวัด

- เหน็ด้วยมากที่สดุ การแปลผลคะแนน = 5 คะแนน 

- เหน็ด้วยมาก = 4 คะแนน 

- เหน็ด้วยน้อย= 3 คะแนน 

- ไม่แน่ใจ = 2 คะแนน 

- ไม่เหน็ด้วย = 1 คะแนน 

ระดบัการวัดที่ปฏบิตัิ

- ทุกคร้ัง การแปลผลคะแนน = 5 คะแนน 

- บ่อยคร้ัง = 4 คะแนน 

- บางคร้ัง = 3 คะแนน 

- นานๆ คร้ัง = 2 คะแนน 

- ไม่ปฏบิตั ิ= 1 คะแนน 

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมอื โดยวิธกีาร

หาค่าอลัฟาครอนบาค (Alpha Coefficient Cronbach) 

ได้ค่าความเที่ยงตรง (r) เทา่กบั 0.89 

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยน�าตวัแปร

สงัเกตได้และตัวแปรแฝงที่เป็นองค์ประกอบที่มีอทิธพิล

ต่อการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ มาปรับปรุงแก้ไข

แบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการโดย

ประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการ

บริหารงานราชการแบบบูรณาการ ทีผ่่านการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันเรียบร้อยแล้ว น�าเคร่ืองมอืมาทดสอบ

จากกลุ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสขุที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 

(Try out) จ�านวน 60 ทา่น เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ

เคร่ืองมอื โดยวิธกีารหาค่าอลัฟาครอนบาค (Alpha Co-

efficient Cronbach) ได้ค่าความเที่ยงตรง (r) เท่ากบั 

0.96 ได้เคร่ืองมือซ่ึงเป็นแบบสอบถามและแบบวัดการ

พัฒนานวัตกรรมบริการ โดยใช้แนวคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการที่ผ่านการ

หาความเช่ือมั่นเรียบร้อยแล้ว ผลการศึกษาวิจัยการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ พบว่าได้องค์ประกอบ

นวัตกรรมบริการฯ ที่มนี�า้หนักองค์ประกอบที่ยอมรับได้

ระหว่าง 0.636-0.992) และเมื่อพิจารณาค่าความเช่ือ

มั่นของโครงสร้าง (Pc: construct reliability) มค่ีาความ

เช่ือมั่นเชิงโครงสร้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงสูงกว่า 

0.60 และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด เมื่อพิจารณาค่าสถติิความสอดคล้องของโมเดล

ตามสมมตฐิานกบัข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลมคีวาม

สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑด์ี

มาก 
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การวิเคราะห์อทิธพิลที่ใช้ในการศึกษาความสมัพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงหรือการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) 

ได้องค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อรปูแบบนวัตกรรมบริการฯ พบว่ามอีทิธพิลทาง

ตรงต่อการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผน

กลยุทธก์ารด�าเนินงาน การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร 

และการบริหารจัดการมาใช้ในการด�าเนินงาน การน�า

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.252, 0.106, 0.745, 0.433 และ 

0.275 ตามล�าดบั การบริหารภาครัฐแนวใหม่ การบริหาร

จัดการนวัตกรรมบริการ การวางแผนกลยุทธก์ารด�าเนิน

งาน การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร และการบริหาร

จัดการมาใช้ในการด�าเนินงาน มอีทิธพิลทางตรงต่อการน�า

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

อทิธพิลเท่ากบั 0.275, 0.057, 0.180, 0.012 และ 

0.463 ตามล�าดบั ท�าให้ได้รปูแบบนวัตกรรมบริการ ซ่ึง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ

วางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ด้านที่ 2 การ

บริหารจัดการนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 3 การน�า

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินงาน

นวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 4 การบูรณาการร่วมระหว่าง

องค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรม

บริการฯ ด้านที่ 5 การบริหารจัดการมาใช้ในการด�าเนิน

งานนวัตกรรมบริการฯ และด้านที่ 6 การวางแผนกลยุทธ์

การด�าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาต ิซ่ึง

น�าองค์ประกอบมาก�าหนด การใช้งานรปูแบบนวัตกรรม

บริการที่ประกอบด้วย หลักการและความส�าคัญของรปู-

แบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ แนวคิดและเน้ือหาสาระ

ของรปูแบบ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รปูแบบ กจิกรรมที่ใช้ใน

รปูแบบ สื่อที่ใช้ในรปูแบบ และการประเมนิผล จากองค์

ประกอบของรปูแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถสรปุได้

ว่ารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการ

บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการ

แบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ประกอบด้วยโมเดลเชิง

สาเหตปัุจจัยที่มต่ีอรปูแบบนวัตกรรมบริการ ดงัภาพที่ 1 

ร่วมกับการพัฒนารูปแบบ 8 องค์ประกอบ รูปแบบ

นวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐ

แนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

ในเขตสขุภาพ ท�าให้ได้นวัตกรรม 5 เร่ือง ดังภาพที่ 2 

นวัตกรรมที่ได้ประกอบด้วย นวัตกรรมเครือข่ายการ

ด�าเนินงานบรูณาการ (Inter-department Cooperation 

Network) นวัตกรรมยูเซอร์วิส นวัตกรรมฮอสเซอร์วิส 

นวัตกรรม People Information และนวัตกรรม People 

Information Referral ซ่ึงนวัตกรรมเครือข่ายการด�าเนิน

งานบรณูาการแสดงดงัภาพที่ 3 รปูแบบที่พัฒนาขึ้นผ่าน

การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 ทา่น ซ่ึงบุคลากร

ในสถานบริการสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ตามบริบทของ

สถานบริการ

 วิจารณ์
1. รปูแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแ์นวคิดการ

บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบ

บูรณาการ ในเขตสขุภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี ได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และมี

กระบวนการที่น่าเช่ือถือในการร่างรูปแบบฯ ซ่ึงรูปแบบ

เป็นการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิด หลักการที่แสดงถงึ

ความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรต่างๆ ทั้งน้ีนอกจากตวัแปร

ซ่ึงน�ามาประกอบในการพัฒนารูปแบบ ซ่ึงประกอบไป

ด้วยองค์ประกอบที่ผ่านการน�าองค์ประกอบที่มีอทิธพิล

ทัง้ทางตรง อทิธพิลทางอ้อมต่อรปูแบบนวัตกรรมบริการฯ 

ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Struc-

tural Equation Model: SEM) ท�าให้ตวัแปรที่น�ามาเป็น

สร้างเป็นองค์ประกอบของกิจกรรมในรูปแบบ มีความ  

น่าเช่ือถือ และครอบคลุม รวมถึงการใช้แนวทางการ

พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ

พัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย จากการทีผู้่วิจัยได้มกีารประเมนิ

ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของร่างรปู-

แบบนวัตกรรมบริการฯ ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะ-
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สม และความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้ โดยผ่าน

การประเมนิและตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงพบว่าร่าง

รูปแบบมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

มแีนวคิด หลักการและมกีารประเมนิความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ในการน�ารปูแบบไปใช้ มโีครงสร้างของรปู

แบบที่มีความส�าคัญและสอดคล้องกัน มีกระบวนการ

เ รียนรู้ ของรูปแบบโดยมุ่งผลลัพธ์ให้ เกิดรูปแบบ

นวัตกรรมบริการฯ นอกจากน้ี พบว่าแผนการจัดกจิกรรม

ในรูปแบบและคู่มือการใช้งานรูปแบบมีความถูกต้อง 

เหมาะสม ชัดเจน ง่ายต่อการน�าไปใช้งาน อกีทั้งท�าให้ได้

นวัตกรรม ซ่ึงได้ความรู้ ใหม่ที่มคุีณค่าและเป็นประโยชน์

ต่อวงการวิชาการ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 

(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 7 ทา่น ได้

ค่า IOC ระหว่าง 0.80 ถงึ 1.00 นับว่าร่างรปูแบบฯ มี

ความน่าเช่ือถอื โดยการด�าเนินการน�าร่างรปูแบบไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด จากการน�าร่างรูปแบบฯ ไปหา

คุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กบัวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ 0.80 ถงึ 1.00 ท�าให้ร่างรปูแบบฯ 

น้ี มคีวามน่าเช่ือถอื ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก นอกจากผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ

สามารถด้านส่งเสริมสขุภาพและสขุศกึษา ด้านคอมพิว-

เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิจัยและประเมนิผล และ

ด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงได้ปรับปรุง

ภาพที ่1 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจยัทีมี่ต่อรูปแบบนวตักรรมบริการ โดยประยกุตแ์นวคิดการบริหารภาครฐัแนวใหม่โดยบูรณาการ

ร่วมระหว่างหน่วยงาน ในเขตสุขภาพ

หมายเหต:ุ 

Cog = Cognitive for New public administration (ความรู้ความเข้าใจการบริหารภาครัฐแนวใหม่และนวัตกรรมบริการ)

Coi  = Coordinate for Service Innovation (การมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมบริการ)

Tec = Technology and Information for Service Innovation (เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรม)

Man = Management for Service Innovation (การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการ) 

Pls  = Planning Strategy for Service Innovation (การวางแผนกลยุทธ ์และการวางแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาตมิาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการ)

Asi = Administration applied the future public (การบริหารจัดการโดยใช้แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ Administration for Service Innovation 

  มาใช้ในการด�าเนินงานนวัตกรรมบริการ)

0.167 
(0.044)

0 .400 
(0.037)

0.463 
(0.038)

0.153 
(0.035)

 
0.225 

(0.039)

0.315 
(0.042)

0.290 
(0.047) 

 

0.913 
(0.024)
0.775 

(0.024)
0.733 

(0.026)
0.920 

(0.019)
0.880 

(0.022)
0 .828 

(0.025)
0.842 

(0.028) 
 

              0.064           0.094            0.146            0.173          0.044            0.041          0.016           0.057         0.048

             (0.009)      (0.011)          (0.014)        (0.016)       (0.017)        (0.017)       (0.016)       (0.017)      (0.046) 

1.000

(0.000)

0.966 (0.948) (0.932) (0.918) (0.904) (0.009) 0.932 (0.965) (0.896) (0.932) (0.868) (0.871) (0.028)     

0.978 (0.979) (0.992) (0.971) ( 0.976) (0.024)    0.967 ( 0.952) (0.924) (0.909) (0.009)

0.596 
(0.039)

0.137 
(0.020)

0.185 
(0.022)

0.102 
(0.018)

 

0.636 
(0.030)
0.929 

(0.011)
0 .903 
(0.012)
0.947 

(0.009)

     0.068       0.101      0.131      0.158    0.183 

   (0.008 )    (0.010)   (0.013)   (0.015)  (0.316)

Cog

Coi

Pls Asi

Man

Tec

 0.131      0.069      0.198      0.132     0.247     0.241

(0.034 )   (0.025)  (0.025)  (0.025)   (0.027)  (0.049)

 0.131 (0.045)
0.012 (0.063)

0.463 (0.040)

0.764 (0.038)

0.873 (0.031)

0.495 (0.037)
0.057 (0.039) 0.180 (0.038)

 0.252 (0.045)

 0.275 (0.072)

0.989 

(0.010)

0.106 

(0.049)

0.745 

(0.027)

0.444 

(0.040)

 0.433 (0.043)

 0.228 (0.045)
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ภาพที ่3 นวตักรรมเครือข่ายการด�าเนนิงานบูรณาการ (Inter-department Cooperation Network)

ภาพที ่2 Health Administration Division 4.0i-Service Innovation Model (HAD 4.0i-SI Model)
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แก้ไขร่างรปูแบบทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบ

แล้ว

ค่าสถติคิวามสอดคล้องของโมเดลตามสมมตฐิานกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลม-

กลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑด์ีมาก (พิจารณา

จากค่า χ2 =314.520, df=324, χ2/df=0.970, p-    

value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA 

=0.000, SRMR =0.045)(8-10) และใช้เกณฑด์ชันีตาม

ข้อสรปุของสนุทรพจน์ ด�ารงพานิช(11) ซ่ึงท�าให้ผู้วิจัยได้

ข้อมูลที่ส�าคัญ น�ามาปรับปรุงแก้ไข ท�าให้เกดิการน�ารูป

แบบไปทดลองใช้ให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยผู้วิจัยได้

ปรับปรงุตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน�ารปูแบบฯ 

เพ่ิมเติมตามค�าแนะน�าให้มีกิจกรรมที่สอดคล้องและ

เหมาะสมกบับริบทของบุคลากรในสถานบริการสขุภาพ 

จากเหตุผลทั้งหมดดังกล่าว ที่มีการพัฒนารูปแบบ

นวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐ

แนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขต

สุขภาพโดยผ่านขั้นตอนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ

ตั้ งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

กระทัง่น�ามาพัฒนารปูแบบและการตรวจสอบคุณภาพ จน

ได้รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการ

บริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบ

บูรณาการ ในเขตสขุภาพที่สมบูรณ ์ที่ท�าให้ผู้ที่น�ารปูแบบ

ไปทดลองใช้มคีวามมั่นใจได้ว่ารปูแบบมคุีณภาพ จะเหน็

ได้ว่าผู้วิจัยได้พัฒนารปูแบบโดยผ่านการศกึษารปูแบบ

2. นวัตกรรม เครือข่ายการด�าเนินงานบูรณาการน้ี 

การด�าเนินงานจะประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายได้ จะ

ต้องมผู้ีมคีวามรู้ความสามารถในแต่ละสาขา (สหวิชาชีพ) 

ที่บูรณาการการท�างานร่วมกนั จากหลายๆ หน่วยงาน การ

ด�าเนินงานนวัตกรรมบริการ เกี่ยวกับด้านสุขภาพใน

ประเทศไทย ต้องมีการพัฒนาการด�าเนินงานสร้างสรรค์

และต่อยอดเพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อบุคคลในสังคม ด้วย

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้ นในปัจจุบันและส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพของประชาชน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายควรจะต้องร่วมมือกนัอย่างจริงจัง สนับสนุนให้การ

ด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย นวัตกรรม เครือข่ายการด�าเนิน-

งาน (Inter-department Cooperation Network) น้ี 

นอกจากจะเป็นการท�างานในรปูแบบพิเศษที่เป็นอสิระ มี

แผนการบูรณาการการท�างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ ม ี  

เป้าหมายและตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs) มีการก�าหนด

กรอบระยะเวลาการด�าเนินงาน มีการประเมินผลการ

ด�าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสขุภาพ โดย

การประเมนิผล เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึง

ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนแล้ว ยังมีหลักสตูรการ

พัฒนาศกัยภาพบุคลากร ได้แก่ หลักสตูร CEO บูรณา

การและหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน ตลอดจน

หลักสตูรการพัฒนาศกัยภาพของจิตอาสา (อาสาสมคัร) 

ด้านงานบูรณาการ เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ความ

สามารถของผู้ท�างานบูรณาการ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้

เกิดพลังอ�านาจ (empowerment) ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ

ด�าเนินงานอย่างย่ังยืน (sustainable of inter-department 

coordination) จึงควรก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ

ย่ังยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนของ

ประเทศไทย

ขอ้เสนอแนะ

1. รปูแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกตแ์นวคิด

การจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ ในเขตสขุภาพ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

น้ี บุคลากรด้านสาธารณสขุ และบุคลากรด้านที่เกี่ยวข้อง 

สามารถปรับใช้ในบริบทอื่นและบริบทที่ใกล้เคียงกนัได้
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ในเขตสุขภาพ เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม

บริการในพ้ืนที่อื่นๆ 
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The objective of this study was to develop an innovation model that applied the New Public Admin-

istration Concept through integrating Public Administration System in the Health Region; and to analyze 

confirmatory factors influencing service innovation, as well as to identify direct and indirect influence and 

causal factors that influence service innovation. It was conducted as a mixed method research with multi-

phase design. The study tools were a queationnaire collecting general information and an assessment tool 

for collecting data on the understanding and management associated with the new public administration 

concept. The measurement tool was verified by 7 experts for the content validity. The samples were 430 

public health personnel elected from all regions of Thailand via two-stage sampling method. Data were 

analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, One-

way ANOVA, LSD (lease significant difference) and structural equation model analysis and path analy-

sis. 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 very good 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: (1) knowledge and understanding about 

public administration concepts by integrating the public administration system, (2) management innova-

tion, (3) the use of technology and information, (4) the integration between organizations/departments 

to be used in innovation, (5) the management used in the service of innovation, (6) strategic planning, 

operations and strategic planning at the national level. Based on the research results, a Service Innovation 

Model was optained by applying the new public administration concept and integrating the public ad-

ministration system in the health region. In addition, 5 innovations were developed, consisting of “Inter 

Department Cooperation Network Innovation”, “You Service Innovation”, “Hos Service Innovation”, 

“People Information Program” and “People Information for Referral Program”. Thus, concerned parties 

are recommended to utilize or adapt this model in the ways that fit with their specific context.

Keywords: public administration; model, service innovation; integration


