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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท าให้หลายองค์กรปรับตัวไม่ทัน และได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติพร้อมๆกัน 
กระทบถึงกันและกัน ทั้งในเรื่องภูมิอากาศ พลังงาน เศรษฐกิจ การตลาด และโครงสร้างทางสังคม 
ในขณะที่สื่อสารทางสังคมรูปแบบต่างๆท าให้การสื่อสารและแบบแผนความสัมพันธ์ของคนในสังคม
เปลี่ยนไป สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยาก 
นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นของการบริหารองค์กรในปัจจุบัน และในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย
นวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นเฉพาะแต่ภาคธุรกิจเท่านั้น ภาครัฐก็จ าเป็นต้องมีนวัตกรรมไว้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของประเทศ
ต่างๆในโลกเชื่อมถึงกันได้โดยสะดวกมาขึ้นท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น
การที่ประเทศต่างๆจะสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆได้ ต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพขององค์กร
ภาครัฐที่ช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย  ล้วนมีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และมี
การน านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง (นัทธี จิตสว่าง, 2555) 
 องค์กรจะต้องมีการปรับตัวทั้งทางด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร 
ผู้บริหารจะต้องถ่วงดุลระหว่างโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการบริหารจัดการ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการจูงใจและการลงโทษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ดังนั้นรูปแบบขององค์กรภาครัฐในอนาคตจะมีลักษณะเป็นแบบราบ มีการท างานเป็นทีม 
และการเชื่อมโยงแบบเครือข่าย แต่โครงสร้างดังกล่าวจะไม่คงที่ตายตัว คือ จะต้องมีความยืดหยุ่น
เตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  และการค้นหาแนวกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
ดังนั้นองค์กรแห่งนวัตกรรมมีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับเนื่องจากผู้บริหารองค์กรพยายามที่จะ
ปรับองค์กรของตนให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ  เพื่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ท าให้องค์กรต่างๆต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถรักษาศักยภาพการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ผู้บริหารขององค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือน าความรู้และแนวคิดใหม่มา
สร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการและรวมไปถึงการให้บริการใหม่และกระบวนการ
ขั้นตอนการบริหารจัดการแบบสร้างสรรค์ (นรวัฒน์  ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี, 2554) 
 นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ
ก็จ าเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมไว้รองรับการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือเกิดความมีประสิทธิภาพขององค์กร
ภาครัฐที่ช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งมีการน าเอานวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง (นัทธี จิตสว่าง, 
2555) ซึ่งองค์กรภาครัฐยังจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าของภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจ ได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกล ในขณะที่
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ประชาชนหรือผู้รับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อการบริการของภาครัฐจึงท าให้
ภาครัฐไม่อาจหยุดนิ่งได้ต้องปรับตัวและมีนวัตกรรมในการท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นวัตกรรม
การจัดการภาครัฐ หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร (organization 
development) การด าเนินงาน (work process) และการให้บริการ (service delivery)  อันเป็นผล
มาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (ธิดารัตน์   เทพรัตน์, ม.ป.ป.)  
 นวัตกรรม (Innovation) ได้มีการน าไปประยุกต์ใช้ในภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น ในเรื่องการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมองค์การ (Organization Innovation) และเป็นรากฐาน
ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง นวัตกรรมองค์การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความส าเร็จ ขององค์กร 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารได้น านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาขององค์กร การเพ่ิมศักยภาพในการ
ตอบสนองความต้องการ และการสร้างความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อท าให้องค์กรเกิดความส าเร็จในอนาคต
ที่เป็นสากลมากขึ้น โดยน าเอาวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่มาใช้ (ชลิดา ศรมณี และคณะ, 2555) 
และการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมามีผลต่อการเกิดนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจน และ
พบว่าความหลากหลายของนวัตกรรมท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพปัญหาของภูมิภาคและชุมชนแต่ละแห่งอย่างชัดเจน 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ยืนยันทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอ านาจ (Decentralization) ที่ว่า การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจลงสู่หน่วยงานระดับล่าง ย่อมส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นริเริ่ม นวัตกรรม เพ่ือ
สนองตอบการแก้ไขปัญหาและความต้องการอันหลากหลายของพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าการรวบอ านาจการตัดสินใจไว้ที่หน่วยงานส่วนกลาง (จรัส สุวรรณมาลา
และคณะ, 2549) 
 นอกจากการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อผล
การด าเนินงานขององค์กรและส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ยังพบว่าปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมส่งผล
กระทบต่อรูปแบบองค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร  (Duygu Keskin, 
Jan Carel Diehl, Nelliene Molenaar, 2012) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ใช้วัดความส าเร็จขององค์กรต้อง
เกิดจากภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกๆกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นในชุมชน โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญในการด าเนินที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัว
องค์กร และการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพการบริการตามมาตราฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามแนวปฎิบัติที่ดีขององค์กร และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายเป็นการด าเนิน
กิจกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายและองค์กรร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน โดยองค์กรได้มีการสนับสนุนให้
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกัน ซึ่งองค์กรได้มุ่งเน้น
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รูปแบบในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และความ
ร่วมมือที่ดีต่อกัน  
 เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ หนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
อย่างมาก และมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดในการจัดท า บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (ชลิดา  ศรมณีและคณะ, 2555) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมพบว่า ตัวแปรส าคัญที่น ามาศึกษายังมีค่อนข้างน้อยและอาจ
ไม่ได้แสดงผลให้เห็นอย่างชัดเจนผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นปัจจัยสาเหตุ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความรู้ 
และตัวแปรผลได้แก่การบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความ
ร่วมมือของเครือข่ายและความส าเร็จขององค์กร โดยผ่านตัวแปรกลางคือประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ และมีตัวแปรแทรกคือขนาดขององค์กรและงบประมาณ  อย่างไรก็ตามที่
ผ่านมาอาจยังไม่มีการศึกษาอิทธิพลและความเก่ียวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ในเชิงประจักษ์ ดังนั้นผลของ
การศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับองค์การต่าง ๆ ในการตระหนักถึงการพัฒนาประสิทธิผลใน
การจดัการนวัตกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับเปลี่ยนองค์การให้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือให้ องค์กร
เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายต่อไป และใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับผู้วิจัยในอนาคตท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับการจัดการนวัตกรรมในมิติอ่ืนต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1. ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมมีผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร  
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทยอย่างไร 

2. ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย ส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทยอย่างไร 

3. การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนากรอบแนวคิดของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย 

2. ทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

3. ทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
และความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
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4. ทดสอบปัจจัยผลกระทบเชิงสาเหตุ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ที่มี
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 

5. เพ่ือทดสอบผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความรู้ที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 

1. สมมติฐานที่ 1 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 1 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภาครัฐมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที ่1 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 1 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 

2. สมมติฐานที่ 2 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

  สมมติฐานที ่2 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภาครัฐมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

  สมมติฐานที่ 2 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 2 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

3. สมมติฐานที่ 3 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 3 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภาครัฐมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 3 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 3 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

4. ภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
5. การบริการที่เป็นเลิศมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
6. สมมติฐานที่ 6 ก การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล

ในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  
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  สมมติฐานที่ 6 ข การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   
  สมมติฐานที่ 6 ค การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
  สมมติฐานที่ 6 ง การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

7. สมมติฐานที่ 7 ก การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  
  สมมติฐานที่ 7 ข การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   
  สมมติฐานที่ 7 ค การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย  
  สมมติฐานที่ 7 ง การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  เทศบาลในประเทศไทย จ านวน 2,454 แห่ง 

ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูล ณ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2556)  
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เทศบาล (ข้อมูล ณ  วันที่ 27 กรกฎาคม 

2556)  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนแน่นอนจึงใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ 
(Yamane Taro, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 344 แห่ง 

1.3 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลัก
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (non probability sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
โดยคัดเลือกจากเทศบาลที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และรางวัลพระปกเกล้า 
จ านวน 4 แห่ง ซึ่งแบ่งเทศบาลตามขนาด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล  จ านวน 
8 คน 

2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ เทศบาลในประเทศไทย โดยผู้ให้ข้อมูลคือ 
ปลัดเทศบาล และช่วงระยะเวลาของการเก็บข้อมูลเทศบาล ซึ่งบางองค์กรอาจมีการยกฐานะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาเป็นเทศบาลต าบล หรือเทศบาลเมือง จึงอาจท าให้ข้อมูลเกิดความ
คลาดเคลื่อน จึงขอศึกษาจ านวนของเทศบาล  ณ  วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เท่านั้น 

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ โดยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 
18 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งหมด 5 เดือน 
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4. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุ (antecedent variable) 
และตัวแปรผลลัพธ์ (consequence variable) สามารถอธิบายได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
กับภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
    ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
    ตัวแปรตาม  ได้แก่  ภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธผิลความรว่มมือของเครือข่าย 
  กลุ่มที่ 2  การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมใน 
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็น
เลิศ กับความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  การบริหารจัดการที่
ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
   ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  กลุ่มที่ 3  การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธิผลความ
ร่วมมือของเครือข่ายกับความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธผิลความรว่มมือของเครือข่าย 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
  กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการความรู้  กับ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
   ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการความรู้   
    ตัวแปรตาม  ได้แก่ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (The Effectiveness of Innovation Management)  
หมายถึง  รูปแบบวิธีในการจัดการองค์กร การด าเนินงานและการให้บริการที่มาจากการพัฒนา  การริเริ่ม
สร้างสรรค์ การประยุกต์องค์ความรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วย 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
 วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร (Organization Construction Culture)  หมายถึง การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีการริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน การสร้างค่านิยมร่วมกันในองค์กรและ
สนับสนุนให้พนักงานท ากิจกรรมและโครงการต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาองค์กร  
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 การบริหารจัดการที่ดี (The Good Management) หมายถึง การออกแบบโครงสร้าง
องค์กร การจัดกระบวนการภายใน การพัฒนาแนวทางบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลโดย
การน าเอาเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
 ความสัมพันธ์กับเครือข่าย (Organization Relation with  Network) หมายถึง การจูง
ใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอก  
 การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่
มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ วิธีการให้บริการ โดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุน
การให้บริการโดยการสร้างสรรค์การบริการรูปแบบใหม่ตลอดจนการบริการรูปแบบพิเศษในรูปแบบ
หน่วยงานการตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน  
 ภาพลักษณ์ขององค์การ (Corporate Image) หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มี
ต่อหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งภาพขององค์กรเกิดจากความประทับใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจและการยอมรับ ในการด าเนินงานขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามการด าเนินงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล  
 ประสิทธิผลความร่วมมือเครือข่าย (Cooperation Network positively affected) 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกลุ่มบุคคล และองค์กรที่มีความสนใจร่วมกัน และ
พัฒนาไปสู่การด าเนินงานในการบริหารจัดการบริการสาธารณะร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งให้กับองค์กรและชุมชน  
 ความส าเร็จองค์กร  (Cooperation Success) หมายถึง องค์การมีการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานขององค์กร โดยมีการจัดเก็บรายได้จากการด าเนินงานและมีการพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) หมายถึง การจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร  กระบวนการขององค์กร ข้อมูลและความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลข่าวสาร
น ามาพัฒนาองค์กร  
 การจัดการความรู้ (Knowledge of Management)หมายถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดระบบความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้สารสนเทศช่องทาง
สื่อสารต่างๆเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
1.1 ได้กรอบแนวความคิด ท าให้ให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลใน

การจัดการนวัตกรรม ให้เห็นปัจจัยเชิงสาเหตุ อันประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากร การจัดการ
ความรู้ และปัจจัยผล ได้แก่ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และ
ความส าเร็จในองค์การ 
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1.2 การสร้างความชัดเจนในลักษณะของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส าหรับ
เทศบาลในประเทศไทย ซึ่งเมื่อเทศบาลทราบถึงประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจน  จะส่งผล
ให้สามารถวิเคราะห์ระหว่างทรัพยากรองค์กรและการจัดการความรู้และประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย   และความส าเร็จ
ขององค์กร  ซึ่งศึกษาภายใต้บริบทของเทศบาล  

2. ประโยชน์เชิงกำรจัดกำร 
2.1 จากการศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมทั้งสี่ด้าน 

ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการ
บริการที่เป็นเลิศ ท าให้ทราบถึงความส าคัญของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่เทศบาลควรส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศซึ่งจ าน าไปสู่การ
จัดการนวัตกรรมขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินงานของเทศบาลให้ความส าคัญเรื่องการ
ให้บริการแกป่ระชาชน การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานขององค์กร ดังนั้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าข้อผิดพลาดจากการท างาน ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะจากประชาชนมาปรับปรุงการท างาน ส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ และน ามาซึ่ง
คุณภาพในการให้บริการและผลการด าเนินงานที่ดีและน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวทางแนวปฎิบัติที่ดี
ขององค์กร 

2.2 ส าหรับการศึกษาปัจจัยสาเหตุของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ การ
จัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ท าให้องค์การสามารถส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวเพ่ือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการความรู้ ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความ
ร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จในองค์การ โดยองค์กรมีกลไกกระบวนการจัดการภายในเพ่ือ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการ
ก าหนดนโยบายการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  ตลอดจนน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการท างานติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้องค์การสามารถพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

3. ประโยชน์เชิงนโยบำย 
3.1 เทศบาลควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลในการ

จัดการนวัตกรรม ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร โดยผู้บริหารมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดสรร
ทรัพยากรโดย มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวค่อนข้างสูงลดขั้นตอนการท างาน
และการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการกระจายอ านาจให้กับพนักงานเพ่ือให้มีอิสระในการท างานและการ
ตัดสินใจต่างๆภายใต้ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และการจัดการความรู้ 
โดยผู้บริหารส่งเสริทให้บุคลากรมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาให้เกิดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร
ระหว่างบุคลและหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
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3.2 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานของ
องค์กรรวมถึงการก าหนดแนวทางปรับปรุง การพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม โดย
บุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายและการบริการที่เป็นเลิศเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือกับ
เครือข่ายซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ของเทศบาลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย  
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม   
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาและการก าหนดสมมติฐานการวิจัย 
5. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการ

นวัตกรรม 
6. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบของประสิทธิผลในการ

จัดการนวัตกรรม 
7. สรุปสมมติฐานการวิจัย  

 
1. ทฤษฎีพื้นฐำนที่ใช้ในกำรวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถใช้เป็นกรอบในการอธิบาย
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย โดย ประกอบด้วย 1)  ทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร มุ่งเน้นอธิบายผลการด าเนินงานขององค์กรโดยอาศัยทรัพยากรภายใน 2)  ทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ์มุ่งเน้นอธิบายประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมขององค์กรต้องสอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในขณะนั้นเนื่องจากเป็นตัวแปรเชิง
สถานการณ์ท่ีส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร 
  จากแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการอธิบายผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.1 ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource-based View Theory: RBV) การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันนั้นองค์การใดสามารถใช้ทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลย่อมเกิดความยั่งยืนในองค์กรนั้นๆ  (Elaine, 1993) ดังนั้นทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถ(Capabilities) เป็นปัจจัยใดที่ส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive 
Advantages) โดยทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจที่องค์กรทั่วไปมีตามหลักสากลประกอบด้วย ที่ดิน 
แรงงาน เงินทุน และการประกอบการ   
  ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีฐานทรัพยากร พบว่าทรัพยากรภายใน
องค์การเป็นเสมือนความสามารถทางกลยุทธ์ขององค์การที่มีส่วนส าคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน (Lorenzoni and Lipparini, 1999) ซึ่ง Barney ได้น าเสนอคุณลักษณะของทรัพยากรที่
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ส าคัญ 4 ประการ ที่จะก่อให้เกิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ียั่งยืนให้กับองค์การ  (1) คุณค่า
ของทรัพยากร (Value) (2) การหายาก (Rarity) (3)ไม่สามารถลอกเลียนแบบ (Imitability) 
และ (4) ความสามารถที่ทดแทนไม่ได้ (Non-substitutable) (Barney, 1991; Barney and Wright, 
1998) โดยแนวคิดฐานทรัพยากร (Resource-based View) ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  2 ประการ 
คือ ทรัพยากร(Resource) และความสามารถ (Capabilities) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองจะก่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Grant, 1996; Eisenhardt and Martin, 2000)  ธนาวัฒน์ 
ธีระพัฒน์สกุล (2554) กล่าวถึงปัจจัยส่วนส าคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและ
ความสามารถ (Capability) เพ่ือเลือกหากลยุทธ์ในการแข่งขันส่งผลส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร
ในการด าเนินองค์กรคือการมุ่งเน้นความส าคัญ ที่ฐานทรัพยากรในการประเมินดูแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพเหนือกว่าและกลยุทธ์การแข่งขันเหนือกว่า (Shen, 2006) และการมุ่งเน้นที่เกี่ยวกับ 
วิธีการกลยุทธ์การแข่งขันมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเหนือกว่า (Betts and Ofori, 1992; 
Warszaski, 1996). ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรางทิพย์ ยุวานนท์ กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การสีเขียว และการมุ่งเน้นการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถการจัดการลูกค้า
เชิงสัมพันธภาพ และความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผล
การด าเนินงานของธุรกิจ และผลการด าเนินงานของธุรกิจได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการมุ่งเน้นการตลาด ผ่านความสามารถการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพ องค์กร
นวัตกรรม  ต้องเป็นองค์กรที่คิดค้นกระบวนการท างานใหม่  มีการคิดค้นหาวิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลง
และรับมือกับสถานการณ์ได้  ซึ่งภาครัฐคือประสิทธิภาพและความเท่าเทียมที่จะให้กับประชาชนทุกกลุ่ม  
และผลการด าเนินงานขององคก์ร อีกท้ังยังสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรที่มีคุณค่าและเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2555) 
  ซึ่งความหลากหลายและสมรรถนะของพนักงานจะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆในกับองค์กรได้ (Mcleod, Lobel and Cox, 1996) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Keskin, Diehl, Molenaar (2012) พบว่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรมี
ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
องค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
  กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร พบว่าทฤษฎีนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยเหตุ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การ
จัดการความรู้ และผลลัพธ์ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่ววมือของเครือข่าย ความส าเร็จ
ขององค์กร และตัรแปลกลาง ได้แก่ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

1.2 ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 
  ทฤษฎีเชิงสถานการณ ์(Contingency Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากความคิด
อิสระ ที่กล่าวว่าองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นองค์การที่มีโครงสร้างและระบบที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และสภาพความเป็นจริงขององค์การ ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานการศึกษาสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันของมนุษย์ (Humanistic Environment) ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และปัจจัยส าคัญ
ในการก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์และระเบียบแบบแผนมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกับสภาพ
ความเป็น จริง สภาพแวดล้อม เป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวมและเป้าหมายของสมาชิกทุกคนใน
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องค์การ โดยมีข้อสมมติฐานว่า องค์การที่เหมาะสมที่สุดคือ องค์การที่มีโครงสร้างและรูปแบบที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม ความ
เชื่อ การสนับสนุน และความต้องการของสมาชิกในองค์การนั้นด้วย (Henry L. Tosi อ้างถึงใน ไชยา 
ยิ้มวิไล ,2528) เช่นเดียวกันกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในด้านภาพลักษณ์ขององค์กร  ความเป็นเลิศใน
การบริการ ความส าเร็จของเครือข่าย และความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรย่อมต้องมีการพิจารณา
ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่ส าคัญที่อาจมีผลต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมดังกล่าว ความส าคัญของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ในการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chenhall (2003) เสนอว่าการจัดการภายในองค์กรให้เหมาะสมและ
บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน องค์กรจะต้องค านึงถึงตัวแปรที่ส าคัญไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร 
ขนาดขององค์กร กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอก ตัวแปรดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลต่อ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร 
  ผลการศึกษาของ  ธนิต รัชตะชาติ และ ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช (2555) พบว่า 
องค์กรต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่เสมอ องค์กรจะต้องมีการเตรียมพร้อมด้วย
การพัฒนาความสามารถขององค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ อันเป็นผลให้
องค์กรยังคงรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรจึงต้องมีใช้กลยุทธ์ในการวางแผนปฏิบัติ การ
ประเมินงานและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นนวัตกรรมขององค์กรย่อยเกิดจากการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ คือ มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม มีความ
เหมาะสมต่อโครงสร้างการท างาน บุคลากรทีมงานที่มีคุณภาพ มีการจัดการความรู้ขององค์ กร และ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีระบบการสื่อสารแบบหลายทางทั้งภายในและภายนอก
องค์กรให้เหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ในขณะที่ Gerdin and Greve (2008) สะท้อนให้เห็นว่า
การบริหารองค์กรหรือธุรกิจใด ๆ ต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์ใน
การบริหารหากองค์กรหรือธุรกิจปรับกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดย  โกวิทย์ กังสนันท์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
(organizational change) มีความหลากหลายทั้งในด้านหลักการพื้นฐาน มุมมอง และระเบียบวิธีการ 
การศึกษาแนวนวัตกรรมองค์การ (organizational renewal)  ที่เน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์การ
คล้อยตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
  กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์มีความส าคัญโดยใช้เป็นกรอบแนวทาง
เพ่ืออธิบายว่า ในขณะสถานการณ์และสภาพแวดล้อมองค์กรจะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่ส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ขององค์กรที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสถานการณ์กับการ
จัดการนวัตกรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  
  จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 2 ทฤษฎีจึงน าไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 
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2.กำรพัฒนำกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทั้ง 2 ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น การวิ จั ยครั้ งนี้ จึ ง ได้ พัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัยโดยแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที ่ศึกษา ทั้งหมดและการ
เชื่อมโยงสู่สมมติฐาน สามารถน าเสนอดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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ภาพที ่1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

H3ก-H3ง 

การจัดสรรทรัพยากร  
(Resource Allocation) 

การจัดการความรู้ (Knowledge 
of Management  

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
(The Effectiveness of 
Innovation Management)  
 
  วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
 (Organization Construction 
Culture) 
 การบริหารจัดการที่ด ี
 (The Good Management)     
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(Organization Relation with 
Network) 
การบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 

 

ความส าเร็จขององค์กร 
(Cooperation Success) 

ประสิทธิผลความร่วมมือ
ของเครือข่าย  
(Cooperation Network 
positively affected) 
 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image)   
(Attitude) 

ขนาดขององค์กร (Organization Size)  
งบประมาณ (Budget) 
 

H1ก-H1ง 

H2ก-H2ง 

H6ก-H6ง 

H7ก-Hง7 

H4 

H5 
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3. กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 แนวคิดนวัตกรรมภาครัฐ ในสภาวะปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรหันมาให้ความส าคัญของ
นวัตกรรมโดยพยายามที่จะสร้างออกมาในรูปแบบของ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product  Innovation)  
นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) นวัตกรรมกระบวนการ (Process  Innovation) 
ผลลัพธ์ของการสร้างนวัตกรรมนั้นช่วยให้องค์กรมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดี นวัตกรรมเป็นการ
ใช้องค์ความรู้ที่องค์กรมีอยู่เพ่ือสร้างสินค้าหรือบริการแบบใหม่ให้กับลูกค้า จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม
นั้นมาจากความคิด ( Idea)และความรู้ (Knowledge)  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงานทางธุรกิจจนส าเร็จมาเป็นสินค้าและบริการ (ธนิต รัชตะชาติ 
และ ภูมิพร ธรรมสถิตเดช, ม.ป.ป.) ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ Rothwell (1994)  ได้แสดงให้
เห็นถึงวิวัฒนาการของกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากช่วงยุคแรกที่นวัตกรรมเกิดขึ้นมาจาก        
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรเพียงอย่างเดียว 
 นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง  แนวคิด  วิธี  และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการ
องค์กร  (Organization  development)  การด าเนินงาน  (work  process)  และการให้บริการ  
(service  delivery)  อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน  ต่อยอด  หรือประยุกต์ใช้องค์
ความรู้  และแนวปฏิบัติต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555)  
 นวัตกรรมควรมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) มีประโยชน์มากกว่าของเดิม (2) สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของสังคมที่เป็นที่ยอมรับ (3) ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก (4) สามารถรับมาปฏิบัติเป็น
ครั้งคราวได้ และ (5) มองเห็นและเข้าใจได้ง่าย  ( โรเจอร์ส Rogers, 1995, อ้างถึงใน วรินทร บุญยิ่ง, 
2554) โดย นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐสามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้ คือ 1)นวัตกรรมเชิง
นโยบาย 2)นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ 3)รูปแบบการให้บริการ/การส่งมอบงาน 4)นวัตกรรมด้าน
กระบวนการและการบริหาร และ 5) นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2555)  
 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (The Effectiveness of Innovation Management) 
หมายถึง  รูปแบบวิธีในการจัดการองค์กร การด าเนินงานและการให้บริการที่มาจากการพัฒนา  การ
ริเริ่มสร้างสรรค์ การประยุกต์องค์ความรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วย 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
 กีรติ ยศยิ่งยง (2552) ได้กล่าวถึงนวัตกรรม หมายถึงสิ่งใหม่ ประกอบด้วย 1) สิ่งใหม่ที่ไม่
เคยมีผู้ใดเคยท ามาก่อนเลย  2)สิ่งใหม่ท่ีเคยท ามาแล้วในอดีตแต่ได้รับ การรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่  และ3)สิ่ง
ใหม่ที่มีการพัฒนามาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม โดยสนนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553 ) ได้สรุปมิติส าคัญ
ของนวัตกรรมมีอยู่ 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ความใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับการยอมรับว่ามีคุณลักษณะ
เป็นนวัตกรรมได้นั้น มิติแรกที่จะต้องมีก็คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมี
ลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม่
ทั้งหมดก็ได้  มิติที่ 2 ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) ในมิติประการที่สองที่ถูก
กล่าวถึงเสมอในลักษณะของการเป็นนวัตกรรม ก็คือการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้าง
ความส าเร็จในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ นวัตกรรมจะต้องสามารถท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้จากการพัฒนา
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สิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตัวเงินก็ได้ 
และมิติที่ 3 การใช้ความรู้และความสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity) ในมิติท่ีส าคัญประการ
สุดท้ายของการเป็นนวัตกรรมก็คือ การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ หมายความว่า สิ่งที่จะถือ
เป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานของการพัฒนาให้
เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบ หรือการท าซ้ า เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ 
Naranjo-Gil (2009) กล่าวว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมใน
องค์กร โดยการน าเอาเทคนิคเข้ามาใช้ในการนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ขององค์กร 
 การศึกษาที่เก่ียวข้องกับเรื่องนวัตกรรมของ Kinder (2002) พบว่า นวัตกรรมของภาครัฐ
ประกอบด้วย เป้าหมาย (Goals) ผลิตภัณฑ์ (Product) ทรัพยากร(Resources)  กลุ่มลูกค้า 
(Customer) ความเสี่ยง (Risk)  ผู้ผลิต (Suppliers)  โครงสร้างองค์กร (Organization) ผลลัพธ์ 
(Outcome)และธรรมาภิบาล (Governance) สิ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการนวัตกรรม
ภาครัฐ และจากการผลการศึกษาวิจัยของ Birasnav , Albufalasa and Bader ได้กล่าวถึง ภาวะ
ผู้น าที่ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านกระบวน 
ซึ่งกระบวนการจัดการมีส่วนส าคัญอย่างมากที่ท าให้เกิดนวัตกรรมเหล่านั้น และสอดคล้องกับแนวคิด 
กรอบแนวคิดตัวชี้วัดการจัดการนวัตกรรม (The Innovation Management Measurement 
Framework IMMF) ซึ่งประกอบด้วย การน าเข้า(Input) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy)วัฒนธรรมองค์การ (Organization and Culture) ผลการ
ด าเนินงาน (Portfolio Management)การจัดโครงการ (Project Management)และการพาณิชย์ 
(Commercialization)  
 จากการศึกษาที่ The study Walker (2006) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมภาครัฐมี 3 ประเภท 
ประกอบด้วย 1)นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) คือ สินค้าใหม่หรือการบริการ
รูปแบบใหม่  2) นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) คือเกิดจากการจัดโครงสร้าง
องค์กร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน เป็นต้น และ3) นวัตกรรมการมีส่วนร่วม (Collaborative 
Innovation) คือความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศูนย์นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย (2557)  ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมีขอบเขตอยู่ภายใต้
กรอบบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล  (Role  and  Functioning  of  government)  โดยสามารถ
จัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้  คือ 1)นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์  (Strategy / Business  
Concepts  Innovation 2)นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ (Service  and  product  innovation)           
3)รูปแบบการให้บริการ/การส่งมอบงาน   (Delivery  Innovation)   4)นวัตกรรมด้านกระบวนการ   และการ
บริหารองค์กร (Process and Organization Administration Innovation) และ 5) นวัตกรรมด้านการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ   (Process  Interaction  Innovation)  และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมนึก 
เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553) ได้สรุปแนวคิดที่ใช้ในการแบ่งประเภทของนวัตกรรม โดยจ าแนกตามเป้าหมาย
ของนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) คือ การพัฒนาและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็น ด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการใช้รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จะถือเป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือ
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ธุรกิจโดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวสินค้า (Goods) หรือการบริการ (Services)  และ 2)นวัตกรรม
กระบวนการ (Process Innovation) คือ การประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่  
ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆแนวคิดที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านนวัตกรรม 
โดย Lai, Shu, Lin, Chen and Lin (2014) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่ม บริษัท ในการ
ปฏิบัติงาน นวัตกรรมและ มุ่งเน้นไปที่ การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การจัดการความรู้ ขององค์กรและ นวัตกรรม การจัดการความรู้ ที่โผล่ออกมา เป็น
สื่อกลางของ กลุ่ม อุตสาหกรรม ในแง่ของประสิทธิภาพ นวัตกรรม ขององค์กร  และงานวิจัยของ 
Birasnav, Albufalasa and Bader (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น า มี อิทธิพล 
โดยตรงผ่าน ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม กระบวนการและ พนักงาน มีส่วนร่วม ในกระบวนการ จัดการ
ความรู้ แบบวันต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Keskin, Diehl, Molenaar (2012) พบว่าปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมการจัดการ
นวัตกรรมส่งผลกระทบต่อรูปแบบองค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

Marc Esteve, Tamako Ysa 
and Francisco Longo. (2012) 
The Creation of Innovation 
Through Public – Private 
Collaboration 

Healthcare 
Management 

การด ารงอยู่ของ ตัวเลือก ท่ีแตกตา่งกัน ในองค์กร
ในการพัฒนา นวัตกรรม การท างานร่วมกัน ใน
หมู่ ประชาชนและ ภาคเอกชน : สัญญา ร่วมมือ
ภาครัฐและ เอกชน ตามสัญญา และ ประชาชน 
ในสังคม เอกชน ร่วมมือ 

Derendra D.Points. (2010) 
Measuring e-governance as 
an innovation in the public 
SEctor 

Government 
Information Quarterly 

การวิจัย นี้ใช้ แนวคิด การวิเคราะห์เนื้อหา 
เกี่ยวกับ การส ารวจ โดยใช้ การจดัการนวัตกรรม 
การวัด กรอบ ( IMMF ) ซึ่ง เป็นหนึ่งใน กรอบ 
ทฤษฎี ท่ียอมรับ กันอย่างแพร่หลาย ในการวัด 
ความคิดรเิริม่ใน การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร้อยละ 
คะแนน ผล การด าเนินงานปกติ ( PNS ) น าไปสู่ 
ชุด ของค าแนะน าส าหรับการพัฒนา ที่ดีขึ้น 

M.Birasnav, M.Albufalasa 
and Y.Bader. (2013) The 
role of transformational 
leadership and knowledge 
management procesSEs on 
predicting product and 
process innovation : An 
empirical study developed 
in Kingdom of Bahrain 

T’ekhne การเปลีย่นแปลงภาวะผู้น า มี อิทธิพล โดยตรง
ผ่าน ผลิตภณัฑ์และนวัตกรรม กระบวนการและ 
พนักงาน มีส่วนร่วม ในกระบวนการ จัดการ
ความรู้ แบบวันต่อ วัน  และการประยุกต์ใช้ 
ความรู้ที่ มี ความสัมพันธ์ที่ดี กับผลิตภณัฑ์ และ
นวัตกรรม กระบวนการ การถ่ายทอดความรู้ และ
การประยุกต์ใช้ สื่อกลาง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ นวัตกรรม
ผลิตภณัฑ ์
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

Kupper (2001 )  Service 
Innovation A review of The 
State of The Art 

Institute for 
innovation 
Research and 
Technology Management 

การศึกษานวัตกรรมบริการจากจ านวน 120
ผลงาน จ าแนกหมวดหมูไ่ดด้ังนี้ 1) กลยุทธ์
นวัตกรรมกับการจดัการทรัพยากรมนุษย2์) 
อิทธิพลของข้อมูลด้านวัตกรรมที่มตี่อลูกค้า 3) 
ความแตกต่างดา้นนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ 

  4) คุณลักษณะเฉพาะที่มผีลกระทบต่อนวัตกรรม
ในธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 5) การ 
พัฒนาลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมบริการ 
ในแต่ละธุรกจิ เช่น นวัตกรรมบริการด้าน 
การเงิน นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ 6)ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อโครงสร้างนวัตกรรมองค์กร 7) กลยุทธ์
นวัตกรรมบริการเพื่อความได้เปรยีบในการ
แข่งขัน 8) ปัจจัยที่สนับสนุนให้นวตักรรมบริการ
บรรลผุลส าเร็จ 9) ผลกระทบดา้นเทคโนโลยีต่อ
การบริการใหม ่

Yung-Lung Lai, Maw-Shin 
Shu, Feng-Jyh Lin, Yi-Min 
Chen and Yi-Hsin Lin (2014) 
The effects of industry 
cluster knowledge 
management on innovation 
performance 

Journal of Business 
Research 

ศึกษาผลกระทบของการ ส ารวจ ทรัพยากร พิเศษ
และ ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่ม บริษัท ในการ
ปฏิบัติงาน นวัตกรรมและ มุ่งเน้นไปท่ี การจัดการ
ความรู้ เป็นสื่อกลาง ส าหรับการตรวจสอบ 
สอบสวน การวิเคราะห์ การส ารวจ การวิเคราะห์
การถดถอย และ สหสัมพันธ์ เป็น ผลกระทบของ 
ทรัพยากรที่ พิเศษและ ความสัมพนัธ์ระหว่าง 
กลุ่มอุตสาหกรรม ในการปฏิบัติงาน การจัดการ
ความรู้ ขององค์กรและ นวัตกรรม การจัดการ
ความรู้ ท่ีโผล่ออกมา เป็นสื่อกลางของ กลุ่ม 
อุตสาหกรรม ในแง่ของประสิทธิภาพ นวัตกรรม 
ขององค์กร จึงให้ การสนับสนุนส าหรับ 
สมมติฐาน การวิจัย ผลการศึกษา นี้จะมีคณุค่า 
ส าหรับการวิจัย ต่อไปและ การคดิเชิงกลยุทธ์ 
เกี่ยวกับความยั่งยืน ของการด าเนนิงาน ของ
องค์กร 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

Marcelo Seido Nagano, 
Juliano Pavanells 
Stefanovitz and Thais 
Elaine Vick (2014) 
Innovation management 
processes, their internal 
organizational elements 
and contextual factors : An 
investigation in Brazil 

Journal of 
Engineering and 
Technology 
Management 

การพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างบรบิทขององค์กร
และความสอดคล้องของกระบวนการนวัตกรรม
และอิทธิพลของโครงสร้างองค์กรในการริเริ่มไหล
ผ่านกระบวนการนวัตกรรม ในบรรดาผลงานวิจัย
และการปฏิบัติทีม่ีอยู่สองรูปแบบที่มีศักยภาพของ
พฤติกรรมที่น าโดยสองในความท้าทายท่ีส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในวรรณคดแีละในกรณีที่
การศึกษาถูกระบุ: ความไม่แน่นอนการจัดการ
และการประสานการท างานข้าม 

Hult, Knight and Hurley 
(2004) 
Innovativeness : Its 
Antecedents and Impact on 
Business Performance 

Industrial Marketing 
Management 

กุญแจหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ประกอบด้วยปจัจัย 3 ประการ ไดแ้ก่ การมุ่งเน้น
การตลาด การมุ่งเน้นการประกอบการธุรกิจ และ
การมุ่งเน้นการเรียนรู ้ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสรา้งสรรค์นวัตกรรมกับ
ผลการด าเนินงาน 

Reyes Gonzales, Juan 
Llopis and Jose Gasco 
(2013) Innovation in Public 
Service : The case of 
Spanish local government 

Journal of Business 
Research 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจัดการนวัตกรรม
ในหน่วยงานในประเทศสเปน ผลการศึกษาพบว่า
การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกใน
การร่วมมือกัน สารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยี เป็นการด าเนินงานของนวัตกรรมที่
ส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร 

Angelika Wodecka-Hyjek 
(2014) A Learning public 
organization as the 
condition for innovations 
adaptation 

Social and Behavioral 
Sciences 

กิจกรรมทีด่ าเนินการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมโดย
องค์กรของภาครัฐคือการแสดงออกของการ
พัฒนาของพวกเขาและผลทีต่ามมาของการค้นหา
วิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพของการกระท า 

Faridah Djellal, Faiz Gallouj 
and Ian Mailes (2013) Two 
decades of research on 
innovation in services : 
Which place for public 
services 

Structural Change 
and Economic 
Dynamics 

นวัตกรรมในรูปทรงนี้จะมีความหลากหลายมาก
ส าหรับการศึกษานวัตกรรมการบริการสาธารณะ
ราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ sui generis ให้อยู่คนเดียว
อย่างต่อเนื่องที่จะละเลยมัน แทนกรณีที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาส าหรับการพัฒนามมุมองเชงิบูรณาการมาก
ขึ้นของนวัตกรรม 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

Charles Edquistand Mikel 
Zabala – Iturriagagoitia 
(2012) Public Procurement 
for Innovation as mission – 
Oriented innovation policy 

Research Policy นวัตกรรมการจดัซื้อจัดจ้างสาธารณะสามารถ
น าไปสูค่วามพึงพอใจ ความไม่พอใจต่อความ
ต้องการของมนุษย์และการแก้ปัญหาสังคม 

Daniel M. Franks and Frank 
Vanclay (2013) Social 
Impact Management Plans : 
Innovation in corporate and 
public policy 

Environmental 
Impact Assessment 
Review 

การประเมิน ผลกระทบทางสังคม ( SIA ) การเกิด 
ผลกระทบทางสังคม การจัดการ แผน ( Simps )
และ ด าเนิน การวิเคราะห์ ของนวัตกรรม ในการ
ก าหนดนโยบาย ขององค์กรและ ประชาชน ที่มี
วาง ในสถานท่ี กระบวนการ อย่างต่อเนื่อง 

Abdul Talib Bon and Esam 
M.A.Mustafa (2013) Impact 
of Total Quality 
Management on Innovation 
in Service Organization : 
Literature review and New 
Conceptual Framework 

Procedia Engineering ส ารวจความสมัพันธ์ TQM นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมที่เกีย่วข้องกับการให้บริการใน
ขอบเขตที่ไดร้ับการทบทวน การอภิปรายในการ
ปฏิบัติ TQM ในองค์กรให้บริการ 

Antonio Barretta and 
Cristiano Bosco (2011) 
Technologies of 
government in Public 
Sector’s networks : In 
Search of cooperation 
through management 
control innovation 

Management 
Accounting Research 

มีความจ าเปน็ท่ีจะมองเข้าไปในการควบคุมการ
จัดการการปฏิบตัิเพื่อส ารวจสิ่งที่ปฏิบัติเหล่านี้
และวิธีการและเหตผุลที่พวกเขาช่วยให้สหกรณ์ 
"อุดมคติ" ท่ีจะกลายเป็นจริงเช่นเดียวกับท่ีจะ
กระตุ้นหรือขัดขวางโอกาสส าหรับภาครัฐในการ
บริหารนวตักรรม 

Marcelo Seido Nagano, 
Juliano Pavanelli 
Stefanovitz ,Thais Elaine 
Vick  (2014)  
Innovation management 
process, their internal 
organizational elements 
and contextual factor : An 
investigation in Brazil 

Journal of 
Engineering and 
Technology 
Management 

วัตถุประสงค์งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการนวัตกรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อการ
จัดการนวัตกรรม 

 
 
 
 



21 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

Merce Bernardo, (2014 ) 
Integration of management 
systems  as an innovation : 
a proposal for a new 
model 
 

Government 
Information Quarterly 

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งทดสอบผลกระทบของการ
ด าเนินงานในการจดัการนวัตกรรม ของประเทศ
ต่าง ซึ่งประกอบวิธีการ การจดัการกลุยทธ์ 
แรงจูงใจ มาบูรณาการการด าเนินงาน ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการ
ด าเนินงาน และการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์เชิงบวกในการด าเนนิงานของ
องค์กร 

S.X. Zeng, X.M. Xie, C.M. 
Tam, (2009) Relationship 
between cooperation 
networks and innovation 
performance of SMEs. 

Technovation ศึกษาความสมัพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือท่ี
แตกต่างกันในการจัดการนวัตกรรมจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของความส าเร็จต่อองค์กร ผล
การศึกษาพบว่าเครือข่ายความร่วมมือขององค์กร
ในการจัดการนวตักรรมมผีลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  

Harrie.W.M. van Bommel  
,(2009)  A Conceptual 
framework for analyzing 
sustainability strategies in 
industrial suppy networks 
from an innovation 
perspective.  

Journal of Cleaner 
Production 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของเครือข่าย และการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์จะมีอิทธิพลเชิงบวกการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเครือข่าย 

David Naranjo-Gil,(2009) 
The influence of 
environmental and 
organization factors on 
innovation adoption : 
Consequences for 
performance in public 
sector organization. 

Technovation งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยองค์กรและปัจจยัที่
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการ
นวัตกรรมในองค์กรภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการ
จัดการนวัตกรรมในองค์กร โดยการน าเอาเทคนิค
เข้ามาใช้ในการนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

Devendra D.Potnis, (2009) 
Measuring e- Government 
as an innovation in public 
sector. 

Government 
Information Quarterly 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบ (IMMF) ในการศึกษา 
ประกอบด้วย ปัจจยัภายในองค์กร การจัดการ
ความรู้ การจดัการนวตักรรมเชิงกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร การบริหารโครงการ การ
บริหารจดัการทรัพยากร และพาณิชยกรรม
ทางการค้า เป็นปัจจัยทีส่่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นขององค์กร 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (ต่อ) 
ผู้แต่ง – ชื่อเรื่อง ที่มำ ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย 

G Leskovar-Spacapan , M 
Bastic (2007) 
Differences in 
organizations’s innovation 
capability in transition 
economy : Internal aspect 
of the organization’s 
strategic orientation.  

Technovation ปัจจัยที่ส าคญัที่ท าให้องค์กรส าเรจ็คือประสิทธิผล
ในการจัดการนวตักรรมและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ซึ่งประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ความพร้อมภายในองค์กร ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กร และความได้เปรยีบในการแข่งขันคือ 
ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกล
ยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กร ซึ่ง2ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

D Jimenez-Jimenez, R Sanz-
Valle (2011) 
Innovation, organization 
learning and performance 
 

Journal of Business 
Research 

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผล
กระทบต่อการนวตักรรม และนวัตกรรมของ
องค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

Duygu Keskin, Jan Carel 
Diehl, Nelliene Molenaar 
(2012) Innovation process 
of new venture diriven by 
sustainability. 

Journal of Cleaner 
Production 

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจดัการนวัตกรรม
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์กร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
องค์กรมีความสมัพันธ์และส่งผลกระทบต่อการ
จัดการนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมส่งผล
กระทบต่อรูปแบบองค์กรและการพัฒนาองค์กร
ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

JAG Van Kleet, NJ Roome 
(2007)  
Developing capabilities and 
competence for 
sustainable management as 
innovation : a research 
agenda 

Journal of Cleaner 
Production 

จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร การ
ปรับตัวขององค์กรส่งผลกระทบตอ่ความยั่งยืน
ขององค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ส่งผล
กระทบต่อนวัตกรรมขององค์กร และประสิทธิผล
ในการจัดการนวตักรรมจะส่งผลตอ่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนขององค์กร 

 
4.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำและกำรก ำหนดสมมติฐำนกำรวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ได้สังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาแล้วน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยชุด
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้  

4.1 วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร คือ สมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน การสนับสนุน
สมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนการสร้างค่านิยมร่วมกันในองค์กรซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร
(Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) ซึ่งสิ่งที่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ของ
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องค์การที่สามารถมองเห็นและสังเกตได้โดยกลุ่มพนักงานเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา ใช้ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองค์การ (Schein and  Edgar H. 1992) 
ซึ่งวัฒนธรรมองค์การจัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) 
หรือสิ่งที่อยู่ภายในองค์การและมีผลกระทบต่อพนักงาน การจัดการและองค์การมีความส าคัญเพราะมี
อิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และการท างานของพนักงาน (Chuck ; 2008) ซึ่งวัฒนธรรมมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลง ให้ความส าคัญแก่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ริเริ่มสร้างสรรค์ 
ให้ความส าคัญแก่นวัตกรรม พนักงานผูกพันกันด้วยการทดลอง (Experiment) และสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
แก่องค์การ รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง นิยมความน าสมัย การเติบโตระยะยาวและ
ค้นหาทรัพยากรใหม่ ๆ ความส าเร็จขององค์การอยู่ที่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และกระตุ้นให้พนักงาน
แต่ละคนคิดริเริ่ม และมีอิสระในการท างานเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ รวมทั้งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง (Trompenaars and Turner, 2004) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Spacapan, 
Bastic (2007) พบว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ความพร้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
  D.Potnis (2010) ได้เสนอแนวคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จในการจัดนวัตกรรม
คือวัฒนธรรมองค์กรซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ นุตะศรินทร์ (2550) พบว่าปัจจัย
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคือองค์การก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานที่
ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและใช้เป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานแก่พนักงานทุกคนเพ่ือเรียนรู้และพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์การ
เป็นการวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ Bernardo, (2014 ) พบว่า
การด าเนินงานในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งประกอบวิธีการ การจัดการกลยุทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการ
การด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน และการจัดการนวัตกรรม
ส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotter and 
Heskett (1992) พบว่าวัฒนธรรมองค์การต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดย
ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ท าให้กับองค์การสามารถจูงใจพนักงานและสร้างนวัตกรรมได้ 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของทีมงานขึ้นกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรเป็นส าคัญ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่
ต่างกัน โดยบรรยากาศในองค์กรแห่งนวัตกรรมต้องสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีการสร้างสรรค์
แนวความคิดใหม่ๆและส่งเสริมต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร (นรวัฒน์  ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี, 
2554) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ D.Potnis (2009) พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนขององค์กร 

4.2 การบริหารจัดการที่ดี (The Good Management) คือการประยุกต์ใช้เทคนิคและ
การพัฒนาระบบการบริหารต่างๆในองค์กร ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท างานโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งองค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถรักษาศักยภาพการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ผู้บริหารขององค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือน าความรู้และแนวคิดใหม่มา
สร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการซึ่งนวัตกรรมรวมไปถึงการให้บริการใหม่และ
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กระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการแบบสร้างสรรค์ (นรวัฒน์  ชูติวงศ์และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี, 2554)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spacapan , Bastic (2007)  พบว่า ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความพร้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กร และจากการศึกษาที่ The study Walker (2006) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process Innovation) คือเกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนิน   ซึ่ง 
องค์กรแห่งนวัตกรรมต้องมีการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ อยู่ตลอด โดยจุดก าเนิดเริ่มมาจากแนวความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ของคนโดยแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของความคิด เช่น จากตัวบุคคลเอง (Individuals) 
จากภายในองค์กร จากความต้องการของลูกค้า จากกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และรวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ๆ   
  Gonzales, Llopis and Gasco (2013) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2554) กล่าวว่า นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovations) เป็นการ
แนะน าขั้นตอนการท างานใหม่หรือกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ดีขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต ท าให้ความผิดพลาด
ในการผลิตมีน้อยและได้สินค้าท่ีมีคุณภาพ  โดยขั้นตอนพ้ืนฐานของกระบวนการนวัตกรรมในองค์การ 
(Innovation organization) มีดังนี้ 1) การสร้างความคิด (Idea creation) โดยการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนาหรือปรับปรุงสินค้าและบริการ  ตลอดจนกระบวนการให้ดีขึ้น ซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์จะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ข้ึน 2) การทดลองเบื้องต้น (Initial experimentation) 
เป็นการก าหนดคุณค่าของความคิดและการประยุกต์ใช้ 3) การก าหนดความเป็นไปได้ (Feasibility 
determination) เป็นการระบุต้นทุนและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ 4) การประยุกต์ใช้     
ขั้นสุดท้าย (Final application) เป็นการผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือปฏิบัติการ
ทัศนะใหม่  และสอดคล้องแนวคิดของศูนย์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย  (2555) กล่าวถึง 
นวัตกรรมด้านกระบวนการของภาครัฐ  ประกอบด้วย  การออกแบบโครงสร้างองค์กร  และ
กระบวนการภายในใหม่  เช่น  การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ในการ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และสอดคล้องผลงานวิจัยของ  วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548) จากผลการศึกษาพบว่า บริบทที่แตกต่าง
กันในแต่ละท้องถิ่นย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการจัดการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแตกต่างกันและโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากปัญหาการบริหารงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความตื่นตัวของผู้น าทางการเมืองและพนักงานท้องถิ่น ระดับความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ และการเงินการคลัง และสอดคล้องกับแนวคิดของ D. Potnis 
(2009) พบว่าปัจจัยภายในองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การนวัตกรรม ซึ่งจ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนขององค์กร 

4.3 ความสัมพันธ์กับเครือข่าย คือการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยการจูงใจให้ผู้ร่วม
ปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วน ร่วมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอก ทั้งนี้จะต้องสนับสนุนให้พนักงานเปิดใจที่จะ
รับความคิดเห็นหรือความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ บุคลากรจะต้องมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย เข้าใจใน
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การด าเนินงานขององค์การ และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม (สุกัญญา แช่มช้อย, 2555)  และจากการศึกษาที่ The study 
Walker (2006) ได้กล่าวถึง นวัตกรรมการมีส่วนร่วม (Collaborative Innovation) คือความร่วมมือ
กันจากองค์กรภายนอก และสอดคล้องกับแนวคิดของ Spacapan , Bastic (2007) พบว่าความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่ง
2ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  นรวัฒน์  ชูติวงศ์และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (2554) กล่าวว่าการท างานร่วมกันระหว่างองค์กร
ก็เป็นแหล่งที่มาที่ส าคัญของนวัตกรรม (Inter-Organizational Relationship) ทั้งในรูปแบบของ 
Inter-Organizational Network, Joint Venture, Merge and Acquisition  และจากผลการศึกษา
ของ  วีระศักดิ์  เครือเทพ (2548) พบว่าการเกิดนวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเกิดจาก
การที่ชุมชนได้มีการระดมความเห็นเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากร 
ทรัพยากรทางการเงิน และการประสานความร่วมมือที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญของนวัตกรรมการมีส่วนร่วมนั้น โรเจอร์ส  (Rogers, 1995, 
อ้างถึงใน วรินทร์ บุญยิ่ง, 2554) ได้กล่าวว่า โดยการมีส่วนร่วมในการก าหนดกระบวนการเรียนรู้และ
ยอมรับนวัตกรรมไว้5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นชักชวน ขั้นที่ 3 การตัดสินใจ ขั้นที่
4 การน าไปใช้ และขั้นที่ 5 การยืนยันร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงานวิจัยของ Birasnav, 
Albufalasa and Bader. (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ พนักงาน มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการความรู้
ด้านนวัตกรรม และผลการศึกษาของ Hult, Knight and Hurley (2004) กล่าวว่า กุญแจหลักในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการมีส่วนร่วมคือการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์
ระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วี
ระศักดิ ์เครือเทพ (2547) พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญใน
การคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ของ อปท. การมีส่วนร่วมที่ว่านี้อาจมีได้ในหลายลักษณะตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในเชิงรับ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ อปท. การสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการต่างๆ ไปจนถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในเชิงรุก  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zeng, Xie, Tam, (2009)  พบว่า เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการ
นวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร  

4.4 การบริการที่เป็นเลิศ คือ องค์กรมุ่งเน้นการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพัฒนารูปแบบการบริการให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาบริการใหม่จึงเป็นการเพ่ิมวิธีการ
ให้บริการซึ่งจะท าให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  โดยการสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับลูกค้าเป็นส าคัญ (Marcel, 2001)  นรวัฒน์ ชุติวงศ์และ ณัทสิทธิ์ เกิดศรี(2554)ได้
กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสินค้าและด้าน
บริการ ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถรักษาศักยภาพการ
แข่งขัน (Competitive Advantage)การให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือน าความรู้และแนวคิดใหม่มาสร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการซึ่ง
นวัตกรรมไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เท่านั้น แต่รวมไปถึงการให้บริการใหม่และ
กระบวนการขั้นตอนการบริหารจัดการแบบสร้างสรรค์ ซึ่ง Hertog (2002) ได้เสนอองค์ประกอบของ
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นวัตกรรมบริการ  4  องค์ประกอบ  ได้แก่  1)  แนวคิดใหม่ด้านบริการ  (New  Service  Concept)  
คือ การเสนอคุณค่าใหม่ในการบริการ ด้วยการปรับปรุง การพัฒนาสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่   
2)  การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า  (New Client Interface)  คือนวัตกรรมการบริการเกิดขึ้นได้ทุกพ้ืนที่ที่
มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 3) กระบวนการใหม่ ในการส่งมอบบริการ (New   
Service  Delivery  System)  คือ  กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในระบบ
การจัดการขององค์กรใหม่  เช่น  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะ ความสามารถ
และ เจตคติในการบริการขององค์กรใหม่ เช่น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะ  ความสามารถ
และเจตคติในการบริการของพนักงาน อันจะน าไปสู่การบริการแก่ลูกค้าที่มีความแตกต่างและเหนือกว่า
คู่แข่งขัน  4)  เทคโนโลยีในการให้บริการ (Technological Option) คือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
สนับสนุนให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ Voss และ Zomerdijk  (2007)  ศึกษาพบว่า
องค ์ประกอบของนวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อประสบการณ์ ของลูกค้ามีห้าประการ 1) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสถานที่ 2) พนักงานผู้ให้บริการ 3)กระบวนการให้บริการ 4) ลูกค้าที่รับ
บริการ 5) ฝ่ายสนับสนุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ และ Sun (2009) กล่าวว่าวิธีการหลักของกล
ยุทธ์นวัตกรรมบริการ คือ การให้ความส าคัญกับพนักงานหรือลูกจ้างและแผนปฏิบัติงานด้าน
นวัตกรรมบริการของธุรกิจต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจทั้งในส่วนของลูกจ้างหรือพนักงาน ผู้
ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bernardo (2014) พบว่า การ
จัดการกลยุทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผล
การด าเนินงาน 
  นอกจากนี้พบว่าคุณลักษณะความเป็นผู้น าของหัวหน้างานระดับต้นมีความสัมพันธ์กับ
ความมุ่งม่ันของพนักงานในการบริการเพื่อให้ได้คุณภาพด้วยวิธีการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมซึ่ง
เป็นแรงกระตุ้นโดยตรงที่ท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ  (Hertog and Verburg, 2002)  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ ยอดสร้อย ดีชัยยะ (2547)  พบว่าเงื่อนไขด้านเทคนิควิธีการในการให้บริการ
ด้านบุคลากรด้านการก าหนดราคาและการตลาดนับเป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรุดา สมพอง และชรินทร์ อินทพรหม (2548) พบว่าข้าราชการพลเรือนที่มี
ลักษณะแบบใดจึงจะมีทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรราชการ ทัศนคติของข้าราชการพลเรือนที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศมีปัจจัยใดบ้างที่เข้ามามีอิทธิพลต่อทัศนคติดังกล่าว และข้าราชการพลเรือนมี
พฤติกรรมเช่นไรในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจศึกษาอย่างเป็นระบบ
วิชาการ การวิจัยโดยการส ารวจทัศนคติในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการพลเรือนจึงเป็นเรื่องที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับระบบราชการ ผลของการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ที่จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของระบบราชการ และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และสอดคล้องกับ Naranjo-Gil (2009) พบว่าการน าเอาเทคนิคเข้า
มาใช้ในการนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร 
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5. กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
ประกอบด้วย  ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การ
บริการที่เป็นเลิศ ถือได้ว่าเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม ซึ่งเป็นความสามารถ
ในการด าเนินงานต่อองค์กรที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายและความส าเร็จขององค์กร 

1. ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดนวัตกรรมที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร  
1.1 ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดนวัตกรรมที่มีต่อภำพลักษณ์องค์กร 

   พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งภาพลักษณ์
ขององค์กรเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชนเป็นภาพที่ดี น่าเชื่อถือ ซึ่งมีความส าคัญต่อหน่วยงานหรือสถาบัน กล่าวคือ หน่วยงานหรือ
สถาบันจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่แท้จริง (true image) ให้เกิดขึ้นในจิตใจประชาชนเพ่ือผลทางด้าน
ความประทับใจ หน่วยงานหรือองค์การสถาบันใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์ ( image) ที่เป็นไปในทางที่
เสื่อมเสียแล้ว หน่วยงานสถาบันนั้นย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจจากประชาชน ประชาชน
อาจมีความระแวงสงสัย หรือเกลียดชังต่อหน่วยงานนั้น รวมทั้งอาจไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อ
หน่วยงานต่างๆ ในทางตรงกันข้าม หากหน่วยงานหรือองค์การสถาบันมีภาพลักษณ์ที่ดี ภาพที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานสถาบันนั้นย่อมเป็นภาพที่บรรเจิดสวยสดงดงาม นั่นคือ ภาพ
ของหน่วยงานสถาบันที่เป็นไปในทางที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธาสมควรแก่การไว้วางใจ  (ทวนธง 
ครุฑจ้อน, 2555) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spacapan, Bastic (2007) พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ท า
ให้องค์กรส าเร็จคือความได้เปรียบในการแข่งขันคือ ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือสร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 
   จากการศึกษางานวิจัยของ Franks and Vanclay (2013) ผลการศึกษาพบว่า
ผลกระทบทางสังคม การจัดการ แผน และ ด าเนิน การวิเคราะห์ ของนวัตกรรม ในการก าหนด
นโยบาย ขององค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนท์ รัชดาธนวัฒน์ 
(2556) พบว่า กระบวนการบริหารภาพลักษณ์องค์กร เริ่มต้นจากการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่และความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือปรับปรุงแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่
จดจ าได้จากค าพูดได้มากกว่าภาพลักษณ์จึงมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ โดยใช้สื่อมวลชนและสื่อ
สาธารณะต่างๆ เผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่สู่กลุ่มเป้าหมาย จึงน าข้อมูลการวิจัยมาวางแผน โดยผู้บริหาร
และบุคลากรในองค์กรมีบทบาทในการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kleet, Roome (2007) พบว่าภาพลักษณ์
องค์กร การปรับตัวขององค์กรส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้งานวิจัยของ  Souiden, 
Norizan และ Heung (2006)  สนับสนุนว่าชื่อองค์กรหรือธุรกิจมีนัยส าคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร
ในขณะเดียวกันชื่อเสียงขององค์กรก็ยังมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีต่อองค์กร   
   จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที ่2 
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ภาพที่ 2 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร 
 
   จากภาพที ่2  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย ได้แก่ นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดีความสัมพันธ์
กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้ง
นี้มุ่งเน้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 

   จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย จึงน าไปสู่การทดสอบผลการด าเนินงานของการองค์กร 
ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร  ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
   สมมติฐานที่ 1 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 1 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 1 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 1 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 

1.2 ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิผลควำม
ร่วมมือเครือข่ำย 
   พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อประสิทธิผลความร่วมมือเครือข่าย 
ซ่ึงนวัตกรรมท้องถิ่นส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง อปท.ด้วยกัน 
และเกิดการน าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความเห็นไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตน 
ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงระนาบ (ระหว่าง อปท. ด้วยกัน) และส่ง เสริมการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการท างานของ
ท้องถิ่นทั่วไปในวงกว้าง (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2547)  ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของนิติ รัตนปรีชาเวช 

ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม
(The Effectiveness of 
Innovation Management)  
 

- วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

- การบริหารจัดการที่ดี 
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

- การบริการที่เป็นเลิศ 
 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image)    

H1ก-H1ง 
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(2553) พบว่า เครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่ง
การเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์การ และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อนวัตกรรมองค์การ และจากผลการศึกษาของ Lovrich (1996) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เกิดนวัตกรรมคือความร่วมมือกันขององค์กรเครือข่ายของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Bommel (2009)  พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเครือข่าย และการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์จะมีอิทธิพลเชิงบวกการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่าย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Zeng, Xie, Tam, (2009) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเครือข่าย
ความร่วมมือที่แตกต่างกันในการจัดการนวัตกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของความส าเร็จต่อองค์กร 
ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการนวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spacapan, Bastic (2007) พบว่าความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลุยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร จะ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

   จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลในการ
จดัการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที่  3 

 

 
 
ภาพที่ 3 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อความส าเร็จของเครือข่าย 
 
               จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย ได้แก่  นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ ส่งผลต่อความร่วมมือเครือข่าย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้ง
นี้มุ่งเน้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
    จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย จึงน าไปสู่การทดสอบผลการด าเนินงานขององค์กร 
ได้แก่ ความร่วมมือเครือข่าย ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
   สมมติฐานที่ 2 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

 
ความร่วมมือเครือข่าย 

(Cooperation Network 
positively affected) 

 

H2ก-H2ง 

ประสิทธผิลในกำรจดักำรนวัตกรรม
(The Effectiveness of 
Innovation Management)  
 

- วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

- การบริหารจัดการที่ดี 
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

- การบริการที่เป็นเลิศ 
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   สมมติฐานที่ 2 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 2 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

   สมมติฐานที่ 2 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

1.3 ผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจัดนวัตกรรมที่มีต่อควำมส ำเร็จของ
องค์กร 
   พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลความส าเร็จขององค์กร คือ องค์การ
มีภาพลักษณ์และชื่อเสียง ได้การยอมรับจากประชาชนและมีการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร (Carpon and Hulland, 1999) โดยองค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรโดยใช้ผลประโยชน์จากความสามารถขององค์การที่มีอยู่ (Barney; 1991)จาก
ผลการวิจัยของนิติ รัตนปรีชาเวช (2553) พบว่า นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ และเครือข่าย
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่ง การเรียนรู้มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์การ และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรม
องค์การซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Jimenez, Valle (2011) พบว่า
องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการนวัตกรรม และนวัตกรรมขององค์กรส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กรและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553) พบว่าบริบทภายใน
องค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า 
รูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ เชิงบวกต่อการพัฒนา
นวัตกรรมที่ยั่งยืนขององค์กร  
   และสอดคล้องกับแนวคิดของ  วีระศักดิ์ เครือเทพ (2547) กล่าวว่าอปท. มี
จ านวนมาก หลายแห่งมีนวัตกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ พัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการสาธารณะ พัฒนาวิธีการและคุณภาพการจัดการศึกษาและ
การสาธารณสุขระดับพ้ืนฐาน ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสวัสดิการสังคมในลักษณะต่างๆ และพัฒนาวิธีการบริหาร
จัดการน าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนของ อปท สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Naranjo-Gil,(2009) พบว่า 
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการจัดการนวัตกรรมในองค์กร โดยการน าเอา เทคนิคเข้า
มาใช้ในการนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร และสอดคล้องกับ 
ผลวิจัยของ Keskin, Diehl, Molenaar (2012)  พบว่าการจัดการนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
องค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 
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   จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การ
บริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  การบริการที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร แสดงดังภาพที ่4 
 

 
 
ภาพที่ 4 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
 

   จากภาพที่ 4  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  การบริหารจัดการที่ดี 
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย   

   จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  จึงน าไปสู่การทดสอบผลการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ 
นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการ
บริการที่เป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้  
   สมมติฐานที่ 3 ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 3 ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ภาครฐัมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที่ 3 ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
   สมมติฐานที ่3 ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
 
 

ความส าเร็จขององค์กร 
(Cooperation Success) 
 

H3ก-H3ง 

ประสิทธผิลในกำรจดักำรนวัตกรรม
(The Effectiveness of 
Innovation Management)  
 

-  วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
- การบริหารจัดการที่ด ี
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
- การบริการที่เป็นเลิศ 
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2. ผลกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 

  พบว่า ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ฃึ่งภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยงานสถาบันนั้นย่อมเป็นภาพที่บรรเจิดสวยสดงดงาม นั่นคือ ภาพของหน่วยงาน
สถาบันที่เป็นไปในทางที่ดี มีความน่าเชื่อถือ ศรัทธาสมควรแก่การไว้วางใจ (ทวนธง ครุฑจ้อน, 2555) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spacapan , Bastic (2007) พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือ
ความได้เปรียบในการแข่งขันคือ ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลุยุทธ์เพ่ือสร้างความ
แตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Bernardo (2014 ) พบว่า 
การจัดการกลุยทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Naranjo-Gil,(2009) พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการจัดการ
นวัตกรรมในองค์กร โดยการน าเอาเทคนิคเข้ามาใช้ในการนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน 
  จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที่  5 

 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

 
  จากภาพที ่5  แสดงให้เห็นถึง ภาพลักษณ์ขององค์กร ต่อผลความส าเร็จของเทศบาล ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

   สมมติฐำนที่ 4  ภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาล
ในประเทศไทย 

3. ผลกระทบต่อประสิทธิผลควำมร่วมมือของเครือข่ำยส่งผลต่อควำมส ำเร็จของ
องค์กร 

  พบว่าประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรซึ่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี หลายแห่งมีนวัตกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ
น าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนของ อปท (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2547) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Lovrich (1996) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมคือความร่วมมือกันขององค์กร
เครือข่ายของแต่ละท้องถิ่น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Hult, Knight and Hurley (2004) 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image)    

ความส าเร็จขององค์กร  
(Cooperation Success) 
 

H4 
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กล่าวว่า กุญแจหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการมีส่วนร่วมคือการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับผลการด าเนินงานขององค์กร 
  จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที่ 6 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

 
  จากภาพที ่ 6  แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายต่อผลความส าเร็จ
ของเทศบาล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ด้วยสมมติฐานดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐำนที่ 5 ความร่วมมือเครือข่ายมีผลกระทบเชิงบวกต่อต่อความส าเร็จของ
เทศบาลในประเทศไทย  
 
6. กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
              ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบของปัจจัยสาเหตุในระดับองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการจัดสรร
ทรัพยากร (Resource Allocation) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม (The Capability of Innovation Management)  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

6.1 ผลกระทบของกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  Wernerfelt (1984) กล่าวว่า ทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1)ทุนทาง
เครื่องจักร 2)ความภักดีของลูกค้า 3)ประสบการณ์ด้านการผลิต และ 4)ความเป็นผู้น าทางด้าน
เทคโนโลยี 
  Grant (1991) ได้จ าแนกแหล่งทรัพยากรที่แตกต่างจาก แบ่งทรัพยากรดังกล่าว
ออกเป็น 6ประเภท ได้แก่ 1)ทรัพยากรด้านการเงิน 2) ทรัพยากรด้านกายภาพ 3)ทรัพยากรด้าน
บุคลากร 4)ทรัยพากรด้านเทคโนโลยี 5)ความมีชื่อเสียง และ6) ทรัพยากรด้านองค์กร 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของการจัดสรรทรัพยากรคือ การจัดการ
ทรัพยากรภายในองค์กรรวมถึง ความสามารถ กระบวนการขององค์กร ข้อมูลและความรู้ และน ามา
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ D. Potnis, (2009) กล่าวว่าปัจจัยภายในองค์กร การ
จัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร การบริหารโครงการ การบริหาร

ประสิทธิผลความร่วมมือเครือข่าย  
(Cooperation Network 
positively affected) 
 

ความส าเร็จขององค์กร  
(Cooperation Success) 
 

H5 
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จัดการทรัพยากร และพาณิชยกรรมทางการค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่ง
จ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นขององค์กรและจากผลการวิจัยของ Kinder (2002) 
พบว่า ทรัพยากร(Resources)  เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการนวัตกรรมภาครัฐ และจากการศึกษาเรื่อง  
Devolution and Innovation :The Adoption of State Environment Policy Innovations by 
Administrative Agencies พบว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมขององค์กร  
  และจากผลการศึกษาของ Daniel M. Franks and Frank Vanclay  (2013) พบว่า 
ความสามารถในการจัดการนโยบายขององค์กร ต้องมีการก าหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสนับสนุนในทุกๆด้านแก่พนักงาน เช่น การให้อิสระทางความคิด การสนับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นและการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ ยนทรัพยากรและ
องค์ความรู้ (นรวัฒน์ ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี , 2554)  ซึ่งการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม เป็นการใช้นวัตกรรมทางด้านกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นและการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวิธีการ การจัดสรรทรัพยากรตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการ
ท างาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ลักษณะของนวัตกรรมด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย โครงสร้างองค์กร ระบบ 
รูปแบบ และกระบวนการจัดการในองค์กร (Cooper, 1998) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Schneider (1981) ผลการศึกษาพบว่าการบริหารทรัพยากร การจัดการและการจัดการด้านข้อมูล 
ข่าวสารมาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการบริหารของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spacapan, Bastic (2007)พบว่า 
  ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมประกอบด้วย 
ความพร้อมภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
  จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7 การจัดสรรทรัพยากรส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
 

การจัดสรรทรัพยากร  
(Resource Allocation)  

H6ก-H6ง 

ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
(The Effectiveness of 
Innovation Management)  
 

- วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

- การบริหารจัดการที่ดี 
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

- การบริการที่เป็นเลิศ 
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  จากภาพที่ 7 แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรทรัพยากรส่งต่อผลประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาผลกระทบของการจัดสรร
ทรัพยากร ที่มีต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ   
  จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  จึงน าไปสู่การทดสอบผลการจัดสรรทรัพยากรด้วยสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  สมมติฐานที่ 6 ก การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  
  สมมติฐานที่ 6 ข การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   
  สมมติฐานที่ 6 ค การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
  สมมติฐานที่ 6 ง การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

6.2 ผลกระทบของกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความหมายของการจัดการความรู้  คือ การวางแผน
สร้างความรู้หรือนวัตกรรมด้วยการรวบรวม การจัดระบบ การประยุกต์ใช้สารสนเทศด้วยช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ เพ่ือการสร้างประสิทธิภาพขององค์กร ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนา
สมรรถนะของบุคคล โดยมีกระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โ(ธิติพัฒน์ เอ่ียมนิรันดร์, 2548) โดย
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้        
ดียิ่งขึ้น เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
(นลินี ธนสันติ, 2554) 
  D.Potnis (2010) ได้เสนอแนวคิดว่าปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จในการจัดนวัตกรรมคือ
การจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ การน าเสนอความรู้ และการไหลของความรู้ 
ซึ่งสอดคล้องการศึกษาที่ An empirical study developed in Kingdom of Bahrain  (Birasnav, 
Albufalasa and Bader, 2013) พบว่า ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การ
แสวงหาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ไปประยุกต์ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรวัฒน์  ชูติวงศ์และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (2554) 
พบว่า องค์ความรู้ขององค์กรได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งต้องมีการ
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น าองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อน าไปสู่องค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  
และนวัตกรรมในท้องถิ่นเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และเกิดการน าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความเห็น
ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตน (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2547) และ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2556)ได้
กล่าวถึงว่าผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐไปเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมใน
ทศวรรษหน้าว่า องค์กรภาครัฐจะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดีอย่าง
เต็มรูปแบบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jimenez, Valle (2011) ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการนวัตกรรม และนวัตกรรมขององค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
  จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ผ่านภาพที ่8 
 

 
 

ภาพที่ 8 การจัดการความรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
 

  จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้ส่งต่อผลประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ได้แก่ นวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการจัดการความรู้ ที่มีต่อ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ  
 
7. สรุปสมมติฐำนกำรวิจัย   
 จากการสังเคราะห์งานวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  จึงน าไปสู่การทดสอบผลการจัดการความรู้ด้วยสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้ 
 สมมติฐานที่ 7 ก การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  
 สมมติฐานที่ 7 ข การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   

การจัดการความรู้ 
 (Knowledge of Management  )  

H7ก-H7ง 

ประสิทธิผลในกำรจัดกำร
นวัตกรรม(The Effectiveness 
of Innovation Management)  
 

- วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

- การบริหารจัดการที่ดี 
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

- การบริการที่เป็นเลิศ 
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 สมมติฐานที่ 7 ค การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย  
 สมมติฐานที่ 7 ง การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
 ตัวแปรควบคุม 
 นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กล่าวมาทั้งหมด  การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปร
ควบคุม (Control  Variable) ได้แก่ ขนาดขององค์กร (Organization Size)  และงบประมาณ 
(Budget) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยคาดว่าจะส่งผลต่อตัวแปรตาม จึงควบคุมไว้เพ่ือให้ผลของตัวแปรตาม
เกิดจากตัวแปรอิสระอย่างแท้จริง เนื่องจากมีงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าฐานะทางการเงินของรัฐเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมของภาครัฐ (Alka Sapat, 2004) และจากผลการวิจัยของ 
(Lovrich, 1996) ศึกษานวัตกรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิด
นวัตกรรมของท้องถิ่นคืองบประมาณที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นรวัฒน์ ชุติวงศ์และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (2554) พบว่า ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบลและเงินทุน
สนับสนุนภาครัฐส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม  
 อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ขนาดองค์กรและงบประมาณมีอิทธิพลต่อ
องค์กรและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 
2554) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Richard Harold Schneider (1981) การบริหารจัดการ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละชุมชน  และขนาดที่แตกต่างกัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลต่อการริเริ่มนวัตกรรมการบริหาร (จรัส สุวรรณมาลาและคณะ, 
2549) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2547) พบว่าทรัพยากรทางการเงิน
ให้แก่ อปท. เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ อปท. และน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 จากการทบทวนทฤษฎีพ้ืนฐานที่ใช้ในงานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยงข้องกับ ประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรม จึงสามารถสรุปสมมติฐานของการวิจัยได้ดังตาราง 
 
ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที่ ค าอธิบาย 
1ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรมีผลกระทบ

เชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
1ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 

ภาครัฐมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
1ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 

เครือข่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
1ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี 

ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
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ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 
สมมติฐานที่ ค าอธิบาย 

2ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

2ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาล
ในประเทศไทย 

2ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 
เครือข่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของ
เทศบาลในประเทศไทย 

2ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของเทศบาลใน
ประเทศไทย 

3ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

3ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

3ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 
เครือข่าย มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

3ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

4 ภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
5 ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของ

เทศบาลในประเทศไทย 
6ก การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ

นวัตกรรมด้านด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  
6ข การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการ

จัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   
6ค การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ

นวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย  
6ง การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการ

จัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
7ก การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน

ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
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ตารางที่ 2 สรุปสมมติฐานการวิจัย (ต่อ) 
สมมติฐานที่ ค าอธิบาย 

7ข การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการที่ดี   

7ค การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

7ง การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริการที่เป็นเลิศ 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทย"  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ทดสอบผลกระทบ
ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรการบริหารจัดการที่ดี  
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  การบริการที่เป็นเลิศ ที่มีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความ
ร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 2)เพื่อทดสอบผลกระทบของ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย ที่มีต่อความส าเร็จของ
เทศบาลในประเทศไทย และ3)เพ่ือทดสอบผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ที่มี
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 

 การศึกษาวิจัยใช้วิธีวิทยาแบบผสมผสาน(Mix Method)  รูปแบบน า-แบบรอง (Dominant-
less Dominant Design) ผสานวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยาย
ความ ตรวจสอบยืนยันและเพ่ิมความลึกข้อมูลเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยใช้เทศบาลในประเทศไทยเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) วิธีวิจัยที่น ามาใช้ด าเนินการ
วิจัยมีดังนี้ 

1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
(Causal Research) โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause–and 
Effect Relationships) เพ่ือสร้างโมเดลสมการประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในประเทศไทยที่
สอดคล้องกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ (Kerlinger, 1973; Kumar, 
2005; สิน พันธุ์พินิจ, 2553) 

2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกส าหรับการ
สนับสนุนประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenological Research) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (ชาย โพธิสิตา, 2554; Patton, 1990) 
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ภาพที่ 9 แนวคิดการศึกษาวิจัย 
 
 
 

ขั้นที่ 1 กำรศึกษำวิเครำะหแ์ละก ำหนดกรอบแนวคิดกำรท ำวิจยั 

1.ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีฐาน
ทรัพยากร และทฤษฎีบริหารตาม
สถานการณ์ 

กระบวนกำร 

สรุปแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลที่ได้ 

กรอบแนวคิดกำรศึกษำวิจยั 

ขั้นที่ 2สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรศึกษำด ำเนินกำรวิจัยเชิงปรมิำณ (Quantitative Research 

2.สร้างแบบสอบถามประสทิธิผล
ในการจัดการนวัตกรรม 

1. ก าหนดนิยามศัพท์ 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. ตรวจคุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือวัด

ความเที่ยงตรงโดย 
- ใช้ IOC ทดสอบเครื่องมือมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 
- น าไป Try out กับกลุ่มตัวอย่าง 
- หาความเชื่อมั่นวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาด 

แบบสอบถามที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย 

3.เก็บรวบรวมข้อมูล ส่งแบบสอบถามไปยังประชากรที่เป็นปลัดเทศบาลใน
ประเทศไทยจ านวน 970 ราย ทางไปรษณีย์ 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย 

4.วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Research) โดย
ใช้สถิติ Multiple Regression Analysis ของตัวแปร 

ข้อมูลความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ของ
ประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย ขั้นที่ 3 ด ำเนินวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

วิธีปรำกฎกำรณ์วิทยำ (Phenomenological Research 

5.การวิจัยเชิงคุณภาพวิธี
ปรากฎการณ์วิทยา 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth) ควบคู่ไปกับ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขยายและเพิ่มความลึก
ของข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
จัดกา รนวั ต กร ร มของ เทศบ าล ใน   
ประเทศไทย 

6.สรุปผลการศึกษาวิจัย 
สรุปผลการศึกษาเชิ งปริมาณและวิ จัยเชิ ง
คุณภาพและอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ
ทางการวิจัย 

รายงานผลการศึกษาประสิทธิผลในการ
จัดการ นวั ตก ร รมขอ ง เทศ บาล ใน   
ประเทศไทย 
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 ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดและ
ก าหนดตัวแปรส าหรับการวิจัยขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพ่ือน าไปสู่ขั้นต่อไปคือ ขั้นที่ 3 การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire)เพื่อให้ได้ข้อมูลของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม  ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Research) โดยใช้สถิติ Multiple 
Regression Analysis วิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือ และความส าเร็จขององค์กร 
หลังจากที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ขั้นที่ 5 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) โดยใช้วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Research) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ควบคู่กับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับเทศบาลที่ได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และรางวัลพระปกเกล้า โดยบันทึกและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่แนวทางการในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย และขั้นที่ 6 คือ การสรุปผลการศึกษา เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและ
รายงานผลการศึกษาผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร 
ประสิทธิผลความร่วมมือ และความส าเร็จขององค์กร ทั้งนี ้ เพื่อให้การวิจัยมีระบบ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิจัยประกอบด้วย แบบการวิจัย ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ในรูปแบบ
น า-แบบรอง (Dominant-less Dominant Design) มีการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเสริม เพ่ือขยายความ
ตรวจสอบยืนยันและเพ่ิมความลึกของข้อมูล โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการวิจัยความสัมพันธ์แบบ
เชิงสาเหตุ (Causal Research) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุและตัวแปรผล (Cause – 
and Effect Relationships) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีปรากฏการณ์
วิทยา(Phenomenological Research) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ในรูปแบบมุ่งท าความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูล 
(Hermeneutic Phenomenology) (ชาย โพธิสิตา, 2554) 
 
ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เทศบาลในประเทศไทย ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ของการวิจัยครั้งนี้เป็นระดับองค์การ ผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลเทศบาลในประเทศไทยจ านวน 
5,454 แห่ง  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2556)  ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร 
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กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงปริมาณ คือ การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) จาก
เทศบาลในประเทศไทยจ านวน 2,454 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2556)  โดยแสดง
ไว้ในตารางที่ 3  ทั้งนี้การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling)  ซึ่งจ าแนกตามขนาดของเทศบาลจ านวน ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และจ าแนกตามภูมิภาค 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนแน่นอน โดยใช้
เทศบาลเป็นหน่วยการวิเคราะห์ ซึ่งจ านวนขนาดของตัวอย่างทั้งหมดได้จากการค านวณตามสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1967) ซึ่งได้จ านวนตัวอย่างจ านวน 344  ตัวอย่าง 

  ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 344 แห่ง และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพ่ือให้มีอัตราตอบกลับที่ยอมรับได้ร้อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, 
Kumar and Day;2001) จึงต้องส่ง 5 เท่าจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,720 แห่ง เพ่ือให้เป็นตัว
แทนที่ดีในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ (Panayides, 2007) ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็น
กลุ่มตัวอย่างการศึกษา โดยผู้วิจัยระบุว่าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจะเป็นปลัดเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 

2. กลุ่มตัวอย่างในแบบวิธีเชิงคุณภาพ คือ การก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non probability Sampling) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ง
เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สอดคล้องกับการวิจัยและสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูล (Key informants) 
ในระดับลึกได้ (Patton, 1987; Dixon and others, 1987; สิน พันธุ์พินิจ, 2553) กับเทศบาลที่
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและรางวัลพระปกเกล้า 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ที ่ ภาคภูมศิาสตร ์ ขนาด
เล็ก 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขนาด
กลาง 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ขนาด
ใหญ่ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

รวม 
ประชากร 

รวม 
กลุ่มตัวอย่าง 

1 ภาคเหนือ 2 1 13 1 361 50 376 53 
2 ภาคตะวันออก 3 1 23 3 175 25 201 28 
3 ภาคตะวันตก 1 1 11 2 121 16 133 19 
4 ภาคใต ้ 8 1 36 5 304 43 348 49 
5 ภาคอีสาน 5 1 37 5 847 118 889 124 
6 ภาคกลาง 10 1 57 8 440 62 507 71 

รวม 29 6 177 24 2248 314 2454 344 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  เข้าถึงเมื่อ 7 
มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th/work/abt/. 



44 
 

 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 กลุ่มที่ 1 การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ด ี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ กับภาพลักษณ์
ขององค์กร  และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดีความสัมพันธ์
กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
 กลุ่มที่ 2  การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรคอ์งค์กร การบริหารจัดการที่ด ี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ กับความส าเร็จ
ของเทศบาลในประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
 กลุ่มที่ 3  การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธิผลความร่วมมือ
ของเครือข่ายกับความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  ภาพลักษณ์ขององค์กร  และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
 กลุ่มที่ 4 การทดสอบผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการความรู้  กับประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  การจัดสรรทรัพยากร  การจัดการความรู้   
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมในด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ 
 ตัวแปรควบคุม (Control Variables) คือ ขนาดขององค์กร(Organization) และงบประมาณ 
(Budget) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรม : หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่มตาม
วิธีการวิจัย ได้แก่ 1) วิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ 2) วิธีวิจัยเชิง
คุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi – Structured Interview) อธิบาย รายละเอียดดังนี้ 

1. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ประกอบการ โดยใช้มาตรวัด

แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และสร้างขึ้นตามนิยามปฏิบัติการประกอบด้วย 6 ตอน 
ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ให้ข้อมูลหรือผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 รายข้อ 
ลักษณะค าถามแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) และเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระยะเวลา
ในการท างานในต าแหน่งปลัดเทศบาล 

  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร จ านวน 6 รายข้อ ลักษณะค าถามแบบปลายปิ ด 
(Close-Ended Questionnaire) และเป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย
ขนาดของเทศบาล จ านวนข้าราชการและพนักงานเทศบาล การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
หน่วยงานได้รับรางวัลในการบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่ายองค์กร 

  ตอนที่ 3 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม โดย
ปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 20 รายข้อใน 4 ประเด็น ได้แก่ 
1) วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร (Organization Construction Culture) จ านวน 5 ข้อ พัฒนาจาก
แบบสอบถามของ Turner (2004) , D.Potnis (2010), Kotler and Heskett (1992), Schern and 
Edgar H.(1992) 2) การบริหารจัดการที่ดี (The Good Management) จ านวน 5 ข้อ ปรับจาก
แบบสอบถามของ Gonzales, Llopis and Gasco, (2013), The Study walker (2006)      
3) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(Organization Relation with  Network) จ านวน 5 ข้อ ปรับจาก
แบบสอบถามของ Bader (2013), Knight and Hurley (2004) และ4) การบริการที่เป็นเลิศ 
(SErvice Excellence) จ านวน 5 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามของ Marcel (2001), ,Hertog 
(2002)  โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

  ตอนที่ 4 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรม โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 16 ราย
ข้อใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) จ านวน 4 ข้อ พัฒนาจาก
แบบสอบถามของ Norizenan and Heurg (2006),  Franks and Venoley (2013) 2)ประสิทธิผล
ความร่วมมือของเครือข่าย (Cooperation Network positively affected) จ านวน 5 ข้อ พัฒนา
จากแบบสอบถามของ P.Lovrich (1996) และสร้างข้อค าถามใหม่ภายใต้บริบทของเทศบาล และ 
3)ความส าเร็จขององค์กร (Cooperation Success)) จ านวน 7 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามของ 
Carpon and Hulland (1999) และ Barney (1991) 

  ตอนที่ 5 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม  โดยปรับจากแบบสอบถามจากงานวิจัยที่ได้ทบทวนวรรณกรรม มีจ านวน 9 รายข้อใน 2 
ประเด็น ได้แก่ 1การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) จ านวน 4 ข้อ พัฒนาจาก
แบบสอบถามของ Franks and Venoley (2013), Gopalakrishnan and Damanpour (1997), 
Couper (1998), Schnieder (1981) และ 2) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
จ านวน 4 ข้อ พัฒนาจากแบบสอบถามของ Birasnav, A.bufalasa and Bader (2013) 

   ตอนที่ 6 ข้อค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) เพ่ือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
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2. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  ผู้วิจัยใช้แนวค าถามสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi–Structured Interview) เพ่ือ

สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate 
Observation) กับนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและรางวัลพระปกเกล้าโดยศึกษาสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม โดยผู้วิจัยเลือกเทศบาลด้วยวิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) โดยเลือกใช้การสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling) กับจ านวน 4 แห่ง แบ่งเทศบาล
ตามขนาด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งประกอบด้วย 1. เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ ให้ข้อมูลคือ นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2. เทศบาลเมือง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมือง
ทุ่งสง ผู้ให้ข้อมูลคือ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และ 2)เทศบาลเมืองท่าผา ผู้ให้
ข้อมูลคือ นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา ปลัดเทศบาลเมืองท่าผา และ 3.เทศบาลเมืองต าบล ได้แก่ 
เทศบาลต าบลขุนทะเล ผู้ให้ข้อมูลคือ นายกเทศมนตรีต าบลขุนทะเล ปลัดเทศบาลต าบลขุนทะเล ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นกรณีศึกษาที่เป็นตัวแทนแสดง
ข้อมูลประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมภายใน
หน่วยงานของเทศบาล 
  ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ภายในหน่วยงานของเทศบาล 
  ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรม 
  ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
 
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม: หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาล
ในประเทศไทย ดังนี้  

1. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำร 
1.1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ก าลังศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลก าหนดนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปร ซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องมือที่เป็นข้อค าถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้น
ก าหนดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือน ามาเป็นกรอบการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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1.2 จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใช้ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยและครอบคลุมนิยามศัพท์ของตัวแปรที่ได้พัฒนาขึ้นมา ด้วยการสร้างตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจและตัวแปรที่ศึกษาจ านวน 9 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 2 ตัวแปร ตัวชี้วัดประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 4 
ตัวแปร และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 3 ตัวแปร เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัยต่อไป 

1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย 

1.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ให้
ค าแนะน าแล้ว ผู้วิจัยน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้ถูกต้องและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1.4.3 ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัด (อดีตด ารงต าแหน่งรองอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตัวแทนจากสายงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 

1.6 เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญและแนว
ค าถามในการวิจัยที่ได้พัฒนาจากการทบทวนเอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi –
Structured Interview) ก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เครื่อง
บันทึกเสียงสมุดบันทึก ปากกา โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย 

2. กำรทดสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ทดสอบความความตรง ความเท่ียงค่าอ านาจจ าแนก ดังนี้ 

2.1 ทดสอบความตรงด้วยการน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมและ
น าไปปรับปรุงข้อค าถาม จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์วิจัย โดยใช้ สูตร IOC (Index of Item Object Congruence) = Σ R /N จากนั้น
ท าการประมวลความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อพบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยและสามารถน ามาใช้ในการสอบถามได้ (Rovinelli and Hambleton, 1976) 
ค่าดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.0 
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2.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
344 ราย เพ่ือหาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งผลการ
ทดสอบค่า KMO พบว่า มีระหว่าง 0.672 – 0.871 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 และมีค่าเข้าใกล้ 1 (ตารางที่ 
30 ภาคผนวก ค) ส าหรับผลการทดสอบค่า Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.000 
ทุกตัวแปร ดังนั้น ผลการทดสอบค่าสถิติ 2 ด้าน สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2550) ส าหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เครื่องมือด้วยการทดสอบ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือยืนยันว่าแต่ละข้อค าถามว่าเป็น
ตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ จากการทดสอบพบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) อยู่ระหว่าง  0.400-0.830 ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally  and Bernstein (1994) ระบุว่า  
โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งควรมีค่า 0.40 ขึ้นไป (ตารางท่ี 31 ภาคผนวก ค ) 

2.3 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) เพ่ือตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นเพ่ือน าไปใช้แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลจริง โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาซ (Cronbach) และน าไปทดลองใช้ (Try out) โดยสุ่มแบบเป็น
ระบบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 กลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยต้องมีค่าตั้งแต่ α = 0.70 ขึ้นไป จึงยอมรับได้ (Hair and others, 2006 : 
102) การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8877-0.9461 มีค่ามากกว่า 
0.70 ขึ้นไป ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.8900 ด้านการบริหารจัดการที่ดี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8877 ด้าน
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 08951 ด้านการบริการที่เป็นเลิศ มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8926 ภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8893 
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8937 ความส าเร็จขององค์กร มี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8924 การจัดสรรทรัพยากร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8993 การ
จัดการความรู้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.9461  (ตารางที่ 29 ภาคผนวก ค) 

2.4 การหาอ านาจจ าแนก (Power of Discrimination) เพ่ือพิจารณาข้อค าถามที่ใช้
ในการวิจัยว่าสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้หรือไม่ ด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อค าถามกับคะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ ( Item-total Correlation) ต้องมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป (Johnson-Conley, 2009: 49) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของตัวแปรทั้งหมดอยู่
ระหว่าง 0.4080 – 0.7636 รายละเอียดดังตารางที่ 4  และตารางท่ี 29 (ภาคผนวก ค) 
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ตารางที่ 4 สรุปค่าอ านาจจ าแนก ค่าน้ าหนักองค์ประกอบและความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร 
จ านว
นข้อ 

ค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination 

Power) 

ค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา 

(Cronbach’ s 
Alpha) 

ค่าน้ าหนัก 
องค์ประกอบ 
(Factor 
Loading) 

 
 
ค่า KMO 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม  (CIM) 
     ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร (OCL) 

 
5 

 
0.5917 – 0.6573 

 
0.8900 

 
0.608 – 0.699 

 
0.858 

     ด้านการบริหารจัดการที่ดี  (PG) 5 0.4571 – 0.6735 0.8877 0.681 – 0.830 0.653 
     ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย (OR) 5 0.4343 – 0.6664 0.8951 0.404 – 0.760 0.871 
     ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (SE) 5 0.4080 – 0.7098 0.8926 0.400 – 0.718 0.672 
ภาพลักษณ์ขององค์กร (CI) 4 0.6394 – 0.7236 0.8893 0.566 – 0.706 0.821 
ประสิทธิผลความร่วมมอืของเครือข่าย (CNP) 5 0.4093 – 0.7286 0.8937 0.446 – 0.770 0.786 
ความส าเร็จขององค์กร (CS) 7 0.4748 – 0.6828 0.8924 0.408 – 0.737 0.852 
การจัดสรรทรัพยาการ (RA) 5 0.6109 – 0.7051 0.8993 0.605 – 0.781 0.871 
การจัดการความรู(้KM) 4 0.6967 – 0.7636 0.9461 0.646 – 0.769 0.759 

 
2.5 ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) 

ตามเงื่อนไข  5 ข้อ ดังนี้ 
2.5.1 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) 

ระหว่างตัวแปรโดยพิจารณาค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญ จากการตรวจสอบพบว่า 
ทุกการทดสอบมีค่า Significant เท่ากับ 0.000 เป็นไปตามข้อมูลตกเบื้องต้นคือ  ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทุกสมการในทิศทางเดียวกัน และผลการสร้างกราฟ Normal P-P Plot ของ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (ภาคผนวก จ ) 

2.5.2 การทดสอบการแจกแจกแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 
9ข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรงพบว่า ทุกตัวแปรแจกแจกแบบปกติโดย
ข้อมูลมีการกระจายรอบเส้นตรง (ภาคผนวก จ ) 

2.5.3 การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสาเหตุ (Multicollinearity) คือ การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสัมพันธ์กัน และเมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างกันโดยพิจารณาจากค่า Variance Inflation 
Factor (VIF) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 10 (Lee, Lee and Lee, 2000) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์กัน ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหา Multicollinerity (ภาคผนวก จ) 

2.5.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) โดย
พิจารณาจากค่า Residual ทุกสมการและแผนภาพการกระจาย Scatter Plot พบว่า ค่า Residual
ในทุกสมการกระจายเหนือและใต้ระดับศูนย์ ถือว่าการกระจายของตัวแปรตามในแต่ละค่าของตัวแปร
อิสระมีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี (ภาคผนวก จ) 
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กำรรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและ

วิธีการดังนี้ 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ 

1.1 การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์มีอัตราการตอบกลับที่
ยอมรับได้อยู่ที่ร้อยละ 20 ตามแนวคิดของ Aaker, Kumar and Day (2001) และจากประชากรที่ใช้
ศึกษา ได้แก่ เทศบาล จ านวน 2,545 แห่ง ดังนั้น ตัวแทนที่ดีของข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 
(Panayides, 2007) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ปลัดเทศบาลในประเทศไทยเท่ากับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ด้วยการแจกแบบสอบถามพร้อมกันทั้งสิ้น 344 ฉบับ 

1.2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดเทศบาล
ในประเทศไทย 

1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์จ านวน 344 ชุด โดย
เริ่มส่งแบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558  

    ตามชื่อที่อยู่เทศบาลพร้อมแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม 
ซึ่งก าหนดให้ส่งจดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแบบสอบถามครบ
ก าหนดแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 223 ฉบับ มีแบบสอบถามส่งคืนมาเนื่องจากไม่ทราบที่อยู่
ใหม่ จ านวน 8 ฉบับ และมีแบบสอบถามที่เนื้อความไม่สมบูรณ์จ านวน 5 ฉบับ ผู้วิจัยจึงติดตามด้วย
การสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์และส่งแบบสอบถามตามที่อยู่เดิมอีกครั้ง เมื่อครบก าหนดวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559 ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีจ านวนแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ทั้งสิ้น 344 ฉบับ รวมระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 60 วัน 

1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ความครบถ้วนในเนื้อหาของแบบสอบถามทั้ง 344 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 20.09% ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยสอดคล้องกับเกณฑ์ จ านวนการตอบกลับ
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ที่ยอมรับได้มีอัตราการตอบกลับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 (Aaker, Kumar, 
and Day, 2001; Burns and Bush, 2006) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 

การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม  
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ 1720 
จ านวนแบบสอบถามที่คืนกลับมาเนื่องจากไม่สะดวกในการให้ข้อมูลและย้ายกิจการ 8 
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีทั้งสิ้น 1712 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ  357 
จ านวนแบบสอบถามเนื้อหาไม่สมบูรณ์ 8 
จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับและสมบูรณ์ทั้งสิ้น  344 
สรุป อัตราร้อยละการตอบกลับของแบบสอบถาม 139/(329-7)X100 20.09 
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1.5 ผู้วิจัยได้ทดสอบความล าเอียงของการไม่ตอบแบบสอบถาม (Non-Response 
Bias) เพ่ือคาดคะเนการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตอบกลับมาโดยเปรียบเทียบชุดข้อมูล
ของแบบสอบถามที่ได้มาสองกลุ่มตามช่วงระยะเวลาซึ่งในช่วงแรกคือ 1 เดือนแรกอยู่ระหว่างวันที่ 21
ธันวาคม 2558 – 19 มกราคม  2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาจ านวน 210  ฉบับและอีก 1 เดือน
ถัดมาอยู่ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2559 – 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีแบบสอบถามตอบกลับมาอีก
จ านวน 134 ฉบับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ ระยะเวลาในการท างาน ขนาดของเทศบาล จ านวนข้าราชการและพนักงานเทศบาล 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ หน่วยงานได้รับรางวัล  ด้วยการใช้สถิติ Independent 
Sample t-test (ตารางที่ 32 ภาคผนวก ง) ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งสอง
กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Armstrong and Overton, 1997) 
ในด้าน อายุ ขนาดของเทศบาล จ านวนข้าราชการและพนักงานเทศบาล การจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ระยะเวลาในการท างาน 
หน่วยงานได้รับรางวัลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้วิจัยให้ความส าคัญ
กับตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของเทศบาลและงบประมาณ ซึ่งเป็นตัวแปรควบคุมซึ่งหลังจากการท าการ
ทดสอบ สถิติ Independent Sample t-test มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นั่นแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามกลับสามารถเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ได้แสดงขั้นตอนการตรวจสอบความล าเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับจาก
ภาพประกอบดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการตรวจสอบความล าเอียงในการไม่ตอบแบบสอบถามกลับ 
 

 

กลุม่ตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 1720 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับทั้งหมด 
จ านวน 344 ราย 

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงหลัง 
จ านวน 134 ฉบับ 

แบบสอบถามที่ตอบกลับช่วงแรก 
จ านวน 210 ฉบับ 
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2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
  ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ

ดังนี้ 
2.1 การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักตามวิธีปรากฏการณ์วิทยาโดยสุ่มแบบไม่อาศัยความ

น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ
เทศบาลที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และรางวัลพระปกเกล้า จ านวน 4 
แห่ง ซึ่งแบ่งเทศบาลตามขนาด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งประกอบด้วย 
เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส าหรับเทศบาลเมือง จ านวน 2 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลเมืองต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลขุนทะเล 
ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูล (Patton, 1990: 464–465; สุภางค์ จันทวานิช, 2553: 32) 

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลายได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participate Observation) 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ตัวผู้วิจัยเป็นฐานเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการด าเนินการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแต่นัดผู้ประกอบการเพ่ือสัมภาษณ์ โดยติดต่อทางโทรศัพท์และ
เดินทางไปที่เทศบาลของผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเองและแนะน าตนเองพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยอย่างชัดเจนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น ตามประเด็นค าถามของแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และควบคุมไม่ให้การสัมภาษณ์ออกนอกประเด็น ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือดู
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและด าเนินไปตามกระบวนการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมหรือ
ดัดแปลง (ชาย โพธิสิตา, 2554: 308) เพ่ือศึกษากระบวนการด าเนินงานที่แสดงออกมาตามธรรมชาติ 
โดยการบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการเขียน ใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งซึ่งเป็นเอกสารเชิงพรรณนา
ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเก็บเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 

 
กำรจัดกระท ำกับข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปลัดเทศบาลและข้อมูลทั่วไปขององค์กร ใน
แบบสอบถามตอนที่ 1 ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และระยะเวลา
ในการท างานในต าแหน่งปลัดเทศบาล ตอนที่ 2 ประกอบด้วย ขนาดของเทศบาล จ านวนข้าราชการ
และพนักงานเทศบาล การจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การได้รับรางวัลในการบริหาร  การ
ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในแบบสอบถามตอนที่ 3 - 5 เกี่ยวกับประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จขององค์กร ปัจจัยที่
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ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการความรู้ โดย
วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนาและน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผล การด าเนินการวิจัย และได้ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถามดังนี้ (Best, 1977; บุญชม ศรีสะอาด, 2545; สินพันธุ์ พินิจ, 2553) 

  ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  ก าหนดเป็น 5 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นมาก  ก าหนดเป็น 4 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ก าหนดเป็น 3 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อย  ก าหนดเป็น 2 คะแนน 
  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  ก าหนดเป็น 1 คะแนน 

    จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเห็นอยู่ระดับน้อยที่สุด 

1.3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม: หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทย โดยวิธีการประมวลผลทางสถิติเชิงอนุมาน 
และน าข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันข้อค าถามว่าเป็นตัวชี้วัดที่จัดอยู่ในองค์ประกอบ
เดียวกันได้โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป และ
น าคะแนนองค์ประกอบ (Factor Score) มาใช้ค านวณหาค่าของตัวแปร โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งเขียนเป็นสมการ ดังนี้ 

    สมการที่ 1 
    Equation 1 CI  =  β01 + β1 OCL+ β2 GM + β3 OR + β4SE +β5OS 
+ β6B +   

    การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ที่มี
ต่อภาพลักษณ์องค์กรด้วยสมมติฐานที่ 1 ก  สมมติฐานที่ 1 ข  สมมติฐานที่ 1 ค และสมมติฐานที่ 1 ง 

    สมการที่ 2 
    Equation 2 CPN  = β02 + β7 OCL + β8 GM + β9 OR + β10SE + 
β11OS + β12B +  
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    การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ที่มี
ต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย ด้วยสมมติฐานที่ 2 ก สมมติฐานที่ 2 ข สมมติฐานที่ 2 ค 
และสมมติฐานที่ 2 ง 

    สมการที่ 3 
    Equation 3 CS = β03 + β13 OCL + β14 GM + β15 OR + β16SE 
+β17OS + β18B+  
    การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ที่มี
ต่อความส าเร็จขององค์กร ด้วยสมมติฐานที่ 3 ก สมมติฐานที ่3 ข สมมติฐานที่ 3ค และสมมติฐานที่ 3 ง 

    สมการที่ 4 
    Equation 4 CS = β04 + β19 CI + β20OS + β21B +  
    การทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์ขององค์กรที่มีต่อความส าเร็จของเทศบาล
ในประเทศไทย ด้วยสมมติฐานที่ 4 

    สมการที่ 5 
    Equation 5 CS = β05 + β22 CPN + β23OS + β24B +  
    การทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายที่มีต่อความส าเร็จ
ของเทศบาลในประเทศไทย ด้วยสมมติฐานที่ 4 
    สมการที่ 6 
    Equation 6OCL = β06 + β25RA+ β26KM + β27 OS + β28B +  
    สมการที่ 7 
    Equation 7 GM = β07 + β29RA+ β30KM + β31 OS + β32B +  
    สมการที่8 
    Equation 8 OR = β08 + β33RA+ β34KM + β35 OS + β36B +  
    สมการที่ 9 
    Equation 9 SE = β09 + β37RA+ β38KM + β39 OS + β40B +  
    การทดสอบผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรการจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรม ด้านการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการ
องค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศด้วยสมมติฐานที่ 6 ก สมมติฐานที่ 6 ข 
สมมติฐานที่ 6 ค สมมติฐานที่ 6 ง สมมติฐานที่ 7 ก สมมติฐานที่ 7 ข สมมติฐานที่ 7 ค สมมติฐานที่ 7 ง  
    เพ่ือให้การน าเสนอข้อมูลเป็นที่เข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้
ก าหนดอักษรย่อส าหรับน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
    ตัวแปรอักษร ย่อ 

1. ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม EIM 
         (The Effectiveness of Innovation Management)  
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2. วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร OCL 
    (Organization Construction Culture)   

3. การบริหารจัดการที่ดี GM 
     (The Good Management) 

4. ความสัมพันธ์กับเครือข่าย OR 
     (Organization Relation with  Network) 

5. การบริการที่เป็นเลิศ SE 
         (Service Excellence) 

6. ภาพลักษณ์ขององค์กร CI 
      (Corporate Image)    

7. ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย CPN 
    (Cooperation Network positively affected) 

8. ความส าเร็จขององค์กร CS 
    (Cooperation Success) 

9. การจัดสรรทรัพยากร RA 
         (Resource Allocation) 

10. การจัดการความรู้  KM 
    (Knowledge of Management) 

11. ตัวแปรควบคุม ขนาดขององค์กร  OZ 
    (Organization Size)  

12.  ตัวแปรควบคุม งบประมาณ B 
    (Budget) 
2. กำรจัดกระท ำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

  การจัดกระท าข้อมูลด้วยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเลือกเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความพร้อมส าหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทั้งวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยการตีความข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และน ามา
สร้างข้อสรุปเพ่ืออธิบายให้เห็นถึงข้อมูลประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) ของข้อมูลด้วยวิธีตรวจสอบด้วยเทคนิควิธีสามเส้าของ Patton คือ (Patton, 
1990; สุภางค์ จันทวานิช, 2553) 

2.1.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Triangulation of Sources) คือ
เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันภายใต้วิธีการและเรื่องเดียวกันด้วยการสัมภาษณ์กับ เทศบาล 
ได้แก่ เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่งและเทศบาลต าบล 1 แห่ง เพ่ือสอบทานการให้ข้อมูล
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ของเทศบาลทั้ง 3 ขนาด และสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและ
ปลัดเทศบาล ซึ่งท าให้เกิดความน่าเชื่อถือด้านแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงสถานที่และบุคคล 

2.1.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methods Triangulation) 
ด้วยการใช้วิธีการเก็บรวบรวมที่หลากหลายได้แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participate 
Observation) ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.2.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบ

และสะดวกในการน ามาใช้งานโดยการถอดเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวค าถามในแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง หลังจากนั้นด าเนินการแบ่งข้อมูลโดยการก าหนดรหัสให้กับข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม คือ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ปัจจัยเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ผลการ
ด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ปัญหาที่พบในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาล
ในประเทศไทย  เพ่ือท าความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ เข้าใจและมีประสบการณ์ 

2.2.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) โดยเขียนในรูปแบบเชิงพรรณาความที่มา
จากการเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกจัดระเบียบตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือบรรยายถึงเรื่องราวอย่างมี
ความหมาย และตรงประเด็นกับสิ่งที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ด้วยการน าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปสนทนาค าต่อค า 
(Verbatim) และน าข้อมูลมาจัดกลุ่ม โดยใช้หัวข้อย่อยในแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางส าหรับการจัด
กลุ่มและเปรียบเทียบข้อมูลในเรื่องเดียวกันที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน เพ่ือแสดงสาระส าคัญของ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 

2.2.3 การสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย
(Conclusion, Interpretation and Verification) โดยวิธีการวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบข้อมูล
สังเคราะห์ข้อมูลและน ามาสร้างข้อสรุปเพ่ืออธิบายให้เห็นข้อมูลประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของ
องค์กรหรือไม่อย่างไร และมีปัจจัยใดส่งผลกระทบและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการนวัตกรรม
ของเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น 

 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม: หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1. สถิติพ้ืนฐานใช้บรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)  โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ

โดยใช้เทคนิค Item Total Correlation 
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2.3 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอย (Regression) 
ประกอบด้วย 

3.1 การตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linear relationship) ระหว่าง
ตัวแปรด้วยการดูค่า Significant จากค่า ANOVA ที่มีนัยส าคัญหรือการสร้างแผนภาพ Normal P-P 
Plot ของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่มีแนวโน้มเป็นเส้นตรง 

3.2 การทดสอบการแจกแจกงแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 10 
ตัว โดยสร้างแผนภาพกระจายซึ่งข้อมูลต้องมีการกระจายแสดงความสัมพันธ์ที่อยู่เชิงเส้นตรง 

3.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยต้องไม่มีปัญหาสหสัมพันธ์ร่วมกับการพิจารณาค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) 

3.4 การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homoscedasticity) ด้วยการ
พิจารณาจากค่า Residual ในทุกโมเดลที่ใช้ทดสอบว่ามีความแปรปรวนในลักษณะคงท่ี 

 4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
4.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) เพ่ือหา

ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
4.2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นที่มีผลกระทบต่อความผันแปรของตัวแปรตามน ามาสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
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บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมเพื่อควำมส ำเร็จ
ของเทศบำลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับต่อไปนี้ 

1. ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
5. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลใน

การจัดการนวัตกรรมเพ่ือความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

1. ผลกระทบประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
2. ปัจจัยสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
3. ผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
4. ผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมต่อประสิทธิผลความร่วมมือของ

เครือข่าย 
5. ผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมต่อความส าเร็จขององค์กร 
6. ผลกระทบของภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร 
7. ผลกระทบของประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร 
8. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
  ประกอบด้วยขนาดของเทศบาล จ านวนข้าราชการและพนักงานเทศบาล การจัดสรร 
งบประมาณ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล รางวัลในการบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ร่วมกับเครือข่ายองค์กร ดังตารางที่  
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร  
(n=344) 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล จ านวน ร้อยละ 
1. ขนาดของเทศบาล 

1.1 เทศบาลต าบล 
1.2 เทศบาลเมือง 
1.3 เทศบาลนคร 

 
314 
24 
6 

 
91.30 
7.00 
1.70 

รวม 344 100.00 
2. จ านวนข้าราชการและพนักงานเทศบาล  

2.1 ต่ ากว่า 50 คน 
2.2 51-100 คน 
2.3 101-150 คน 
2.4 มากกว่า 150 คน 

 
141 
144 
23 
36 

 
41.00 
41.90 
6.70 
10.50 

รวม 344 100.00 
3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

3.1 น้อยกว่า 50,000,000 บาท 
3.2 50,000,000 – 100,000,000 บาท 
3.3 100,000,000 – 150,000,000 บาท 
3.4  มากกว่า 150,000,000 บาท 

 
245 
57 
11 
31 

 
71.20 
16.60 
3.20 
9.00 

รวม 344 100.00 
4. การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

4.1 น้อยกว่า 50,000,000 บาท 
4.2 50,000,000 – 100,000,000 บาท 
4.3 100,000,000 – 150,000,000 บาท 
4.4 มากกว่า 150,000,000 บาท 

 
299 
57 
11 
31 

 
86.90 
16.60 
3.20 
9.00 

รวม 344 100.00 
5. หน่วยงานเคยได้รับรางวัลในการบริหารงาน 

5.1 เคยได้รับ 
5.2 ไม่เคยได้รับ 

 
176 
168 

 
51.20 
48.80 

รวม 344 100.00 
 
 
 
 



60 
 

 

ตารางที่ 6   ข้อมูลทั่วไปขององค์กร(ต่อ) 
(n=344) 

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล จ านวน ร้อยละ 
6. การด าเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่ายองค์กร 

6.1 ชุมชน 
6.2 หน่วยงานรัฐส่วนกลาง 
6.3 หน่วยงานรัฐระดับภูมิภาค 
6.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5 ภาคเอกชน 
6.6 องค์กรชุมชน 
6.7 สถาบันการศึกษา 
6.8 องค์กรภาคประชาสังคม 
6.9 อ่ืนๆ 

 
329 
140 
245 
299 
225 
210 
287 
147 
16 

 
95.60 
40.70 
71.20 
86.90 
65.40 
61.00 
83.40 
42.70 
4.70 

รวม 344 100.00 
   
  จากตารางที่ 6 พบว่า  เทศบาลส่วนใหญ่มีขนาดเทศบาลต าบล (ร้อยละ91.3) รองลงมา
คือเทศบาลเมือง (ร้อยละ7.0) ซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนข้าราชการ ประมาณ 51-100 คน  (ร้อยละ 41.9) 
รองลงมาน้อยกว่า 50 คน(ร้อยละ41.0)  โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า 
50,000,000 บาท (ร้อยละ71.2) รองลงมาได้รับการจัดสรร 50,000,000 – 100,000,000 บาท (ร้อยละ
16.6)  และหน่วยงานโดยส่วนใหญ่สามารถจัดเก็บรายได้น้อยกว่า 50,000,000 บาท  (ร้อยละ86.9) 
รองลงมาจัดเก็บได้ประมาณ50,000,000 – 100,000,000 บาท(ร้อยละ16.6) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงาน
เคยได้รับรางวัลในการบริหารงาน (ร้อยละ51.2) และมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย
องค์กรส่วนใหญ่คือชุมชน (ร้อยละ95.6) รองลงมาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ86.9) 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
  ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดีความสัมพันธ์
กับเครือข่ายและการบริการที่เป็นเลิศ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการ

นวัตกรรมโดยรวมและเป็นรายด้านของเทศบาลในประเทศไทย 
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม  ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1.วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 3.94 0.61 มาก 
2.การบริหารจัดการที่ดี 3.87 0.87 มาก 
3.ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 3.75 0.80 มาก 
4.การบริการที่เป็นเลิศ 3.92 1.06 มาก 

รวม 3.87 0.84 มาก 



61 
 

 

  จากตารางที่ 7  พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมโดยในภาพรวม ระดับมาก( ̅=3.87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร( ̅=3.94) การบริการที่เป็นเลิศ( ̅=3.92) การบริหารจัดการที่ดี
( ̅=3.87) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย( ̅=3.75)  
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร

ของเทศบาลในประเทศไทย 
(n=344) 

 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. องค์กรของท่านส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ ผลงานใหม่ๆที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานในองค์กร 

53 
(15.41) 

184 
(53.49) 

89 
(25.87) 

17 
(4.94) 

1 
(0.29) 

3.78 0.7917 มาก 

2. องค์กรของท่านสนับสนุนให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการก าหนดค่านยิมร่วมกัน 

49 
(14.24) 

180 
 (52.33) 

95 
(27.62) 

119 
(5.23) 

2 
(0.58) 

3.74 0.7852 มาก 

3.องค์กรของท่านมุ่งเน้นการสร้างความ
เข้าใจตรงกันระหว่างบุคลากรเพื่อร่วมกนั
พัฒนาองค์กร 

75 
(21.80) 

213 
(61.92) 

44 
(12.79) 

11 
(3.20) 

1 
(0.29) 

4.01 0.7079 มาก 

4. องค์กรของท่านสนับสนุนให้บุคลากร
เรียนรู้ร่วมกันจากการท ากิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ขององค์กร 

88 
(25.58) 

193 
(56.10) 

51 
(14.83) 

12 
(3.49) 

 4.04 0.7374 มาก 

5.องค์กรของท่านสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถในการประสานกิจกรรม
ภายในองค์กรให้มากขึ้น 

96 
(27.91) 

201 
 (58.43) 

37 
(10.67) 

8 
(2.33) 

2 
(0.58) 

4.11 0.7224 
 

มาก 

รวม 3.94 0.61 มาก 

 
  จากตารางที่ 8  พบว่า ปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.94) เมื่อพิจารณารายด้านจากมาก
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความสามารถในการประสานกิจกรรมภายในองค์กรให้มากขึ้น( ̅=4.11)  รองลงมา องค์กรของท่าน
สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ร่วมกันจากการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร( ̅=4.04)  และ
องค์กรของท่านมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างบุคลากรเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กร
( ̅=4.01) 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี
ของเทศบาลในประเทศไทย 

(n=344) 
 

การบริหารจัดการที่ดีแนวใหม ่
ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีที่ทันสมยัเข้ามา
ช่วยในการด าเนินงานขององค์กร 

63 
(18.31) 

188 
(54.65) 

85 
(24.71) 

7 
(2.03) 

1 
(0.29) 

3.89 0.7256 มาก 

2. องค์กรของท่านน าเทคนิคการบริหารงาน
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

118 
(13.95) 

184 
(53.49) 

98 
(28.49) 

11 
(3.20) 

3 
(0.87) 

3.77 0.7596 มาก 

3.องค์กรของท่านออกแบบโครงสร้างองค์กรให้
พนักงานในระดับต่างๆได้ท างานร่วมกันมากขึ้น 

50 
(14.82) 

182 
(52.91) 

91 
(26.45) 

19 
(5.52) 

1 
(0.29) 

3.98 2.842 มาก 

4.องค์กรของท่านพัฒนาแนวทางในการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

71 
(20.64) 

204 
(59.30) 

58 
(16.86) 

8 
(2.33) 

3 
(0.87) 

3.98 0.7878 มาก 

5.องค์กรของท่านมีกลไกและกระบวนการ
จัดการภายในเพื่อด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

42 
(12.21) 

189 
(54.94) 

99 
28.78 

13 
(3.78) 

1 
(0.29) 

3.77 0.7759 มาก 

รวม 3.87 0.87 มาก 

 
  จากตารางที่ 9 พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการที่ดีแนวใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.87) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านออกแบบโครงสร้างองค์กรให้พนักงานในระดับต่างๆได้ท างาน
ร่วมกันมากข้ึนมีค่าสัดส่วนทีเท่ากันกับองค์กรของท่านพัฒนาแนวทางในการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ( ̅=3.98)  รองลงมา องค์กรของท่านน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการด าเนินงานขององค์กร( ̅=3.89)  และองค์กรของท่านน าเทคนิคการ
บริหารงานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมีค่าสัดส่วนทีเท่ากันกับองค์กรของท่านมีกลไกและกระบวนการจัดการภายในเพ่ือ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ( ̅=3.77) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 

(n=344) 
 

ความสัมพันธก์ับเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1.องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการระดม

ความคิดและการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร 

53 
(15.41) 

185 
(53.78) 

88 
(25.87) 

15 
(4.36) 

2 
(0.58) 

3.81 0.8223 มาก 

2.องค์กรของท่านพัฒนาการจูงใจ

ผู้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการท างาน

ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร 

38 
(11.05) 

192 
(56.10) 

93 
(27.03) 

17 
(4.94) 

3 
(0.87) 

3.83 1.796 มาก 

3.องค์กรของท่านมุ่งเน้นการก าหนดรูปแบบ

ในการด าเนินงานร่วมกันกบัเครือข่ายองค์กร 

32 
(9.30) 

174 
(50.58) 

120 
(34.88) 

14 
(4.07) 

4 
(1.16) 

3.65 0.8094 

 

มาก 

4. องค์กรของท่านสนับสนุนให้เครือข่าย

องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินกิจกรรมและ

โครงการต่างๆ ร่วมกัน 

48 
(13.95) 

186 
(54.07) 

90 
(26.16) 

17 
(4.94) 

3 
(0.87) 

3.77 0.8354 มาก 

5. องค์กรของท่านมุ่งสร้างความร่วมมือใน

การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายองค์กร

เพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น 

36 
(10.47) 

177 
(51.45) 

109 
(31.68) 

19 
(5.52) 

3 
(0.87) 

3.67 0.8741 มาก 

รวม 3.75 0.80 มาก 

 
  จากตารางที่ 10 พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.75)เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย 
3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านพัฒนาการจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายองค์กร ( ̅=3.83)  รองลงมา องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการระดมความคิดและการตัดสินใจเพ่ือ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร( ̅=3.81)  และองค์กรของท่านสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกัน( ̅=3.77) 
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการที่เป็นเลิศของ
เทศบาลในประเทศไทย 

(n=344) 
 

การบริการที่เป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
ในการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

61 
(17.73) 

188 
(54.65) 

83 
(24.13) 

11 
(3.20) 

1 
(0.29) 

 

3.88 0.7952 มาก 

2. องค์กรของท่านมุ่งเน้นการปรับปรุง
คุณภาพระบบใหม่ๆในการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

68 
(19.77) 

185 
(53.78) 

75 
(21.80) 

15 
(4.36) 

1 
(0.29) 

4.04 2.875 มาก 

3.องค์กรของท่านมีการด าเนินงานที่
สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการ
รับรองคุณภาพการบริการ 

53 
(15.41) 

212 
(61.63) 

64 
(18.60) 

15 
(4.36) 

 3.89 0.7579 มาก 

4.  องค์กรของท่านมีระบบและแนวทางใน
การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถงึและ
เท่าเทียมกัน 

99 
(28.78) 

183 
(53.20) 

57 
(16.57) 

5 
(1.45) 

 4.23 2.294 มาก 

5. องค์กรของท่านจัดตั้งหน่วยบรกิารรูปแบบ
พิเศษเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

29 
(8.43) 

154 
(44.77) 

115 
(33.90) 

37 
(10.67) 

9 
(2.62) 

3.57 1.916 มาก 

รวม 3.92 1.06 มาก 

 
  จากตารางที่ 11  พบว่าพบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.92) เมื่อพิจารณารายด้านจากมากไป
หาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านมีระบบและแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน( ̅=4.23) รองลงมา องค์กรของท่านมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพระบบใหม่ๆใน
การบริการอย่างต่อเนื่อง( ̅=4.04)และองค์กรของท่านมีการด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริการ ( ̅=3.89) 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของ
องค์กร 
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ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมโดยรวมและเป็นรายด้านของเทศบาลในประเทศไทย 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม  ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.ภาพลักษณ์ขององค์กร 3.97 0.59 มาก 
2.ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 3.88 0.88 มาก 
3.ความส าเร็จขององค์กร 3.87 0.64 มาก 

รวม 3.91 0.70 มาก 
 
  จากตารางที่ 12  พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมโดยในภาพรวม ระดับมาก( ̅=3.91) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ภาพลักษณ์ขององค์กร( ̅=3.97) ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย( ̅=3.88) 
และความส าเร็จขององค์กร( ̅=3.87)  
 
ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร

ของเทศบาลในประเทศไทย 
(n=344) 

 
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. องค์กรของท่านมีการด าเนินงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล 

106 
(30.8)1 

187 
(54.36) 

47 
(13.66) 

2 
(0.58) 

2 
(0.58) 

4.14 0.7082 มาก 

2. องค์กรของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบั
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน
ที่ได้มาตรฐาน 

43 
(12.50) 

199 
(57.85) 

87 
(25.29) 

15 
(4.36) 

- 3.95 0.7124 มาก 

3. องค์กรของท่านได้รับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจจากประชาชนในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  

56 
(14.53) 

224 
(65.12) 

67 
(19.48) 

3 
(0.87) 

- 3.95 0.6680 มาก 

4. องค์กรของท่านสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แกป่ระชาชนที่มาใช้บรกิารได้
เสมอ 

70 
(20.35) 

210 
(61.05) 

60 
(17.44) 

4 
(1.16) 

- 4.02 0.7058 มาก 

รวม 3.97 0.59 มาก 

 
  จากตารางที่ 13 พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อผลของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านภาพลักษณ์ขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.97) เมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านมีการด าเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาธิบาล ( ̅=4.14)  รองลงมา องค์กรของท่านสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มา
ใช้บริการได้เสมอ ( ̅=4.02) และองค์กรของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการพัฒนาคุณภาพ
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การบริการประชาชนที่ได้มาตรฐานซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับองค์กรของท่านได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
จากประชาชนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ( ̅=3.95) 
 
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลความร่วมมือ

ของเครือข่ายของเทศบาลในประเทศไทย 
(n=344) 

 

ประสิทธิผลความร่วมมอืของเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1.องค์กรเครือข่ายมีการด าเนินงานในการ

บริหารจัดการและการบริการสาธารณะ

ร่วมกันในชุมชน 

49 
(15.99) 

190 
(56.40) 

89 
(23.64) 

14 
(3.20) 

2 
(0.58) 

3.84 0.7447 มาก 

2. องค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างองค์กรเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

49 
(14.24) 

190 
(55.23) 

89 
(25.87) 

14 
(4.07) 

2 
(0.58) 

3.75 0.7561 มาก 

3.องค์กรเครือข่ายร่วมกับชุมชนในการจดัท า

แผนชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของพื้นที่ 

69 
(20.06) 

191 
(55.52) 

70 
(20.35) 

12 
(3.49) 

2 
(0.58) 

3.91 0.7678 มาก 

4.องค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกันในการ

วางแผนและบูรณาการแผนพัฒนาต าบล

เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

61 
(17.73) 

184 
(53.49) 

83 
(24.13) 

14 
(4.07) 

2 
(0.58) 

3.95 2.3018 มาก 

5.ความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายท าให้เกิด

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆรว่มกัน 

66 
(19.19) 

172 
(50.0) 

92 
(26.74) 

13 
(3.78) 

1 
(0.29) 

3.93 1.7556 มาก 

รวม 3.88 0.88 มาก 

 
  จากตารางที่ 14  พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อผลของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=388) เมื่อพิจารณา
รายด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผนและ
บูรณาการแผนพัฒนาต าบลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ( ̅=3.95) รองลงมา ความร่วมมือ
ขององค์กรเครือข่ายท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน ( ̅=3.93) และองค์กร
เครือข่ายร่วมกับชุมชนในการจัดท าแผนชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ( ̅=3.91) 
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จขององค์กร
ของเทศบาลในประเทศไทย 

(n=344) 
 

ความส าเร็จขององค์กร 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ

ความ

คิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด 

(1) 

1.องค์กรสามารถจัดเก็บรายได้จากการ

ด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่

ผ่านมา 

59 
(17.15) 

186 
(54.07) 

87 
(25.29) 

10 
(2.91) 

2 
(0.58) 

3.96 2.742 มาก 

2.องค์กรมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด

และมาตรฐานที่ก าหนดไว ้

4 
(12.50) 

213 
(61.92) 

80 
(23.26) 

8 
(2.33) 

- 3.85 0.6543 มาก 

3. การบริหารจัดการขององค์กรน าไปสู่

ความส าเร็จตามแนวปฏบิัติที่ดีขององค์กร 

47 
(13.66) 

22 
(63.95) 

71 
(20.64) 

6 
(1.74) 

- 3.89 0.6348 มาก 

4.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการ

ด าเนินงานขององค์กรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่น

มา   

41 
(11.92) 

235 
(68.31) 

61 
(17.73) 

6 
(1.74) 

1 
0.29 

3.91 0.6774 มาก 

5.บุคลากรในองค์กรมีความสุขมากขึ้น 

ส่งผลให้คุณภาพการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นด้วย

เช่นกัน 

37 
(10.76) 

 

210 
(61.05) 

80 
(23.26) 

15 
(4.36) 

2 
0.58 

3.79 0.7714 มาก 

6.ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ เป็นไป

ตามตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ

แผนปฏิบัติงาน 

44 
(12.79) 

214 
(62.21) 

79 
(22.79) 

7 
(2.03) 

- 3.88 0.7523 มาก 

7.องค์กรเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริการสาธารณะให้กับประชาชนเพิ่มขึน้ 

ก่อให้เกิดความรว่มมือที่ดีต่อกัน 

41 
(11.92) 

204 
(59.30) 

85 
(24.71) 

12 
(3.49) 

2 
(0.58) 

3.80 0.7696 มาก 

รวม 3.87 0.64 มาก 

 
  จากตารางที่ 15   พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อผลของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านความส าเร็จขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅=3.87) เมื่อพิจารณารายด้านจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรสามารถจัดเก็บรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับอดีตที่ผ่านมา( ̅=3.96) รองลงมา ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการด าเนินงานขององค์กร
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ( ̅=3.91) และการบริหารจัดการขององค์กรน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่ดี
ขององค์กร( ̅=389) 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความรู้ 
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมโดยรวมและเป็นรายด้านของเทศบาลในประเทศไทย 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม  ̅ S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.การจัดสรรทรัพยากร 3.83 0.66 มาก 
2.การจัดการความรู้ 3.69 0.71 มาก 

รวม 3.76 0.69 มาก 
 
  จากตารางที่ 16  พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมโดยในภาพรวม ระดับมาก( ̅=3.76) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร ( ̅=3.83) และการจัดการความรู้ ( ̅=3.69)  
 
ตารางที ่17 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดสรร

ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
(n=344) 

 
ปัจจัยดา้นการจัดสรรทรัพยากร 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. องค์กรของท่านมีการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

73 
(21.22) 

204 
(59.30) 

62 
(18.02) 

5 
(1.45) 

- 4.01 0.7242 มาก 

2.องค์กรของท่านมีการวางแผนจัดสรร
บุคลากรในการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

40 
(11.63) 

186 
(54.07) 

102 
(29.65) 

16 
(4.65) 

 3.74 0.7787 มาก 

3.องค์กรของท่านมีการก าหนดนโยบายการ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร 

43 
(12.50) 

197 
(57.27) 

92 
(26.74) 

11 
(3.20) 

1 
(0.29) 

3.80 0.7620 มาก 

4. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น  

48 
(13.95) 

192 
(55.81) 

93 
(27.03) 

11 
(3.20) 

- 3.82 0.7614 มาก 

5. องค์กรของท่านจัดระบบการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองค์กรอย่างมีคุณภาพ 

47 
(13.66) 

186 
(54.07) 

99 
(28.78) 

10 
(2.91) 

2 
(0.58) 

3.79 0.7889 มาก 

รวม 3.83 0.66 มาก 

 
  จากตารางที่ 17 พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการจัดสรรทรัพยากรโดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=383) เมื่อ
พิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านมีการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ( ̅=4.01)  รองลงมา องค์กร
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ของท่านน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น 
( ̅=3.82) และองค์กรของท่านมีการก าหนดนโยบายการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร ( ̅=3.80) 
 
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการ

ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
(n=344) 

 
ปัจจัยดา้นการจัดการความรู้ 

ระดับความคิดเห็น  ̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.องค์กรของท่านมีการรวบรวมองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้อย่างทั่วถึง 

28 
(8.14) 

178 
(51.74) 

112 
(32.05) 

21 
(6.10) 

5 
(1.45) 

3.61 0.5369 มาก 

2. องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กรเพิ่มมากขึ้น 

35 
(10.17) 

188 
(54.65) 

102 
(29.65) 

18 
(5.23) 

1 
(0.29) 

3.71 0.7887 มาก 

3. องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการน าองค์
ความรู้มาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างบุคลากรเพือ่เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน 

44 
(12.79) 

180 
(52.33) 

102 
(29.65) 

15 
(4.36) 

3 
(0.87) 

3.72 0.7743 มาก 

4.องค์กรของท่านสร้างสรรค์บรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้และทรัพยากรระหว่างบุคคลและ
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

43 
(12.50) 

188 
(52.31) 

104 
(30.23) 

13 
(3.78) 

4 
(1.16) 

3.71 0.7769 มาก 

รวม 3.69 0.71 มาก 

 
  จากตารางที่ 18 พบว่าปลัดเทศบาลมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการจัดการความรู้โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=369) เมื่อพิจารณา
รายด้านจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มา
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคลากรเพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างาน ( ̅=3.72)  
รองลงมา องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร
เพ่ิมมากขึ้นมีสัดส่วนที่เท่ากันกับองค์กรของท่านสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างบุคคลและหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น( ̅=3.71)  
และองค์กรของท่านมีการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้
อย่างทั่วถึง ( ̅=3.61) 

5. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
  5.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 
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6. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
 

ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะศึกษาทั้งหมด 
  

ตัวแปร OS B OCL GM OR SE CI CNP CS RA KM 
  ̅ 1.11 1.24 3.94 3.87 3.92 3.75 3.97 3.89 3.87 3.83 3.69 
S.D. 0.359 1.009 0.61 0.81 1.07 0.80 0.59 0.86 0.64 0.66 0.71 
OS            
B .501(**)           

OCL .112(*) .027          
GM .180(**) .132(*) .511(**)         
SE .082 .055 .372(**) .391(**)        
OR .073 .039 .519(**) .465(**) .446(**)       
CI .106(*) .059 .635(**) .520(**) .482(**) .526(**)      

CNP .074 .068 .461(**) .367(**) .350(**) .431(**) .563(**)     
CS .130(*) .069 .559(**) .385(**) .350(**) .402(**) .670(**) .479(**)    
RA .114(*) .050 .605(**) .471(**) .407(**) .424(**) .631(**) .453(**) .701(**)   
KM .093 .009 .676(**) .514(**) .443(**) .505(**) .688(**) .522(**) .683(**) .806(**)  

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05
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   จากตารางที่ 19 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษา โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสัมพันธ์กัน และ
เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ พบว่าไม่เกิดปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
พิจารณาจากค่า  Variance Inflation Factor (VIF) ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 10 (Lee, Lee and Lee, 
2000) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 

6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิ เคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
 
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆกับภาพลักษณ์

บริการ และประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
ตัวแปร OCL GM OR SE CI CNP  CS OS B 
  ̅ 3.94 3.87 3.92 3.75 3.97 3.89 3.87 1.11 1.24 
S.D. 0.61 0.81 1.07 0.80 0.59 0.86 0.64 0.359 1.009 
OCL          
GM .511(**)         
OR .372(**) .391(**)        
SE .519(**) .465(**) .446(**)       
CI .635(**) .520(**) .482(**) .526(**)      

CNP .461(**) .367(**) .350(**) .431(**) .563(**)     
CS .559(**) .385(**) .350(**) .402(**) .670(**) .479(**)    
OS .112(*) .180(**) .082 .073 .106(*) .074 .112(*)   
B .027 .132(*) .055 .039 .059 .068 .027 .501(**)  

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
   จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหาร
จัดการที่ดี(GM) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับภาพลักษณ์องค์กร (CI) 
อยู่ระหว่าง 0.482-0.635 (r=0.635 ,p<0.01 ; r=0.520 , p<0.01; r=0.482 , p <0.01; r=0.526, 
p<0.01) 
   จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่
ละตัวมีความสัมพันธ์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหาร
จัดการที่ด(ีGM) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับประสิทธิผลความร่วมมือ
กับเครือข่าย (CNP) อยู่ระหว่าง 0.350-0.563 (r=0.461,p<0.01; r=0.367, p<0.01; r=0.350, p <0.01; 
r=0.431, p<0.01 ;r=0.563 ,p<0.01) 
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   จากตารางที่ 20 พบว่า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรคอ์งค์กร(OCL)การบริหารจัดการที่ดี
(GM) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับความส าเร็จขององค์กร (CS) อยู่
ระหว่าง 0.350-0.670 (r=0.599, p<0.01; r=0.385, p<0.01; r=0.350, p <0.01; r=0.670, p<0.01; 
r=0.479, p<0.01) 
 
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลใน

การจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหารจัดการที่ดี(GM) 
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับภาพลักษณ์องค์กร (CI)  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
1 
CI 

2 
CNP 

3 
CS 

OCL 0.383(***) 
(0.046) 

0.378(***) 
(0.291) 

0.439(***) 
(0.201) 

GM 0.122(***) 
(0.034) 

0.098 
(0.062) 

0.554 
(0.058) 

SE 0.110(***) 
(0.024) 

0.107(**) 
(0.044) 

0.072(*) 
(0.030) 

OR 0.111(***) 
(0.035) 

0.214(***) 
(0.064) 

0.076(**) 
(0.044) 

OS -0.33 
(0.076) 

0.033 
(0.138) 

0.073 
(0.096) 

B 0.002 
(0.027) 

-0.15 
(0.049) 

-0.035 
(0.034) 

Adjust    0.516 0.284 0.351 
Maximum VIF 1.465 1.475 1.607 
Durbin-Watson 2.144 1.999 1.910 

***มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.10 
 
   จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหารจัดการที่ดี(GM) ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับภาพลักษณ์องค์กร (CI) เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1ก – 1ง 
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   ผลการวิเคราะห์พบว่าพบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร(OCL)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร (CI)อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β1=0.383 ,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1ก ในล าดับถัด
มาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี (GM)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร (CI)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β2=0.122 , 
p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1ข การวิเคราะห์ในล าดับต่อมาประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร 
(CI)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β3= 0.111,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 1ค ในขณะที่ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านการบริการที่เป็นเลิศ(SE)มีความสัมพันธ์
เชิงบวกและส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร (CI)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
(β4=0.110 ,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1ง 
   จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหารจัดการที่ดี(PM) ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE)  กับประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP)  เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ 2ก – 2ง 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร(OCL)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย 
(CNP)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β5=0.378 ,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2ก ในขณะที่ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี(GM)ไม่มีผล
ต่อประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP) (β6=0.098 ,p >0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 
2ข นอกจากนี้ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR)มีความสัมพันธ์
เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย(CNP)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 (β7= 0.214 ,p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ค การวิเคราะห์ในล าดับ
ต่อมาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านการบริการที่เป็นเลิศ(SE)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและ
ส่งผลต่อประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
(β8=0.107,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2ง 
   จากตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL) การบริหารจัดการที่ดี(GM) ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย(OR) การบริการที่เป็นเลิศ(SE) กับความส าเร็จขององค์กร (CS)  เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 
3ก – 3ง 
   ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร(OCL)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β9=0.439 ,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3ก ล าดับถัดมา
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี(GM)ไม่มีผลกระทบต่อกับความส าเร็จ
ขององค์กร (CS) (β10=0.554 ,p>0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3ข ในขณะที่ประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อ
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ความส าเร็จขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.010 (β11= 0.076, p<0.10) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3ค นอกจากนี้ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านการบริการที่เป็น
เลิศ(SE)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อกับความส าเร็จขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (β12=0.072,p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3ง 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของภาพลักษณ์องค์กร (CI)ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย 

(CNP) กับความส าเร็จขององค์กร (CS)   
ตัวแปร CI CNP CS OS B 
  ̅ 3.97 3.89 3.87 1.11 1.24 
S.D. 0.59 0.86 0.64 0.359 1.009 
CI      

CNP .563(**)     
CS .670(**) .479(**)    
OS .106(*) .074 .112(*)   
B .059 .068 .027 .501(**)  

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
   จากตารางที่ 22 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์องค์กร (CI) และความส าเร็จขององค์กร (CS) (r=0.670 , p<0.01) 
   จากตารางที่ 4 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว
มีความสัมพันธ์กันโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP)กับความส าเร็จขององค์กร (CS)  (r=0.479, p<0.01) 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์องค์กร(CI)ประสิทธิผลความร่วมมือ

กับเครือข่าย (CNP) กับความส าเร็จขององค์กร (CS)   
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

4 
CS 

5 
CS 

CI 0.718(***) 
(0.044) 

 

CNP  0.344(***) 
(0.034) 

OS 0.106 
(0.083) 

0.344 
(0.097) 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์องค์กร(CI)ประสิทธิผลความร่วมมือ
กับเครือข่าย (CNP) กับความส าเร็จขององค์กร (CS) (ต่อ)  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
4 
CS 

5 
CS 

B 0.000 
(0.038) 

-0.012 
(0.045) 

Adjust    0.452 0.239 
Maximum VIF 1.346 1.338 
Durbin-Watson 1.925 1.338 

***มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.10 
 
   จากตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของภาพลักษณ์องค์กร 
(CI)กับความส าเร็จขององค์กร (CS)  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 4 
   ผลการวิเคราะห์พบว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรมี(CI)ความสัมพันธ์เชิงบวกและ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β13=0.718, 
p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 
   จากตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของประสิทธิผลความ
ร่วมมือกับเครือข่าย (CNP)กับความส าเร็จขององค์กร (CS)  เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 5 
   ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP)มีความสัมพันธ์
เชิงบวกและส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
(β14=0.344, p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 และจากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณของประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่าย (CNP)กับความส าเร็จขององค์กร (CS)ดังกล่าว
ข้างต้นพบเพ่ิมเติมว่า ตัวแปรควบคุม คือขนาดขององค์กร(OS) มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จ
ขององค์กร (CS)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.10 (β15=0.344, p<0.10) นั้น
หมายความว่าเทศบาลที่มีขนาดที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความส าเร็จที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิผล

ในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆ 
ตัวแปร OCL GM SE OR RA KM OS B 
  ̅ 3.94 3.87 3.92 3.75 3.83 3.69 1.11 1.24 
S.D. 0.61 0.81 1.07 0.80 0.66 0.71 0.359 1.009 
OCL         
GM .511(**)        
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ที่มีต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆ (ต่อ) 

ตัวแปร OCL GM SE OR RA KM OS B 
SE .372(**) .391(**)       
OR .519(**) .465(**) .446(**)      
RA .605(**) .471(**) .407(**) .424(**)     
KM .676(**) .514(**) .443(**) .505(**) .806(**)    
OS .112(*) .180(**) .082 .073 .114(*) .093   
B .027 .132(*) .055 .039 .050 .009 .501(**)  

**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 
   จากตารางที่ 24 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว
มีความส มพันธ์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
การจัดสรรทรัพยากร(RA) กับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม อยู่ระหว่าง 0.407-0.605 (r=0.605, 
p<0.01 ; r=0.471 p<0.01 ;r=0.407 ,p<0.01 ; r=0.424, p<0.01 )  
   จากตารางที่ 24 พบว่าเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่
ละตัวมีความสัมพันธ์โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการความรู้(KM) กับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม อยู่ระหว่าง 0.443-0.806 
(r=0.676,p<0.01 ; r=0.514, p<0.01 ;r=0.443 ,p<0.01 ; r=0.505, p<0.01 ; r=0.806, p<0.01)  
 
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ที่ มี

ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆ  
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

6 
OCL 

7 
GM 

8 
SE 

9 
OR 

RA 0.156(**) 
(0.062) 

0.172(*) 
(0.095) 

0.217 
(0.133) 

0.50 
(0.096) 

KM 0.464(***) 
(0.058) 

0.448(***) 
(0.088) 

0.124(***) 
(0.124) 

0.531(***) 
(0.089) 

OS 0.083 
(0.078) 

0.202(*) 
(0.119) 

0.052 
(0.167) 

0.024 
(0.121) 

B -0.09 
(0.036) 

0.080 
(0.055) 

0.051 
(0.078) 

0.028 
(0.056)   
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ที่มี
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆ  (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
6 

OCL 
7 

GM 
8 
SE 

9 
OR 

Adjust    0.469 0.294 0.206 0.257 
Maximum VIF 1.604 1.542 1.377 2.875 
Durbin-Watson 1.869 1.666 1.894 2.119 

***มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
**มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.10 
 

   จากตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณของการจัดสรรทรัพยากร
(RES) และการจัดการความรู้(KM)กับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านต่างๆเพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ 6ก-6ง และสมมติฐานที่7ก-7ง 
   ผลการวิเคราะห์พบว่า พบว่า การจัดสรรทรัพยากร(RA)  มีความสัมพันธ์เชิงบวก
และส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (β16=0.156 ,p<0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6ก  
การวิเคราะห์ในล าดับต่อมาการจัดสรรทรัพยากร(RA)  มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการที่ดี(GM)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.10 (β17=0.172,p<0.10) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 6ข ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากร(RA)ไม่มี
ผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR) (β18=0.500,p >0.10) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6ค นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากร(RA)ไม่มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ด้านด้านการบริการที่เป็นเลิศ(SE) (β19= 0.217,p >0.10) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 6ง 
   ผลการวิเคราะห์พบว่า การจัดการความรู้(KM)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร(OCL)  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β20=0.464 ,p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ก  การวิเคราะห์
ในล าดับต่อมาการจัดการความรู้(KM)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการที่ดี(GM)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 (β21=0.448, 
p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ข ในขณะที่การจัดการความรู้(KM)มีความสัมพันธ์เชิงบวก
และส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย(OR)อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  (β22=0.089 , p<0.01) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7ค นอกจากนี้
การจัดการความรู้(KM)มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน
การบริการที่เป็นเลิศ(SE)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  (β23= 0.124 , p<0.01) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 จากการศึกษาวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลที่ได้รับ
รางวัลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และรางวัลพระปกเกล้า จ านวน 4 แห่ง ซึ่งแบ่ง
เทศบาลตามขนาด คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส าหรับเทศบาลเมือง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลต าบล ได้แก่ เทศบาลต าบลขุนทะเล ท าให้ผู้วิจัย
ค้นพบข้อมูลตามวัตถุประสงค์เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม : หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมของเทศบำลในประเทศไทย 
  ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย พบว่า การให้ความหมาย
ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของเทศบาลในประเทศที่
เกิดขึ้นมีทัศนะที่คล้ายคลึงกันกับความหมายที่ผู้วิจัยศึกษาตามแนวคิดและตามงานวิจัยของ
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ในที่นี้การให้ความหมาย ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของ
เทศบาลตามทัศนะผู้บริหารของเทศบาลมี 4 ด้านคือ วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการ
ที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและการบริการที่เป็นเลิศ ดังนี้ 

1.1 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร พบว่าองค์กร
การส่งเสริมให้พนักงานมีการริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน การสร้างค่านิยมร่วมกันในองค์กรและ
สนับสนุนให้พนักงานท ากิจกรรมและโครงการต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาองค์กร จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ว่า  
   “วัฒนธรรมในองค์กรจะเน้นให้พนักงานในองค์กรมีการท างานกันเป็นทีม มี
สัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานในทิศทางที่ดี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีการสร้าง
ค่านิยมในการท างานที่มุ่งความส าเร็จร่วมกันทั้งองค์กร” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
 

   ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรไปเพิ่มพูนความรู้ โดย
องค์กรได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและกฎหมายต่างๆ รวมถึงการจัด
อบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรจากส่วนกลาง เช่นจัดอมรบการเขียนโครงการจากวิทยากร
จากสถาบันพระปกเกล้า รวมถึงการให้พนักงานไปศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิด
ความคิดที่สร้างสรรค์และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
   การจัดให้มีการประชุมในหลายระดับอย่างเนื่องๆ เช่น การประชุมหัวหน้าส่วน
การงานทุกเดือน/การประชุมในระดับกองทุน วัน เดือน /การประชุมภาพรวมทั้งพนักงาน-
พนักงานจ้าง ลูกจ้างเดือนเว้นเดือน การประชุมจัดเป็นเครื่องมือขั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อนงาน
และเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์กร (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
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   นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดยท า
ให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ท าให้กับองค์การสามารถจูงใจพนักงานและสร้างนวัตกรรมได้ 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของทีมงานขึ้นกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรเป็นส าคัญ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน 
โดยบรรยากาศในองค์กรแห่งนวัตกรรมต้องสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีการสร้างสรรค์
แนวความคิดใหม่ๆและส่งเสริมต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร โดยประเด็นที่สอดคล้อง ได้แก่  
   “ในองค์กรได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยม
ขององค์กร เพื่อทุกคนในองค์กรได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และได้ส่งเสริมให้พนักงานไปร่วม
สัมมนาและอบรมในหน่วยงานต่างๆ และน าความรู้ที่ได้น ามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการท างาน” (อุภัก 
นามสมมต,ิ 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรเป็น
การก าหนดค่านิยมร่วมกัน การสร้างสรรค์งาน กิจกรรมและโครงการใหม่ๆ และส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดจนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การ
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่บรรลุ
เป้าหมายไปสู่การพัฒนาองค์กรร่วมกัน 

1.2 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี พบว่าการออกแบบ
โครงสร้างองค์กร การจัดกระบวนการภายใน การพัฒนาแนวทางบริหารงบประมาณ การบริหารงาน     
บุคคลโดยการน าเอาเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์กร ตามค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารพบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้  
   “องค์กรมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้พนักงานในระดับต่างๆได้ท างาน
ร่วมกัน ซึ่งองค์กรได้เปลี่ยนจากระบบซีเป็นระบบแท่ง และมีจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการท างาน” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรให้ความส าคัญเรื่องการจัดซื้อและจัดจ้างขององค์กร และแนวทางการ
ปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ” (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึง
พนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”(อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “เทศบาลมีการการพัฒนาศักยภาพการคลังของท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายในการ
ท างานและการเรียนรู้จากกันและกัน การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและระบบปฏิบัติการ” 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การบริหารจัดการที่ดีเป็นการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่นการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจในการท างานภายใต้ภาระหน้าที่ รวมถึงการพัฒนาตัว
บุคลากรในการเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ เช่น การอบรม การสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน ต่างๆเพ่ือน ามา
ปรับประยุกต์ให้เข้ากับการด าเนินขององค์กร และน าไปสู่การด าเนินที่เป็นระบบ มาตรฐาน รวมถึง
การแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีระบบ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของตลอดและความคุ้มค่าใน
งบประมาณ โดยสามารถตรวจสอบความโปรงใสได้ 
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1.3 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย พบว่าองค์กรมี
การจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือส่งต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กร
ภายนอกในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ตามค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารพบประเด็นที่
สอดคล้องดังนี ้
   “องค์กรได้มีการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้ถึงการสร้างทีมงาน 
เครือข่าย องค์กรความรู้ชุมชน เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”(อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรได้มีการส่งเสริมให้พนักงานคิดโครงการต่างๆโดยเน้นการร่วมมือจาก
องค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาร่วมมือในการด าเนินโครงการ
ร่วมกัน” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
   นอกจากนี้องค์กรต้องสนับสนุนให้พนักงานเปิดใจที่จะรับความคิดเห็นหรือความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอ บุคลากรจะต้องมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย เข้าใจในการด าเนินงานขององค์การ และ
ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม 
   “องค์กรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ส่งเสริมการสร้างสรรค์
ความคิดในการท างานรูปแบบใหม่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กร” (อุภัก นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  เป็น
การท างานร่วมกันระหว่างบุคลการในองค์กรและเครือข่ายองค์กร เช่น ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามาด าเนินงานร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการระดมความคิดเห็น  
การตัดสินการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการด าเนินงานและน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร 

1.4 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ พบว่าการด าเนินงาน
ขององค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการบริการ วิธีการให้บริการ โดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาสนับสนุนการให้บริการโดยการสร้างสรรค์การบริการรูปแบบใหม่ตลอดจนการบริการรูปแบบพิเศษ
ในรูปแบบหน่วยงานการตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้
ได้มาตรฐาน พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
 

   องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน โดยมีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลายเพื่อให้รองรับกับความต้องการในการให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานมีการ
จัดระบบขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการโดยแสดงแผนผังการบริการที่ชัดเจน และมีระบบ
บัตรคิวให้กับประชาชน มีรูปแบบการบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่า วสารในการด าเนินในหลากหลายช่องทาง เช่นทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ (อุมา นามสมมติ, 2559) 
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   “ทางองค์กรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆถ้ามาใช้ใน
การด าเนินการ เพ่ือให้ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นเท่าเทียมหน่วยงานอ่ืนๆ และมีการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว” 
(อุษรุต นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรได้มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ในการมารับบริการ
และน าเอาผลการที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง” (อุษา นามสมมติ, 2559) 
   นอกจากนี้การด าเนินงานขององค์กรต้องมีการพัฒนางานบริการเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน ตามตัวชี้ของหน่วยงาน โดยต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมทักษะ เพ่ิมประสบการณ์ใน
การท างานเพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   “งานเทศบาลเป็นงานที่ให้บริการแก่ประชาชน การน าเอาเทคนิคการด าเนินงาน
และเทคโนโยลีใหม่ๆจึงมีความส าคัญท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวก
รวดเร็วและครอบคลุมยิ่งขึ้น”(อุชา นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรได้มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาทักษะ เช่น การอบรม สัมมนา 
ดูงานในหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัล แล้วน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในองค์กร” 
(อุญา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้านการบริการที่ เป็นเลิศเป็น
ด าเนินงานขององค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการ
ให้บริการเพ่ือให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้   ตลอดจน
องค์กรมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ท างาน และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้
บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

2. ปัจจัยสำเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  ปัจจัยสาเหตุของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย 
ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ส าหรับปัจจัยผลลัพธ์ ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร 
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย ความส าเร็จขององค์กร ในทัศนะผู้บริหารเทศบาลในประเทศ
ไทย ดังนี้ 

2.1 การจัดสรรทรัพยากร พบว่าการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร  กระบวนการ
ขององค์กร ข้อมูลและความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลข่าวสารน ามาพัฒนาองค์กร 
จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 
   “เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญที่องค์กรน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านต่างๆ” (อุษรุต  
นามสมมต,ิ 2559) 
   “ในปัจจุบันเทศบาลได้มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆถ้า
มาใช้ในการด าเนินการ เพ่ือให้ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้ และมีการ
ปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
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   “องค์กรมีการจัดระบบการเข้าถึงข้อมูลโดยการน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นสนับสนุน
การท างาน ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน” (อุภัก นามสมมติ, 2559) 
   “ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมบุคลากร โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรไป
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น การเพิ่มทักษะความสามารถโดยการจัดอบรม การสัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
จากส่วนกลาง การศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆที่มีขนาดเทศบาลเหมือนกัน รวมถึงการวางแผนเพ่ิม
อัตราก าลังเพ่ือให้เพียงพอกับภารกิจในองค์กร” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
   นอกจากนี้องค์กรยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และน ามาสู่การ
จัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการ การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองและมีการก าหนดนโยบายต่างๆในการสนับสนุนการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
   “มีการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานของ
องค์กร  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน”(อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรมคีวามพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรในองค์กร ในด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ความเพียงพอต่อจ านวนบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินงานขององค์กรและการเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็น
ความพร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร และเป็นส่วนส าคัญที่ในการขับเคลื่อนให้
องค์กรสามารถด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.2 การจัดการความรู้ พบว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การจัดระบบความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้สารสนเทศช่องทางสื่อสารต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้ดียิ่งขึ้น จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 
   “องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมีการ
ใช้ช่องทางการสื่อสารด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร” 
   “องค์กรมีการจัดอบรม ในการปฏิบัติของแต่ละด้าน แต่ละเนื้องาน มีการจัดระบบ
ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรในทุกระดับได้พัฒนาศักยภาพในต าแหน่งของและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานในดียิ่งขึ้น” (อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรได้มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรโดยมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบตลอดจนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก และน าไปสู่การแบ่งบัน แชร์ข้อมูลกันในองค์กร” (อุษรา นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรได้มีการจัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด าเนินงาน โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงความรู้และ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู่ร่วมกันทั้งองค์กร” (อุษรุต 
นามสมมต,ิ 2559) 
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   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการความรู้ขององค์กรเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่บุคลากรในองค์กรมีการคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ  โดยต้องมีการ
จัดระบบความรู้โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและการประยุกต์ใช้สารสนเทศช่องทางสื่อสารต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานให้ดียิ่งขึ้น 

2.3 ภาพลักษณ์องค์กร พบว่าความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งภาพ
ขององค์กรเกิดจากความประทับใจในการให้บริการ ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและการยอมรับ ใน
การด าเนินงานขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามตัวชี้วัดขององค์กร ตลอดจนการด าเนินงาน
ขององค์กรมีการด าเนินตามตามหลักธรรมมาภิบาล  และมีการด าเนินงานโปร่งใสตรวจสอบได้ จาก
การสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

 
   องค์กรได้น าเอาธรรมาภิบาลเป็นหลักในการด าเนินงาน โดยเน้นการท างานที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวองค์กร เช่น ใน
การที่ประชาชนมารับบริการจากองค์กรจะมีระบบบัตรคิวในการรอรับการบริการ และมีแผนผัง
ระบบการท างานให้ประชาชนได้ทราบว่า ในการแต่ภารกิจมีกระบวนการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
(อุษา นามสมมติ, 2559) 
   ในปัจจุบันองค์กรได้มีเน้นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งองค์กรมองว่าเรา
คือหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงให้ความส าคัญกับประชาชน การจัด
โครงการหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ตรงตามความต้องการประชาชนมากที่สุด และต้องมี
การพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้ได้มาตรฐานด้วยซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
การด าเนินงานขององค์กรและมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรอีกด้วย (อุมา นามสมมติ, 2559) 
 

   “ในทุกรอบปีงบประมาณ องค์กรจะต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
จากการที่ประชาชนได้รับบริการขององค์กร ซึ่งองค์กรจะน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรได้มีการเพ่ิมช่องทางข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้
ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและใช้บริการจากองค์กรได้ รวมถึงช่องทางในการตรวจสอบการ
ท างาน การแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆถึงนายกเทศมนตรีได้โดยตรง” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีในมุมมองของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นใน
ชุมชน โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญในการด าเนินที่ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวองค์กร และการพัฒนาองค์กร
ให้มีคุณภาพการบริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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2.4 ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
กลุ่มบุคคล และองค์กรที่มีความสนใจร่วมกัน และพัฒนาไปสู่การด าเนินงานในการบริหารจัดการ
บริการสาธารณะร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน จากการ
สัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

 
   “เทศบาลมีการบริหารจัดการเพื่อมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะระดับ
ชุมชนในอนาคต ซึ่งองค์กรมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารงานท้องถิ่น ในการจัดสรรทรัพยากร
การก าหนดกฎระเบียบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กันและกันในที่ดีอย่างเพียงพอรวมถึง
การร่วมมือกันในเครือข่ายในการบริการสาธารณะร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากที่สุด” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
 

   “ในการพัฒนาชุมชน มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม 
โดยเทศบาลเป็นตัวกลางในประสานงานระหว่างชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนเพ่ือน าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” (อุมา นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรมีเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันในวางแผนและบูรณการแผนพัฒนาต าบลโดยให้
ชุมชนและเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผน โดยมีการประชาคมร่วมกัน 
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนชุมชนตามความต้องการของชุมชน” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “การบริการสาธารณะให้กับชุมชนมีหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมมือกัน เช่น ในช่วง
น้ าท่วม ไม่ใช่แค่เทศบาลเท่านั้นที่เป็นตัวหลักในการประสานกับชุมชนแต่ยังมีหน่วยงานจากส่วนกลาง 
หน่วยงานจากภาคเอกชน รวมถึงองค์กรชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมกันในการช่วยเหลือ” (อุญา นามสมมติ, 
2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลความร่วมมือกับ
เครือข่ายเป็นการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายและองค์กรร่วมกัน เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน 

2.5 ความส าเร็จขององค์กร พบว่าองค์การมีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและมาตรฐาน
ขององค์กร โดยมีการจัดเก็บรายได้จากการด าเนินงานและมีการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร จากการสัมภาษณ์พบประเด็นที่สอดคล้องดังนี้ 

 
   เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้นเป้าหมายของเทศบาลคือการที่องค์กร
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นที่ดีขึ้น (อุชา นามสมมติ, 2559) 
 

   “องค์กรได้มีการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา เพราะว่าองค์กรได้มีการเพ่ิม
ช่องทางในการจัดเก็บภาษีที่หลากหลายขึ้นท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ในส่วนเก็บเองได้ทั่วถึงมากข้ึน”  (อุษรา นามสมมต,ิ 2559) 
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   “องค์กรได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือได้เป็น
การด าเนินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ซึ่งท าให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน” (อุญา นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรได้มีการส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการจากประชาชน ซึ่งผลจาก
การส ารวจพบว่า 80 %ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ ซึ่งองค์กรจะน าผลที่ได้น ามา
พัฒนาการด าเนินให้ดียิ่งขึ้น” (อุษา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความส าเร็จขององค์กรเป็นการ
ด าเนินตามตัวชี้วัดและตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยองค์กรได้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้บริบทขององค์กร 

3. ผลกระทบของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมต่อภำพลักษณ์องค์กร 
3.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์

องค์กรต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจากองค์กรมีการจูงใจให้พนักงานมีการท างานร่วมกัน 
ส่งเสริมให้มีการก าหนดค่านิยมร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาองค์กร มีการท างานที่มีระบบมาตรฐาน 
น าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล 
พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “องค์กรมีการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับ
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” (อุษรา นามสมมต,ิ 2559) 
   “ ผู้บริหารขององค์กรมีการสร้างวิธีการและกระตุ้นจิตส านึกของบุคลากรให้มีการ
ริเริ่มสร้างสรรค์รูปใหม่ๆในการท างาน ซึ่งจะไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานให้มีมาตรฐาน เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิผล” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “ผู้บริหารมีผลต่อการจูงใจบุคลากรให้มีการริเริ่มสร้างสรรค์ความคิด มีอิสระใน
การท างานภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาทักษะ
ตนเองแล้วน าสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือน ามาพัฒนาสร้างคุณภาพการท างานให้ได้มาตรฐาน” (อุมา 
นามสมมต,ิ 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม
ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน โดยบรรยากาศในองค์กรต้องสนับสนุนให้พนักงานใน
องค์กรมีการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ เพ่ือจะน ามาสู่การพัฒนาองค์กร การมีการบริการที่ได้รับ
มาตรฐานจะน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรจะท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัว
องค์กร 

3.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารภาครัฐส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจากองค์ได้มีการน าเอาเทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งโครงสร้างขององค์กรที่มีการปรับตัวยืดหยุ่นต่อการด าเนินงาน รวมถึงการพัฒนา
แนวทางในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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และการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยองค์กรได้มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพ่ือให้
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กับประเด็นนี้ว่า 
   “องค์กรได้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เกิดความสะดวก และรวดเร็วและ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานบริการให้ประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในตัว
องค์กร” (อุมา นามสมมติ, 2559) 
   “มีการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลที่มีความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆที่โดนเด่นผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร” (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องคไ์ด้น าเอาเทคนิคการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งได้น าหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารท้องถิ่นประกอบกับน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
นวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยรวม” (อุษา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการที่ดีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรนั้น การน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะกับบริบทขององค์กรรวมถึงการ
พัฒนาตัวบุคลากรในการเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ ซึ่งองค์กรมีระบบกลไกในการด าเนินงานเพ่ือปรับตัวใน
การรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพ่ือน าไปสู่การด าเนินที่เป็น
มาตรฐาน 

3.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายส่ง
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจาก องค์กรมีการมุ่งเน้นการก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร เพ่ือเข้ามาร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมถึง
การติดตาม ตรวจการท างานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาลร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “องค์กรได้มีการพัฒนาศักยภาพการคลังของท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายในการ
ท างานและการเรียนรู้จากกันและกัน การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการโดยน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้และระบบปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู้การด าเนินที่มีมาตรฐาน” (อุษรุต นามสมมติ, 2559) 
   “เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้นจึงมีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือกันกับ
เครือข่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นได้ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ” (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยองค์กรและเครือข่ายมีการ
ด าเนินในการร่วมกันในการบริการสาธารณะ โดยผู้บริหารต้องมีการจูงใจ ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วม
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ในการท างานระหว่างเครือข่ายองค์กร โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอนซึ่งจะ
ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร 

3.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจากองค์กรมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการ และมุ่งเน้น
การปรับปรุงคุณภาพระบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการระบบในการบริการให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ว่า 
   “รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนคือเทศบาล ดังนั้นจึงต้องมี
การปฏิบัติงานเชิงรุก สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกรูปแบบ เพ่ือลดความขัดแย้ ง
และปฏิบัติตนเป็นผู้รับใช้ประชาชนอย่างท่ัวถึง” (อุทุม นามสมมต,ิ 2559) 
   “การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการให้บริการและการช่องทางในการรับ
บริการประชาชน เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน เช่น การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น  เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของประชาชน เช่น การท าบัตรประชาชน” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรได้มีเน้นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ จึงให้ความส าคัญกับประชาชน 
ดังนั้นการจัดโครงการหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆต้องได้มาตรฐานด้วยซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจการด าเนินงานขององค์กรและมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรอีกด้วย” (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยองค์กรได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริการและมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพใหม่ๆในการ
บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินงานโดยเน้น
การด าเนินงานเชิงรุกให้ความส าคัญกับประชาชนซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับใน
การบริการขององค์กรซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

4. ผลกระทบของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมต่อประสิทธิผลควำมร่วมมือของ
เครือข่ำย 

4.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย เนื่องจากองค์กรมี
การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายมาเรียนรู้ร่วมกันการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะในชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นต่างๆร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
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   การด าเนินงานจะเร่ิมจากสร้างรูปแบบและการสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ใน 
การมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงต้องมีการจูงใจเจ้าหน้าที่ในการท างาน
และต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนในการจัดโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และ
การส่งเสริมให้องค์กรภายนอกมาร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน ไม่ว่าจะมาจัดเวทีร่วมกันใน
การประชาคมแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนและโครงการต่างๆ โดยเป้าหมายเพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด (อุษา นามสมมติ, 2559) 
   ต้องปลูกฟังค่านิยมที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งผู้น าองค์กรทุกคนต้องใส่ใจแล้วน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
ต้องสร้างผู้น าองค์กรให้เป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership)คิดสิ่งใหม่ๆโดยค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเน้นการพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่นต่างๆร่วมกันกับ
เครือข่าย (อุญา นามสมมติ, 2559) 
 

   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย โดยองค์กร
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆ แล้วน ามาบริการสาธารณะในชุมชนโดยให้คนในชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่การเริ่ม
โครงการจนถึงการประเมินโครงการต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือโดยมี เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 

4.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการที่ดีไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายเนื่องจากประสิทธิผลความร่วมมือ
ของเครือข่ายประกอบด้วย การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกลุ่มบุคคล และองค์กรที่มีความสนใจ
ร่วมกัน และพัฒนาไปสู่การด าเนินงานในการบริหารจัดการบริการสาธารณะร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน โดยการด าเนินองค์กรมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
กันและกันในท่ีดีอย่างเพียงพอรวมถึงการร่วมมือกันในเครือข่ายในการบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งจะ
มีการจัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในระดับต่างๆร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

 
   การจัดท าแผนชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยจะมีการ
ประชมคมโดยเชิญตัวแทนประชาชนที่อยู่ในทุกชุมชนเข้ามาร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนที่จัดท า และมีการซักถามปัญหาของคนในชุมชน แล้วให้ชุมชนร่วมกันแก้ไข
ปรับปรุงแผนชุมชนของตนเอง เพื่อจะน ามาสรุปและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป(อุมา นามสมมติ, 
2559) 
 

   “การสร้างความร่วมมือกันในรูปแบบของ Networking Management ซึ่งจะ
ช่วยในการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางด้านทรัพยากรการ
บริการให้สามารถรับมือกับข้อจ ากัด และการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา” (อุทุม นามสมมต,ิ 2559) 
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4.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์
กับเครือข่ายส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย เนื่องจากองค์กรมีการจูงใจให้
พนักงานมีส่วนร่วมการท างานระหว่างองค์กรเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่การระดมความคิดในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันและการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เกิดทักษะความ
เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ร่วมกันในการบูรณาการการวางแผนและบูรณาการแผนเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
 

   ผู้บริหารได้ส่งเสริมมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร การประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการให้บริการสาธารณะร่วมถึงหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และการพัฒนาระบบงานการ
เรียนรู้ การประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
การสร้างทัศนคติค่านิยมข้าราชการลูกจ้างในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง” (อุชา นามสมมติ, 
2559) 
   “ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ท างานร่วมกันและสามารถท างาน
ข้ามสายงานกันได้โดยลดข้อจ ากัดและอุปสรรคที่กีดขวางในการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ภายในองค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมการท างานระหว่างองค์กรเครือข่ายร่วมกัน เช่น 
กองสาธารณสุขเป็นแม่งานในการจัดโครงการ และให้กองอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกัน จากนั้นก็ได้มอบหมายให้ไปลงพื้นที่เพื่อส่งต่อความรู้ไปให้กับชุมชน” (อุษรุต นามสมมติ, 
2559) 
 

   “องค์กรมีความพร้อมในการร่วมมือเครือข่ายองค์กรต่างๆให้สามารถมาศึกษาดู
งานที่องค์กรได้ เนื่องจากเป็นต้นแบบในหลายๆที่ก าลังด าเนินการและได้รับรางวัลแล้ว” (อุญา 
นามสมมต,ิ 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายโดยองค์กรได้มี
การสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกัน ซึ่ง
องค์กรได้มุ่งเน้นรูปแบบในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 

4.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศกับ
เครือข่ายต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการ
บริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย เนื่องจากองค์กรมีความพร้อม
ในการบริการประชาชน โดยมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเพื่อให้รองรับกับความต้องการใน
การให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานมีการจัดระบบขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการที่ชัดเจน มี
รูปแบบการบริการพิเศษเพ่ือให้ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินในหลากหลาย
ช่องทาง เช่นทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี
การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้มีการด าเนินงานใน
การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างชุมชน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล 
พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
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   เทศบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยเทศบาล
เป็นตัวหลักในการด าเนินงาน เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมี่
รายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้ และส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าแผนการท่องเที่ยวที่เหมาะ
กับบริบทชุมชนของตนเอง” (อุญา นามสมมติ, 2559) 
   “ปัจจุบันเทศบาลต่างๆมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆถ้า
มาใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้
ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายเพื่อให้มีการด าเนินงานร่วมกันกับชุมชนและน าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน” (อุษา นามสมมติ, 2559) 
 

   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายซึ่งองค์กรมีการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นการให้บริการ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการให้บริการ  เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ และมีการบริการสาธารณะให้กับชุมชนโดยมีการจดท าแผนร่วมกับชุมชน
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด  

5. ผลกระทบของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
5.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์

องค์กรต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรจะเน้นให้พนักงานในองค์กรมีการ
ท างานกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่ว มงานในทิศทางที่ดี  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีการสร้างค่านิยมในการท างานที่มุ่งความส าเร็จร่วมกันทั้งองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมที่
ต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารต้องจูงใจ
ให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดยท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพในการท างานที่ดีข้ึน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือความรักความผูกพันต่อองค์กรต้องสร้างให้มีเพ่ือให้เกิดการ
ทุ่มเทให้องค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
   “เจ้าหน้าทีต่้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงอย่างรอบด้านหรือมีความสามารถ
ในการคิดเชิงระบบและเชื่อมโยงการด าเนินงานต่างๆ และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่าง
ต่อเนื่อง จะส่งผลถึงการด าเนินที่มีมาตรฐาน” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรมีการพัฒนาสมรรถนะให้ผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเกี่ยวกับด้านการ
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลและด้านระบบคุณธรรมในการจัดการองค์กร ซึ่งจ าน าไปสู่ การ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร” (อุทุม นามสมมต,ิ 2559) 
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   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรซึ่งตัวจักรส าคัญที่ส่งผลส าเร็จ
ขององค์กรคือทรัพยากรในองค์กร ดังนั้นองค์กรต้องการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดค่านิยมขององค์กร เพ่ือทุกคนในองค์กรได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเพ่ิมทักษะ
รอบด้านเพ่ือน าความรู้ที่ได้น ามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการท างานซึ่งจะส่งต่อความส าเร็จขององค์กร 

5.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีไม่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากความส าเร็จขององค์กรเป็นการด าเนินตามตัวชี้วัดและ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยองค์กรได้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้บริบทขององค์กร  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “องค์กรได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือได้เป็น
การด าเนินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ซึ่งท าให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อม่ันจากประชาชน” (อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
   “การด าเนินในองค์กรต้องค านึงถึงผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความคุ้มค่า  จึงจะเป็นประโยชน์สูงสุด” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 

5.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายส่ง
ผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรมีการการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอก  โดย
องค์กรมีการสนับสนุนให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกันเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

 
   “เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้นเป้าหมายของเทศบาลคือการที่องค์กร
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะร่วมกัน ซึ่งจะน าไปสู่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน และท้องถิ่นที่ดีขึ้น” (อุมา นามสมมติ, 2559) 
 

   “เทศบาลมีการส่งเสริมการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้ถึงการสร้างทีมงาน 
เครือข่าย องค์กรความรู้ชุมชน เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้คนท้องถิ่นเห็นถึงศักยภาพและมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กร” (อุษรุต 
นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานขององค์กร” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
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   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยองค์กรมีการการจูงใจให้ผู้
ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การพัฒนาทักษะความรู้ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์กรและการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอกในการให้บริการสาธารระเพ่ิมขึ้น
เพ่ือเกิดความร่วมมือที่ดีกับเครือข่าย 

5.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศต่อ
ความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบ
ต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมา
สนับสนุนการให้บริการ  และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่ง
การด าเนินตามตัวชี้วัดและตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยองค์กรได้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้บริบทขององค์กร 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล พบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการบริหารสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการท างาน” 
(อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
   “องค์กรได้มีการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา เพราะว่าองค์กรได้มีการเพ่ิม
ช่องทางในการจัดเก็บภาษีที่หลากหลายขึ้นท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น โดยมีการน าเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ในส่วนเก็บเองได้ทั่วถึงมากข้ึน” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
   “ทางองค์กรมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆถ้ามาใช้ใน
การด าเนนิการ เพ่ือให้ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นเท่าเทียมหน่วยงานอ่ืนๆ และมีการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว” 
(อุษา นามสมมติ, 2559) 
   จากข้อมูลสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
ด้านการบริการที่เป็นเลิศส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร การด าเนินงานขององค์กรที่มุ่งเน้น
การปรับปรุงคุณภาพการบริการ วิธีการให้บริการ โดยการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการ
ให้บริการโดยการสร้างสรรค์การบริการรูปแบบใหม่ตลอดจนการบริการรูปแบบพิเศษในรูปแบบ
หน่วยงานการตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน 
ซึ่งจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

6. ผลกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กรที่มีต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
  เทศบาลถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งปัจจัยส าคัญ
ที่ใช้วัดความส าเร็จขององค์กรต้องเกิดจากภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของ
ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นในชุมชน โดยองค์กร
ต้องให้ความส าคัญในการด าเนินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ซึ่ง
จะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวองค์กร และการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพการบริการตาม



93 
 

 

มาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันองค์กรได้มีเน้นการท างานเชิง
รุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งองค์กรคือหน่วยงานท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมุ่งเน้นการ
บริการแก่ประชาชนเป็นหลัก  ดังนั้นการจัดโครงการหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้ตรงตามความ
ต้องการและตอบสนองความต้องของประชาชนมากที่สุด ซึ่งองค์กรต้องมีการพัฒนาการด าเนินงาน
ของได้มาตรฐานด้วยซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจการด าเนินงานขององค์กรและมีความ
เชื่อมั่นในตัวองค์กรอีกด้วย 
   “นโยบายวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ผู้ก ากับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
อ าเภอ รวมทั้งหน่วยงานอิสระเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในตัวท้องถิ่นความเป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพ่ือที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานท้องถิ่น รวมทั้งการ
สร้างความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในความเป็นคนท้องถิ่นในคนท้องถิ่นเห็นถึงศักยภาพ
ความสามารถของเทศบาล” (อุษรุต นามสมมติ, 2559) 
  การด าเนินงานขององค์กรได้มีการน าเอาเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรมีการการ
บริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศ ได้น าหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารท้องถิ่นประกอบกับน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบของราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 
  “องค์กรได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือได้เป็นการ
ด าเนินที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่ง
ท าให้เกิดภาพลักษณ์องค์กรที่ดีขึ้น สร้างความเชื่อม่ันจากประชาชน” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความส าเร็จ
ขององค์กร โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญในการด าเนินโดยน าหลักธรรมาภิมาใช้ในการบริหารท้องถิ่น 
และองค์กรต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพการบริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจการด าเนินงานของ
องค์กรและมีความเชื่อม่ันในตัวองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

7. ผลกระทบต่อประสิทธิผลควำมร่วมมือของเครือข่ำยที่มีต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
  ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายเป็นการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้
ร่วมกันกับเครือข่ายและองค์กรร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน โดยองค์กรได้มีการสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกัน ซึ่งองค์กรได้มุ่งเน้นรูปแบบในการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และความร่วมมือที่ดีต่อกัน  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลพบว่าเทศบาลมีการบริหารจัดการเพ่ือมุ่ง
ตอบสนองต่อผลประโยชน์สาธารณะระดับชุมชนในอนาคต ซึ่งองค์กรมีความพร้อมและศักยภาพ
เพียงพอในการบริหารงานท้องถิ่น ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กันและกันในที่ดีอย่างเพียงพอ
รวมถึงการร่วมมือกันในเครือข่ายในการบริการสาธารณะร่วมกันเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด 
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  “องค์กรมีเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผนและบูรณการแผนพัฒนาต าบลโดยให้
ชุมชนและเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผน โดยมีการประชาคมร่วมกัน 
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนชุมชนตามความต้องการของชุมชน” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
  “องค์กรมีความพร้อมในการร่วมมือเครือข่ายองค์กรต่างๆให้สามารถมาศึกษาดูงานที่
องค์กรได้ เนื่องจากเป็นต้นแบบในหลายๆที่ก าลังด าเนินการและได้รับรางวัลแล้ว” (อุมา นามสมมติ, 
2559) 
  จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยองค์กรมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ซึ่งองค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกันในการว่างแผนพัฒนาต าบลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและการเพิ่มระดับความร่วมมือต่างๆกับเครือข่ายมากข้ึนซึ่งจะน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป 

8. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการ
ความรู้ ที่มีต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหาร
จัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 

8.1 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
   การจัดสรรทรัพยากร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรภายในองค์กร  
กระบวนการขององค์กร ข้อมูลและความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการข้อมูลข่าวสารน ามา
พัฒนาองค์กร ซึ่งความพร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
เพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร และเป็นส่วนส าคัญที่ใน
การขับเคลื่อนให้องค์กรให้มีศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

8.1.1 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรพบว่า 
การจัดสรรทรัพยากรส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม เนื่องจากองค์กรได้มีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆถ้ามาใช้ในการด าเนินการ เพื่อเ พิ่มขีดความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นได้ และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชน
ที่มาใช้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรไป
เพ่ิมพูนความรู้ โดยองค์กรได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร พบข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
    “การจัดให้มีการประชุมในหลายระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม
หัวหน้าส่วนการงานทุกเดือน/การประชุมในระดับกองทุน วัน เดือน /การประชุมภาพรวมทั้งพนักงาน-
พนักงานจ้าง ลูกจ้างเดือนเว้นเดือน การประชุมจัดเป็นเครื่องมือขั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อนงานและเป็น
การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์กร” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
    นอกจากนี้องค์กรได้มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีคุณภาพโดยมีการก าหนดนโยบายในการสนับสนุนทรัพยากร
ต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
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    “องค์กรมีการจัดระบบการเข้าถึงข้อมูลโดยการน าเอาเทคโนโลยีมาเป็น
สนับสนุนการท างาน ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น” (อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
 

    ปัจจุบันเทศบาลมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ใช้ในการด าเนินการ เพื่อให้ขีดความสามารถเพิ่มข้ึนเท่าเทียมหน่วยงานอื่นๆ และมีการปรับปรุง
ระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็ว (อุษา นามสมมติ, 2559) 
 

    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมบุคลากรด าเนินงานเพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์กร 

8.1.2 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อการบริหารจัดการที่ดีพบว่า การ
จัดสรรทรัพยากรส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม เนื่องจากองค์กรได้น าเอาเทคโนโลยี
มาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะกับบริบทขององค์กรรวมถึง
การพัฒนาตัวบุคลากรในการเพ่ิมทักษะด้านต่างๆเพ่ือน าไปสู่การด าเนินที่เป็นมาตรฐาน และการแนวทาง 
การจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการ การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองและมีการก าหนดนโยบายต่างๆในการสนับสนุนการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร พบข้อมูล
สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
    “องค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจตั้งแต่ ระดับ
ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 
(อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
    “ผู้บริหารมีนโยบายมีการวางแผนเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือให้เพียงพอกับภารกิจ
ในองค์กร รวมถึงการมีอ านาจการตัดสินใจในตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้งานมี
คล่องตัวมากข้ึน” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
    “การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มี
ความสะดวกรวดเร็วในการท างานมากขึ้น” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็น
ปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร  

8.1.3 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อความสัมพันธ์กับเครือข่าย จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดสรรทรัพยากรไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายเนื่องจากการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรความพร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการ
สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กร ดังนั้นจึงมีการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการงานของ
องค์กร  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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8.1.4 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อการบริการที่เป็นเลิศ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดสรรทรัพยากรไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการที่เป็น
เลิศเนื่องจากว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นความพร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุน
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากและเป็นส่วนส าคัญที่ในการ
ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งองค์กรได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และน ามาสู่การจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  

8.2 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม  
   การจัดการความรู้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการที่บุคลากรใน
องค์กรมีการคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ  โดยต้องมีการจัดระบบความรู้โดยมีการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และการประยุกต์ใช้สารสนเทศช่องทางสื่อสารต่างๆเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

8.2.1 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรพบว่า จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดการความรู้ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรเนื่องจากองค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมีการใช้
ช่องทางการสื่อสารด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร และน ามาสู่การถ่ายองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในกับบุคลากรในองค์กร พบข้อมูล
สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 

 
    การจัดให้มีการประชุมในหลายระดับอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม
หัวหน้าส่วนการงานทุกเดือน/การประชุมในระดับกองทุน วัน เดือน /การประชุมภาพรวมทั้ง
พนักงาน-พนักงานจ้าง ลูกจ้างเดือนเว้นเดือน การประชุมจัดเป็นเครื่องมือขั้นเยี่ยมในการขับเคลื่อน
งานและเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในองค์กร (อุญา นามสมมติ, 2559) 
 

    “ในองค์กรได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
ค่านิยมขององค์กร เพ่ือทุกคนในองค์กรได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และได้ส่งเสริมให้พนักงานไปร่วม
สัมมนาและอบรมในหน่วยงานต่างๆ และน าความรู้ที่ได้น ามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการท างาน” (อุมา 
นามสมมต,ิ 2559) 
    “องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมี
การใช้ช่องทางการสื่อสารด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กร การถ่ายองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในกับบุคลากรในองค์กร 

8.2.2 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อการบริหารจัดการที่ดีพบว่า จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดการความรู้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่ดี
เนื่องจากองค์กรมีการจัดระบบความรู้โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
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รวบรวมองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการภายในองค์กรเป็น
ระบบส่งผลต่อการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร พบข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า  
    “องค์กรได้มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร โดยมีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบตลอดจนให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก และน าไปสู่การแบ่งบัน แชร์ข้อมูลกันในองค์กร” (อุญา นามสมมต,ิ 2559) 
    “องค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจตั้งแต่ ระดับ
ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 
(อุชา นามสมมต,ิ 2559) 
    “เทศบาลมีนโยบายให้บุคลากรไปเพิ่มทักษะความสามารถ แล้วน าสิ่ งที่
ได้มาแบ่งปันข้อมูลในคนในองค์กรได้รับรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กร” (อุษรุต นามสมมติ, 
2559) 
    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยที่ส่วนส าคัญท่ีท าให้ระบบการด าเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.2.3 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายพบว่า จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดการความรู้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายเนื่องจากองค์กรมีการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกันส่งเสริมให้มีการระดมความคิดเห็น การจัดระบบ
ความรู้และน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร   พบข้อมูล
สอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า  
    “องค์กรได้มีการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้ถึงการสร้าง
ทีมงาน เครือข่าย องค์กรความรู้ชุมชน เพื่อน าองค์ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ในเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”(อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
    “องค์กรมีเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันในวางแผนและบูรณการแผนพัฒนาต าบล
โดยให้ชุมชนและเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผน โดยมีการประชาคม
ร่วมกัน น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนชุมชนตามความต้องการของชุมชน” (อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
    “องค์กรได้มีการจัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการด าเนินงาน 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงความรู้และ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู่ร่วมกันทั้งองค์กร” (อุชา 
นามสมมต,ิ 2559) 
    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการการจัดระบบความรู้และน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร  
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8.2.4 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อการบริการที่เป็นเลิศพบว่า จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารเทศบาลพบว่า การจัดการความรู้ส่งผลกระทบต่อการบริการที่เป็นเลิศ
เนื่องจากองค์กรมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการให้บริการ  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นระบบ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการความรู้ได้หลายช่องทางในการบริการประชาชนได้ 
พบข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า  
    “องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมี
การใช้ช่องทางการสื่อสารด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร” (อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
    “เอกสารและข้อมูลขององค์กรในการจัดการความรู้ ได้ ใช้ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้ทั้งบุคลากรในองค์กรและบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้ โดยได้มีการน าข้อมูลไป
ลิงค์ไว้ในเว็บไซต์ขององค์กร” (อุชา นามสมมติ, 2559) 
    “ในทุกๆปีงบประมาณ เทศบาลจะมีการอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ด้านต่างๆแล้วแต่ผู้บริหารก าหนดประเด็น ซึ่งจะน าผลจากการจัดการความรู้น ามา
ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินบริการประชาชนต่อไป” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
    จากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่
ส่วนส าคัญในการการจัดระบบความรู้ การข้าถึงข้อมูลการจัดการความรู้ได้หลายช่องทางในการบริการ
ที่เป็นเลิศเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
 9. ปัญหาที่พบในการด าเนินงานการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย  

9.1 การด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง พบว่าผู้บริหารที่มาจากการเมืองเข้ามา
รับต าแหน่งวาระละ 4 ปี ในบางครั้งอาจจะอยู่ไม่ครบวาระหรือ เมื่อมารับต าแหน่งก็ปรับเปลี่ยน
นโยบายที่ด าเนินงานอยู่ให้สอดคล้องตามนโยบายใหม่ จึงท าให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
การบริหารงาน พบข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นนี้ว่า 
   “การบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นไปนโยบายของ 
นายกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ค่อยเป็นไปตามแนวทางและหลักการของการบริหารองค์กรภาครัฐ
เท่าท่ีควรจะเป็น จึงเป็นปัญหาของบริหารงานเทศบาล” (อุมา นามสมมต,ิ 2559) 
   “ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสามารถและผลส าเร็จในการจัดหารนวัตกรรมเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลขึ้นอยู่ที่ตัวผู้น าสูงสุดในการบริหารงานเทศบาล ว่ามี
วิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถและการให้ความส าคัญต่อเรื่อเหล่านี้หรือไม่เป็นปัจจัยหลัก
เหนือกว่าปัจจัยอื่นๆท้ังหมด” (อุษรุต นามสมมติ, 2559) 
   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบันมีปัจจัยส าคัญอยู่ที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่เป็นนักการเมือง ความส าเร็จส่วนใหญ่จึงขึ้นกับผู้บริหารท้องถิ่นเป็นหลัก” (อุชา นามสมมติ, 2559) 

9.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าการถ่ายทอดหรือการอบรมนวัตกรรมการ
บริหารงานใหม่ๆที่จะสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นมากๆ ใน
ปัจจุบันยังขาดหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการฝึกอบรมอย่างแท้จริง หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างๆที่เข้ามาจัดการฝึกอบรม เน้นการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ ซึ่ง
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บางครั้งท าให้กลายเป็นข้อจ ากัดในการปรับปรุงระบบการท างานบริหารงาน พบข้อมูลสอดคล้องกับ
ประเด็นนี้ว่า 
   “ต้องสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการค้นหานวัตกรรมและดึงศักยภาพของบุคคลมาใช้
ในการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้มีศักยภาพในการจัดบริการต่างๆแก่ประชาชน” (อุษา นามสมมต,ิ 2559) 
   “เป็นเทศบาลขลาดเล็กของจังหวัด จึงมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการในองค์กร
ในด้านต่างๆ  เช่น บุคลากรน้อย, เงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้รับไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน ภูมิประเทศใหญ่
เป็นพื้นที่ท าการเกษตร จึงขาดรายได้” (อุษรุต นามสมมต,ิ 2559) 
   “การจัดสรรงบประมานและการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลไม่เพียงพอกับ
การบริหารจัดการต่อรายหัวประชากร เนื่องจากเป็นเทศบาลที่ยกฐานะมาจาก อบต.ที่ยังไม่มีรายได้ที่
เพียงพอ”(อุมา นามสมมติ, 2559) 
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ภาพที่ 11 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาล 

กำรจัดสรรทรพัยำกร 
-การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
-นโยบายสนับสนุนทรัพยกร 
-การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ 
-การจัดข้อมูลข่าวท่ีเป็นระบบ 

 

กำรจัดกำรควำมรู้ 
-รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
-การน าเทคโนโลยีสนเทศมาจัดระบบ 
-การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ 
-สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ประสิทธผิลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 

วัฒนธรรมสร้ำงสรรคอ์งคก์ร 
-ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ 
-ก าหนดค่านิยมร่วมกันในองค์กร 
-เรียนรู้ร่ในการจัดกิจกรรมวมกัน 
 

กำรบริหำรจัดกำรทีด่ ี
-เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
-เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ๆมาใช้ 
-โครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นเอื้อการต่อการ
ท างานในองค์กร 
-การกระจายอ านาจใหพ้นังานในการท างาน 

ควำมสัมพันธก์ับเครือข่ำย 
-มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจร่วมกันกับเครือข่าย 
-ด าเนินงานร่วมกันกับเครือข่าย 

กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
-ปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่าง
ต่อเน่ือง 
-น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ 
-การบริการที่เท่าเทียมและท่ัวถึง 
-หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

ภำพลกัษณ์องคก์ร 
-การบริการที่ได้รับมาตรฐาน 
-ประชาชนไว้วางใจ 
-การด าเนินงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ประสิทธผิลควำมร่วมมือกับเครอืข่ำย 
-สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
-การบริการสาธารณะร่วมกัน 
-พัฒนาชุมชนท้องถ่ินร่วมกัน 

ควำมส ำเร็จขององคก์ร 
-การด าเนินงานเป็นไปตามตัวช้ีวัด 
-ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
-บุคลากรมีความผาสุก 
-มีเครือข่ายในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 

ปัญหำและอุปสรรค 
-ความต่อเน่ืองของนโยบาย 
-หน่วยงานในการจัดฝึกอบรมมีจ านวน
น้อย 

กำรท ำงำนเปน็ทีม 
-ความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นทางการ 
-การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
-การติดต่อสื่สารระหว่างกัน 

นโยบำยผูบ้ริหำร 
-จูงใจในการท างาน 
-การก ากับนโยบาย 
-การก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ
ภาวะการณ ์

ภำยในองค์กร 
-จูงใจให้มีพนังานมีส่วน
ร่วมระหว่างกัน 
-ระดมความคิดเห็นใน
การด าเนินงานร่วมกัน 

ภำยในองค์กร 
-เครือข่ายเข้ามาท า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน 
-ร่วมมือกับเครือข่ายใน
การพัฒนาชุมชน 
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สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 26 สรุปสมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที ่ ค าอธิบาย ผลการทดสอบ 
1ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร

มีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 
ยอมรับสมมติฐาน 

1ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐมผีลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

1ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 
เครือข่าย มผีลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลในประเทศ
ไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

1ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการทีเ่ป็นเลศิ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณข์องเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร
มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของ
เทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐมผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย
ของเทศบาลในประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 
เครือข่าย มผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย
ของเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

2ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการทีเ่ป็นเลศิ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายของ
เทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

3ก ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร
มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

3ข ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
ภาครัฐมผีลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3ค ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับ 
เครือขา่ย มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

3ง ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการทีเ่ป็นเลศิ มี 
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

4 . ภาพลักษณ์ขององค์กรมผีลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของ
เทศบาลในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 

5 ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จของในประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที่ 26 สรุปสมมติฐานของการวิจัย (ต่อ) 
สมมติฐานที ่ ค าอธิบาย ผลการทดสอบ 

6ก การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมดา้นด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร  

ยอมรับสมมติฐาน 

6ข การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดี   

ยอมรับสมมติฐาน 

6ค การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมผีลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมดา้นความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6ง การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผล
ในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7ก การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านด้านวัฒนธรรมสรา้งสรรค์องค์กร 

ยอมรับสมมติฐาน 

7ข การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทีด่ี   

ยอมรับสมมติฐาน 

7ค การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ยอมรับสมมติฐาน 

7ง การจัดการความรู้มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ภาพที่ 12 ผลการยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

การจัดสรรทรัพยากร  
(Resource Allocation) 

การจัดการความรู้  
(Knowledge of 
Management) 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม              
(The Effectiveness of Innovation 
Management)  
 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
(Organization Construction Culture) 
การบริหารจัดการที่ด ี
(Good Management) 
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(Organization Relation with Network) 
การบริการที่เป็นเลิศ 
(Service Excellence) 
 

ความส าเร็จขององค์กร 
(Cooperation Success) 
 

ประสิทธิผลความร่วมมอืของ
เครือข่าย 
(Cooperation Network 
positively affected) 
 
 

ภาพลักษณ์ขององค์กร 
(Corporate Image)   
(Attitude) 

ขนาดขององค์กร (Organization Size)  
งบประมาณ (Budget) 
 

H1ก + (S) 
H1ข + (S) 
H1ค + (S) 
H1ง + (S) 
 

H2ก + (S) 
H2ข + (NS) 
H2ค + (S) 
H2ง + (S) 
 

H3ก + (S) 
H3ข + (NS) 
H3ค + (S) 
H3ง + (S) 
 

H6ก + (S) 
H6ข + (S) 
H6ค + (NS) 
H6ง + (NS) 

H7ก + (S) 
H7ข + (S) 
H7ค + (S) 
H7ง + (S) 
 

H4 + (S) 

H5 + (S) 

S= ยอมรับสมมติฐำน , NS=ปฏิเสธสมมตฐิำน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ของเทศบาลในประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์
ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 3 ข้อ
ได้แก่ 1) ทดสอบผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย  การบริการที่เป็นเลิศ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 2)
เพ่ือทดสอบผลกระทบของภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย
ที่มีต่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย และ 3)เพื่อทดสอบผลกระทบของการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการความรู้ ที่มีต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย การบริการที่เป็นเลิศ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผลวิจัย 
3. ประโยชน์ของการวิจัย 
4. ข้อจ ากัดในการวิจัย 
5. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง41-50ปี ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบันมากกว่า 
10  ปี 

2. เทศบาลส่วนใหญ่มีขนาดเทศบาลต าบล ซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนข้าราชการ ประมาณ 51-
100 โดยส่วนใหญ่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า 50,000,000 บาท และหน่วยงาน
โดยส่วนใหญ่สามารถจัดเก็บรายได้น้อยกว่า 50 ,000 ,000 บาท  ซึ ่งส่วนใหญ่หน่วยงานเคย
ได้รับรางวัลในการบริหารงาน  และมีการด าเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่
คือชุมชน  

3. ผู้บริหารเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมโดยรวม
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร เช่น องค์กรของท่าน
สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถในการประสานกิจกรรมภายใน
องค์กรให้มากขึ้น เป็นต้น ด้านการบริหารจัดการที่ดี เช่นองค์กรท่านออกแบบโครงสร้างองค์กรให้
พนักงานระดับต่างๆได้ท างานร่วมกันมากขึ้น เป็นต้น ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย เช่น องค์กรมี
การจูงใจผู้ปฏิบัติงานให้มีส่วนร่วมในการท างานระหว่างองค์กรเครือข่าย เป็นต้น ด้านการบริการที่
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เป็นเลิศ เช่น องค์กรของท่านมีระบบและแนวทางการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน เป็นต้น 

4. ผู้บริหารเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับมาก เช่นองค์กร
ของท่านมีการด าเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาธิบาล  องค์กรของท่านสามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการได้เสมอ และองค์กรของท่านมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 

5. ผู้บริหารเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายอยู่ในระดับ
มาก เช่นองค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกันในการวางแผนและบูรณาการแผนพัฒนาต าบลเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน
ระดับต่างๆร่วมกัน เป็นต้น 

6. ผู้บริหารเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จขององค์กรอยู่ในระดับมาก 
เช่น องค์กรสามารถจัดเก็บรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา และ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจจากการด าเนินงานขององค์กรเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  เป็นต้น 

7. ผู้บริหารเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการความรู้ 
อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดสรรทรัพยากร เช่น องค์กรของท่านมีการจัดสรร งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และองค์กรของท่านน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานมากข้ึน เป็นต้น ด้านการจัดการ
ความรู้ เช่น องค์กรของท่านส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้มาถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
บุคลากรเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการท างาน องค์กรของท่านน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรเพ่ิมมากขึ้นและกับองค์กรของท่านlร้างสรรค์บรรยากาศการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรระหว่างบุคคลและหน่วยงานเพ่ิม
มากขึ้น เป็นต้น 

8. ปัญหาที่พบในการด าเนินงานการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทยเกิดจาก  
2 สาเหตุ ดังนี้ 

8.1 การด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริหารที่มาจากการเมืองมี
วาระในการด ารงต าแหน่งครั้งละ4 ปีซึ่งหลังจากหมดวาระแล้วถ้าผู้บริหารไม่ใช่ชุดเดิมก็ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารงาน 

8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองว่าการถ่ายทอดหรือการอบรมนวัตกรรมการ
บริหารงานใหม่ๆที่จะสนับสนุนให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความจ าเป็นมากๆ ใน
ปัจจุบันยังขาดหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการฝึกอบรมอย่างแท้จริง หน่วยงาน
สถานศึกษาต่างๆที่เข้ามาจัดการฝึกอบรม เน้นการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ ซึ่ง
บางครั้งท าให้กลายเป็นข้อจ ากัดในการปรับปรุงระบบการท างานบริหารงาน 

9. การวิเคราะห์ผลกระทบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สรุปผลดังต่อไปนี้  
9.1 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 

การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ พบว่า มี 4 มิติได้แก่
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วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็น
เลิศมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาพลักษณ์องค์กร 

9.2 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ พบว่า มี 3 มิติได้แก่
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย ส าหรับ การบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย   

9.3 ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร 
การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ พบว่า มี 3 มิติได้แก่
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความส าเร็จขององค์กร ส าหรับ การบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จของ
องค์กร 

9.4 ภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร ผลการวิจัย
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 

9.5 ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่ายมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่ายมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 

9.6 การจัดสรรทรัพยากร มีผลต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการ
ที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่าการจัดสรรทรัพยากรมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ส าหรับ การจัดสรร
ทรัพยากรไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 

9.7 การจัดการความรู้ มีผลต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี 
ความสัมพนัธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความรู้ มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการ
บริการที่เป็นเลิศ 
  การวิจัยนี้วิเคราะห์ผลจากตัวแปรควบคุมคือ ขนาดขององค์กรและงบประมาณ  โดย
ผลการวิจัยพบว่า ขนาดขององค์กรและงบประมาณ  ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมทั้ง 4 มิติ ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือกับ
เครือข่าย และความส าเร็จขององค์กร กล่าวคือไม่ว่าเทศบาลจะมีขนาดและงบประมาณมากหรือ
น้อยต่างไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย นอกจาก
ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่ายส่งผลต่อความส าเร็จ หมายความว่า เทศบาลที่มีขนาดที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อความส าเร็จที่แตกต่างกัน 
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กำรอภิปรำยผล 
 จากวัตถุประสงค์หลักการวิจัยเพ่ือทดสอบสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ผู้วิจัยได้อภิปรายตามวัตถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมต่อภาพลักษณ์องค์กร 
  ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร 

1.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจากองค์กรส่งเสริมให้
บุคลากรริเริ่มความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน โดยบรรยากาศในองค์กร ต้อง
สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ เพ่ือจะน ามาสู่การพัฒนาองค์กร 
โดยผู้บริหารมีผลต่อการจูงใจบุคลากรให้มีการริเริ่มสร้างสสรค์ความคิด มีอิสระในการท างานภายใต้
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สน้บสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาทักษะตนเองแล้วน าสิ่ง
เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือน ามาพัฒนาสร้างคุณภาพการท างานที่ได้รับมาตรฐานจะน าไปสู่การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรจะท าให้ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวองค์กร 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Trompenaars and Turner (2004) 
พบว่าความส าเร็จขององค์การอยู่ที่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคิดริเริ่ม 
และมีอิสระในการท างานเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ รวมทั้งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของวัฒนธรรมองค์การต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดย
ท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่ท าให้กับองค์การสามารถจูงใจพนักงานและสร้างนวัตกรรม
ได้ Kotter and Heskett (1992)  เช่นเดียวกับงานของจารุวรรณ นุตะศรินทร์ (2550) พบว่า
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคือองค์การก าหนดสมรรถนะหลักของ
พนักงานที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและใช้เป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานแก่พนักงานทุกคนเพ่ือเรียนรู้
และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของ
องค์การเป็นการวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ D.Potnis, (2009) 
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่งจ าไปสู่การพัฒนาและ
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนขององค์กร 

1.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารภาครัฐมีความสัมพันธ์
เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร  เนื่องจากองค์ได้มีการน าเอาเทคนิคการบริหารงาน
รูปแบบใหม่ๆมาใช้ในการด าเนินงาน การจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะกับบริบทขององค์กรรวมถึง
การพัฒนาตัวบุคลากรในการเพ่ิมทักษะด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาแนวทางในการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการด าเนินงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้โดยองค์กรได้มีช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเพ่ือให้ประชาชนสามารถติดตาม
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ข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งองค์กรมีระบบกลไกในการด าเนินงานเพ่ือปรับตัวในการรับมือต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาองค์กรเพื่อน าไปสู่การด าเนินที่เป็นมาตรฐาน 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ The study Walker (2006) ได้กล่าวถึง 
นวัตกรรมด้านกระบวนการเกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนิน   
ซึ่ง องค์กรแห่งนวัตกรรมต้องมีการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ  อยู่ตลอด โดยจุดก าเนิดเริ่มมาจาก
แนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของคนโดยแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของความคิด เช่น จากตัวบุคคล 
จากภายในองค์กร จากความต้องการของลูกค้า จากกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และรวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spacapan, Bastic (2007) พบว่าปัจจัย
ที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือความได้เปรียบในการแข่งขันคือ การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความแตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

1.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร โดยองค์กรและเครือข่ายมีการด าเนินใน
การร่วมกันในการบริการสาธารณะ โดยผู้บริหารต้องมีการจูงใจ ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการ
ท างานระหว่างเครือข่ายองค์กร โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอนซึ่งจะท าให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน และสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งการมุ่งเน้นการก าหนดรูปแบบ
ในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร เพื่อเข้ามาร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ รวมถึงการติดตาม ตรวจการท างานขององค์กรตามหลักธรรมาธิบาลร่วมกัน 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์  เครือเทพ (2548) พบว่าการเกิด
นวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นนั้นเกิดจากการที่ชุมชนได้มีการระดมความเห็นเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรทางการเงิน และการประสานความ
ร่วมมือที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Zeng, Xie, Tam, (2009)  พบว่า เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการนวัตกรรมมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kleet, Roome (2007)  
พบว่าความสัมพันธ์กับเครือข่าย ส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมขององค์กร และผลการศึกษาของ Hult, 
Knight and Hurley (2004) กลา่วว่า กุญแจหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรการมีส่วนร่วมคือการ
มุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Leskovar-Spacapan, Bastic (2007) พบว่า
ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือความได้เปรียบในการแข่งขันคือ ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

1.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศมีความสัมพันธ์
เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร องค์กรโดยองค์กรได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพการบริการและมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพใหม่ๆในการ
บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการด าเนินงานโดยเน้น
การด าเนินงานเชิงรุกให้ความส าคัญกับประชาชนซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับใน
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การบริการขององค์กรซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยองค์กรมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ
ระบบใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบริหารจัดการระบบในการบริการให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย Sun (2009) กล่าวว่าวิธีการหลักของกลยุทธ์
นวัตกรรมบริการ คือ การให้ความส าคัญกับพนักงานหรือลูกจ้างและแผนปฏิบัติงานด้านนวัตกรรม
บริการของธุรกิจต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจทั้งในส่วนของลูกจ้างหรือพนักงานผู้ให้บริการและ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hertog and Verburg (2002) การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับพนักงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมซึ่งเป็นแรงกระตุ้นโดยตรงที่ท าให้เกิด
การบริการที่เป็นเลิศ  ในขณะที่  Voss  และ Zomerdijk  (2007)  ศึกษาพบว่าองค์ประกอบของ
นวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ามีห้าประการ  1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
หรือสถานที่ 2) พนักงานผู้ให้บริการ 3)กระบวนให้บริการ 4) ลูกค้าที่รับบริการ 5) ฝ่ายสนับสนุน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Bernardo, (2014 ) พบว่า การจัดการกลุยทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน ทั้งนี้งานวิจัยของ  Souiden, 
Norizan และ Heung (2006)  สนับสนุนว่าชื่อองค์กรหรือธุรกิจมีนัยส าคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กร
ในขณะเดียวกันชื่อเสียงขององค์กรก็ยังมีนัยส าคัญกับความจงรักภักดีต่อองค์กร   

2. ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมต่อประสิทธิผลความร่วมมือของ
เครือข่าย 
  ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ต่อประสิทธิผล
ความร่วมมือของเครือข่าย 

2.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของ
เครือข่าย เนื่องจากองค์กรมีการสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กร
เครือข่ายมาเรียนรู้ร่วมกันการด าเนินการในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะในชุมชน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาชุมชนในระดับท้องถิ่นต่างๆร่วมกันเพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bernardo, (2014 ) พบว่าการด าเนินงาน
ในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งประกอบวิธีการ การจัดการกลยุทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการการด าเนินงาน 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน และการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์เชิงบวกในการด าเนินงานขององค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ  Schein and  
Edgar H. (1992) กล่าวว่าองค์การที่สามารถมองเห็นและสังเกตได้โดยกลุ่มพนักงานเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ใช้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้อง
ผลงานวิจัยของนิติ รัตนปรีชาเวช (2553) พบว่า เครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่ง
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การเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรมองค์การ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Schein 
and  Edgar H. (1992) กล่าวว่าสิ่งที่แสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ขององค์การที่สามารถมองเห็น
และสังเกตได้โดยกลุ่มพนักงานเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา ใช้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสร้างความร่วมมือภายในองค์การ  

2.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายพบว่าประสิทธิผลในกา รจัดการนวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย เนื่องจากประสิทธิผล
ความร่วมมือของเครือข่ายประกอบด้วย การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกลุ่มบุคคล และองค์กรที่
มีความสนใจร่วมกัน และพัฒนาไปสู่การด าเนินงานในการบริหารจัดการบริการสาธารณะร่วมกันเพ่ือ
น าไปสู่การเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน โดยการด าเนินองค์กรมีการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้กันและกันในที่ดีอย่างเพียงพอรวมถึงการร่วมมือกันในเครือข่ายในการบริการสาธารณะ
ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยระศักดิ์ เครือเทพ (2548) จากผลการศึกษา
พบว่า บริบทที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการ
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกันและโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากปัญหาการบริหารงาน
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความตื่นตัวของผู้น าทางการเมืองและพนักงานท้องถิ่น ระดับ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ และการเงินการคลัง และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ D.Potnis, (2009) พบว่าปัจจัยภายในองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่งจ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นขององค์กร 
และจากผลการศึกษาของ Lovrich (1996) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดนวัตกรรมคือความร่วมมือ
กันขององค์กรเครือข่ายของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bommel  (2009)  พบว่า 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่าย และการ
จัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์จะมีอิทธิพลเชิงบวกการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่าย 

2.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์
กับเครือข่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย 
เนื่องจากองค์กรมีการจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมการท างานระหว่างองค์กรเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งจะ
น าไปสู่การระดมความคิดในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกันและการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดทักษะความเชี่ยวชาญการเรียนรู้ร่วมกันในการบูรณาการการวางแผน
และบูรณาการแผนเพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกัน โดยองค์กรได้มีการสนับสนุนให้เครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกัน ซึ่งองค์กรได้มุ่งเน้นรูปแบบใน
การด าเนินงานร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
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   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย วีระศักดิ์ เครือเทพ (2547) กล่าวว่าส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของท้องถิ่นท่ัวไปในวงกว้าง   ซึ่งสอดคล้องผลงานวิจัยของนิติ รัตนปรีชาเวช (2553) พบว่า เครือข่าย
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์การ และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรม
องค์การซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Zeng, Xie, Tam, (2009) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายความร่วมมือที่แตกต่างกันในการจัดการนวัตกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ความส าเร็จต่อองค์กร ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการนวัตกรรมมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Spacapan , Bastic (2007) 
พบว่าความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างและภาพลักษณ์
ให้กับองค์กร จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

2.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศกับ
เครือข่ายต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้าน
การบริการที่เป็นเลิศมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของ
เครือข่าย เนื่องจากองค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน โดยมีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลายเพ่ือให้รองรับกับความต้องการในการให้บริการประชาชน โดยมีหน่วยงานมีการจัดระบบ
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการที่ชัดเจน มีรูปแบบการบริการพิเศษเพ่ือให้ตลอดจนมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินในหลากหลายช่องทาง เช่นทางบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน 
เว็บไซต์หน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้มีการด าเนินงานในการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
ร่วมกันระหว่างชุมชน 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยยอดสร้อย ดีชัยยะ (2547)  พบว่าเงื่อนไข
ด้านเทคนิควิธีการในการให้บริการด้านบุคลากรด้านการก าหนดราคาและการตลาดนับเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรุดา สมพอง และชรินทร์ อินทพรหม 
(2548) พบว่าในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศของข้าราชการพลเรือนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นย่างยิ่งส าหรับ
ระบบราชการ ผลของการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงาน
ของระบบราชการ และพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Naranjo-Gil,(2009) พบว่าการน าเอาเทคนิคเข้ามาใช้ใน
การนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Spacapan , Bastic (2007) พบว่าความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างความ
แตกต่างและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bommel,(2009)  พบว่า ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกองค์กรส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่าย และการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
จะมีอิทธิพลเชิงบวกการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือข่าย 
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3. ผลกระทบของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
  ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ ต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

3.1 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรจะเน้นให้
พนักงานในองค์กรมีการท างานกันเป็นทีม มีสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานในทิศทางที่ดี  มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีการสร้างค่านิยมในการท างานที่มุ่งความส าเร็จร่วมกันทั้งองค์กร ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน ดังนั้น
ผู้บริหารต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดยท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับ
งานที่ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพในการท างานที่ดีขึ้น ซึ่งองค์กรต้องการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมขององค์กร เพ่ือทุกคนในองค์กรได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
การเพ่ิมทักษะรอบด้านเพ่ือน าความรู้ที่ได้น ามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการท างานซึ่งจะส่งต่อความส าเร็จ
ขององค์กร 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย Turner (2004) พบว่า การเปลี่ยนแปลงหรือ
การปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญแก่นวัตกรรม พนักงานผูกพันกันด้วยการ
ทดลอง (Experiment) และสร้างสิ่งใหม่ ๆ แก่องค์การ รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง 
นิยมความน าสมัย การเติบโตระยะยาวและค้นหาทรัพยากรใหม่ ๆ ความส าเร็จขององค์การอยู่
ที่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคิดริเริ่ม  และมีอิสระในการท างานเสนอ
สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ รวมทั้งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Spacapan , Bastic (2007) พบว่า ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ความพร้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bernardo (2014 ) พบว่าการด าเนินงานในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งประกอบวิธีการ การจัดการกล
ยุทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการการด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการ
ด าเนินงาน และการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกในการด าเนินงานขององค์กร 
   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotter and Heskett (1992) พบว่า
วัฒนธรรมองค์การต้องจูงใจให้พนักงานมีพฤติกรรมและค่านิยมร่วมกัน โดยท าให้พนักงานรู้สึกพึง
พอใจเกี่ยวกับงานที่ท าให้กับองค์การสามารถจูงใจพนักงานและสร้างนวัตกรรมได้ ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของทีมงานขึ้นกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรเป็นส าคัญ เนื ่องจาก
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันส่งผลต่อประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ต่างกัน โดย
บรรยากาศในองค์กรแห่งนวัตกรรมต้องสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรมีการสร้างสรรค์แนวความคิด
ใหม่ๆและส่งเสริมต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของนิติ รัตนปรีชาเวช 
(2553) พบว่า นวัตกรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด าเนินงานขององค์การ องค์การแห่งการ
เรียนรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การ และเครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ในขณะที่องค์การแห่งการเรียนรู้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด าเนินงานขององค์การ และ
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เครือข่ายองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนวัตกรรมองค์การซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jimenez, Valle (2011) พบว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลกระทบต่อการ
นวัตกรรม และนวัตกรรมขององค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

3.2 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีต่อ
ความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่ดีไม่ส่งผล
กระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากความส าเร็จขององค์กรเป็นการด าเนินตามตัวชี้วัดและตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยองค์กรได้น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งหลักการบริหาร
ต่างๆ เทคนิคการบริหารมาจากส่วนกลางที่ให้ท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ดังนั้นโครงสร้างการท างานและ
รูปแบบต่างๆจะมีระบบขั้นตอนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายใต้บริบทขององค์กร   
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยรังสรรค์  ประเสริฐศรี (2554) กล่าวว่า 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovations) เป็นการแนะน าขั้นตอนการท างานใหม่หรือ
กระบวนการต่างๆ ภายในองค์การที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น และ
สอดคล้องแนวคิดของศูนย์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย  (2555) กล่าวถึง นวัตกรรม
ด้านกระบวนการของภาครัฐ   ประกอบด้วย  การออกแบบโครงสร้างองค์กร  และกระบวนการ
ภายในใหม่  เช่น  การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการพัฒนาแนวทาง การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล สอดคล้อง
กับแนวคิดของ D.Potnis, (2009) พบว่าปัจจัยภายในองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่งจ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นขององค์กร 
แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Keskin, Diehl, Molenaar (2012)  พบว่าการจัดการนวัตกรรม
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบองค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

3.3 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย
ต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านความสัมพันธ์ กับ
เครือข่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรมีการ
การจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการสร้างความ
ร่วมมือกันจากองค์กรภายนอก  โดยองค์กรมีการสนับสนุนให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กร
และการสร้างความร่วมมือกันจากองค์กรภายนอกในการให้บริการสาธารระเพ่ิมขึ้นเพ่ือเกิดความ
ร่วมมือที่ดีกับเครือข่าย น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกัน 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยวีระศักดิ์ เครือเทพ (2547) กล่าวว่าอปท. มีจ านวน
มาก หลายแห่งมีนวัตกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ
สาธารณะ และพัฒนาวิธีการบริหารจัดการน าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Zeng, Xie, Tam, (2009) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเครือข่ายความ
ร่วมมือที่แตกต่างกันในการจัดการนวัตกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของความส าเร็จต่อองค์กร 
ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการนวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวก
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ต่อความส าเร็จขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Spacapan , Bastic (2007) พบว่าความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์กร จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

3.4 ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศต่อ
ความส าเร็จขององค์กร พบว่าประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมด้านการบริการที่เป็นเลิศ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์กรที่มุ่งเน้นการ
ให้บริการ โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการให้บริการและมีการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งการด าเนินตามตัวชี้วัดและตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
โดยองค์กรได้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ ่งจะน าไปสู ่การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามตัวชี้วัดและ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย Voss  และ Zomerdijk  (2007)  ศึกษาพบว่า
องค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการที่มีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้ามีห้าประการ  1) สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพหรือสถานที่ 2) พนักงานผู้ให้บริการ 3)กระบวนให้บริการ 4) ลูกค้าที่รับบริการ 5) ฝ่าย
สนับสนุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ และ Sun (2009) กล่าวว่าวิธีการหลักของกลยุทธ์นวัตกรรม
บริการ คือ การให้ความส าคัญกับพนักงานหรือลูกจ้างและแผนปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมบริการของ
ธุรกิจต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจทั้งในส่วนของลูกจ้างหรือพนักงานผู้ให้บริการและลูกค้าที่มาใช้
บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัย Bernardo, (2014 ) พบว่า การจัดการกลยุทธ์ แรงจูงใจ มาบูรณาการ
การด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและผลการด าเนินงาน 

4. ผลกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กรที่มีต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
  ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร พบว่าภาพลักษณ์
องค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร เทศบาลถือได้ว่าเป็น
หน่วยงานท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ใช้วัดความส าเร็จขององค์กร
ต้องเกิดจากภาพลักษณ์องค์กรเป็นภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกๆกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นในชุมชน โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญในการด าเนินที่มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นใน
ตัวองค์กร โดยองค์กรต้องให้ความส าคัญในการด าเนินโดยน าหลักธรรมาภิมาใช้ในการบริหารท้องถิ่น 
และองค์กรต้องมีการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพการบริการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจการด าเนินงานของ
องค์กรและมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กร และการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพการบริการตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร และความส าเร็จขององค์กร 
  ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของนนท์ รัชดาธนวัฒน์ (2556) พบว่า กระบวนการ
บริหารภาพลักษณ์องค์กร เริ่มต้นจากการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลข้อเท็จจริง เกี่ยวกับปัญหาที่องค์กรก าลัง
เผชิญอยู่และความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่จดจ าได้จากค าพูด ได้
มากกว่าภาพลักษณ์จึงมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ โดยใช้สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะต่างๆ 
เผยแพร่ภาพลักษณ์ใหม่สู่กลุ ่มเป้าหมาย จึงน าข้อมูลการวิจัยมาวางแผน โดยผู ้บริหารและ
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บุคลากรในองค์กรมีบทบาทในการทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Objectives)  ทั้งนี้งานวิจัยของ  Souiden, Norizan และ Heung (2006)  สนับสนุนว่า
ชื่อองค์กรหรือธุรกิจมีนัยส าคัญกับภาพลักษณ์ขององค์กรในขณะเดียวกันชื่อเสียง และสอดคล้องกับ
งานของ Spacapan , Bastic (2007) พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือความได้เปรียบ
ในการแข่งขันคือ ความร่วมมือกันระหว่างองค์กร การก าหนดกลุยุทธ์เพ่ือสร้างความแตกต่างและ
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร และสอดคล้องกับผลวิจัยของ Keskin, Carel Diehl, Molenaar (2012)  
พบว่าการจัดการนวัตกรรมส่งผลกระทบต่อรูปแบบองค์กรและการพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กร 

5. ผลกระทบต่อประสิทธิผลควำมร่วมมือของเครือข่ำยที่มีต่อควำมส ำเร็จขององค์กร 
  ผลกระทบต่อประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร 
พบว่าประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ขององค์กร เป็นการด าเนินกิจกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายและองค์กรร่วมกัน เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับต่างๆร่วมกัน 
โดยองค์กรได้มีการสนับสนุนให้เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆร่วมกัน ซึ่งองค์กรได้มุ่งเน้นรูปแบบในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร และความร่วมมือที่ดีต่อกัน โดยองค์กรมีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอ
ในการบริหารงานท้องถิ่น ซึ่งองค์กรเครือข่ายมีการเรียนรู้ร่วมกันในการว่างแผนพัฒนาต าบลเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการเพ่ิมระดับความร่วมมือต่างๆกับเครือข่ายมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่ชุมชน
ท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป 
  ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hult, Knight andHurley (2004) กล่าวว่า กุญแจ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการมีส่วนร่วมคือการมุ่งเน้นการเรียนรู้  ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับผลการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2547) พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จที่ส าคัญในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  Zeng, Xie, Tam, (2009) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือที่
แตกต่างกันในการจัดการนวัตกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของความส าเร็จต่อองค์กร ผลการศึกษา
พบว่าเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในการจัดการนวัตกรรมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จ
ขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Spacapan, Bastic (2007) พบว่าความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กร จะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรและน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

6. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยเชิงสาเหตุ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร การจัดการ
ความรู้ ทีม่ีต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ประกอบด้วย วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การ
บริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
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6.1 ผลกระทบของกำรจัดสรรทรัพยำกรต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
6.1.1 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรพบว่า 

การจัดสรรทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
เนื่องจากองค์กรได้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆถ้ามาใช้ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
เพ่ิมขึ้นสามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนได้ และมีการปรับปรุงระบบการท างานให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพ่ือ
รองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีนโยบายในการ
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรไปเพ่ิมพูนความรู้ โดยองค์กรได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบและกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์และน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ Williams Chuck (2008) กล่าวว่า 
วัฒนธรรมองค์การจัดว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน หรือสิ่งที่อยู่ภายในองค์การและ
มีผลกระทบต่อพนักงาน การจัดการและองค์การมีความส าคัญเพราะมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก 
และการท างานของพนักงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Turner (2004) กล่าวว่าการส่งเสริม 
กระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคิดริเริ่ม และมีอิสระในการท างานเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
องค์การ รวมทั้งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ D.Potnis, (2009) กล่าวว่า
ปัจจัยภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่ง
จ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนขององค์กร 
    และจากผลวิจัยของ Franks and Vanclay  (2013) พบว่า ความสามารถ
ในการจัดการนโยบายขององค์กร ต้องมีการก าหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การสนับสนุนในทุกๆด้านแก่พนักงาน เช่น การให้อิสระทางความคิด การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่
จ าเป็นและการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและองค์ความรู้  
(นรวัฒน์  ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี , 2554)  ซึ่งการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรม เป็นการใช้นวัตกรรมทางด้านกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นและการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวิธีการ การจัดสรรทรัพยากรตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการ
ท างาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

6.1.2 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อการบริหารจัดการที่ดีพบว่า การ
จัดสรรทรัพยากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
เนื่องจากองค์กรได้น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร
ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรรวมถึงการพัฒนาตัวบุคลากรในการเพ่ิมทักษะด้านต่างๆเพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินที ่เป็นมาตรฐานและการแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองและมีการ
ก าหนดนโยบายต่างๆในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spacapan , Bastic (2007)  พบว่า 
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมประกอบด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความพร้อมภายในองค์กร 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร และจากการศึกษาที่ The study Walker (2006) ได้กล่าวถึง 
นวัตกรรมด้านกระบวนการ คือเกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนิน  
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และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ๆ  และจากผลการวิจัยของ Kinder (2002) พบว่า 
ทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการนวัตกรรมภาครัฐ และจากการศึกษาเรื่อง  Devolution and 
Innovation :The Adoption of State Environment Policy Innovations by Administrative 
Agencies พบว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมขององค์กร และ
จากผลการศึกษาของ Franks and Vanclay  (2013) พบว่า ความสามารถในการจัดการนโยบายของ
องค์กร ต้องมีการก าหนดนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  
    การจัดสรรทรัพยากรและกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ที่ส่งผลให้ระบบ
การท างาน และการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ลักษณะของนวัตกรรมด้าน
กระบวนการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบาย โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบ และกระบวนการ
จัดการในองค์กร (Gopalakrishnan  and Damanpour, 1997; Cooper, 1998) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Schneider (1981) ผลการศึกษาพบว่าการบริหารทรัพยากร การจัดการและการจัดการ
ด้านข้อมูล ข่าวสารมาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการ
บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Spacapan , Bastic 
(2007)พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรส าเร็จคือประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมประกอบด้วย 
ความพร้อมภายในองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

6.1.3 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อความสัมพันธ์กับเครือข่าย พบว่า 
การจัดสรรทรัพยากรไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายเนื่องจากการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กรความพร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
เพ่ือส่งผลต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาองค์กร ดังนั้นจึงมีการส่งเสริม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการงานขององค์กร  ตลอดจนการสร้างความ
เข้าใจร่วมกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Franks and Vanclay  (2013) 
พบว่า ความสามารถในการจัดการนโยบายขององค์กร ต้องมีการก าหนดนโยบายและการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสนับสนุนในทุกๆด้านแก่พนักงาน เช่น การให้อิสระทางความคิด 
การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นและการสร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรและองค์ความรู้ (นรวัฒน์ ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี, 2554)  แต่ไม่สอดคล้องกับงานของ 
Schneider (1981) ผลการศึกษาพบว่าการบริหารทรัพยากร การจัดการและการจัดการด้านข้อมูล 
ข่าวสารมาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการบริหารของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1.4 ผลกระทบของการจัดสรรทรัพยากรต่อการบริการที่เป็นเลิศ พบว่า การ
จัดสรรทรัพยากรไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการที่เป็นเลิศเนื่องจากว่า การจัดสรรทรัพยากรเป็นความ
พร้อมขององค์กรที่ที่เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือส่งผลต่อการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพมากและเป็นส่วนส าคัญที่ในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งองค์กรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 
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และน ามาสู่การจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีการจัดโครงการ 
การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับท้องถิ่น  
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Franks and Vanclay  (2013) 
พบว่า ความสามารถในการจัดการนโยบายขององค์กร ต้องมีการก าหนดนโยบายและการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสนับสนุนในทุกๆด้านแก่พนักงาน เช่น การสนับสนุนทรัพยากร
ต่างๆ ที่จ าเป็นและการสร้างบรรยากาศในองค์กร และสอดคล้องกับแนวคิดของนรวัฒน์  ชูติวงศ์ 
และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (2554) กล่าวว่า การใช้นวัตกรรมทางด้านกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของการ
คิดค้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ การจัดสรรทรัพยากรตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กร
ใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการท างาน การให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

6.2 ผลกระทบของกำรจัดกำรควำมรู้ต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
6.2.1 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรพบว่า การ

จัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กรเนื่องจาก
องค์กรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมีการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร และน ามาสู่การถ่ายองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในกับบุคลากรในองค์กร โดยองค์กรได้มีการสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดค่านิยมขององค์กร เพ่ือทุกคนในองค์กรได้เข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน และได้ส่งเสริมให้พนักงานไปร่วมสัมมนาและอบรมในหน่วยงานต่างๆ และน าความรู้ที่ได้
น ามาปรับ ประยุกต์ใช้ในการท างาน ซึ่งการจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในองค์กร การถ่าย องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในกับบุคลากรในองค์กร 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย D.Potnis (2010) ได้เสนอแนวคิดว่า
ปัจจัยที่ส่งผลความส าเร็จในการจัดนวัตกรรมคือการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความคิด
สร้างสรรค์ การน าเสนอความรู้ และการไหลของความรู้ ซึ่งสอดคล้องการศึกษาที่ An empirical 
study developed in Kingdom of Bahrain  (Birasnav, Albufalasa and Bader. 2013) พบว่า 
ความสามารถในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการ
จัดการความรู้ไปประยุกต์ส่งผลต่อการจัดการนวัตกรรมด้านกระบวนการ  ริเริ่มสร้างสรรค์ ให้
ความส าคัญแก่นวัตกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Turner (2004) กล่าวว่า มีการสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
แก่องค์การ รวมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคิด
ริเริ่ม และมีอิสระในการท างานเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์การ  
    จากการศึกษาวิจัยของ จารุวรรณ นุตะศรินทร์ (2550) พบว่าปัจจัยส าคัญที่
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคือ การสนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ขององค์การเป็นการวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรวัฒน์  ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี (2554)  พบว่าการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นการใช้นวัตกรรมทางด้านกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นและการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ ที่ส่งผลให้ระบบการท างานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และ



119 
 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jimenez, Valle (2011) ผลการศึกษาพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผล
กระทบต่อการนวัตกรรม และนวัตกรรมขององค์กรส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

6.2.2 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อการบริหารจัดการที่ดีพบว่า การ
จัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากองค์กรมีการ
จัดระบบความรู้โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการรวบรวมองค์ความรู้  
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งจะท าให้กระบวนการจัดการภายในองค์กรเป็นระบบส่งผลต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานขององค์กร โดยองค์กรมีนโยบายในการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสร้างความเข้าใจตั้งแต่
ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ือสร้างแนวทางในการปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบการด าเนินงาน
ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี ธนสันติ (2554) พบว่าการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรให้ดียิ ่งขึ ้น 
เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ The study Walker (2006) พบว่า นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process 
Innovation) คือเกิดจากการจัดโครงสร้างองค์กร เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการด าเนิน ซึ่ง องค์กรแห่ง
นวัตกรรมต้องมีการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ อยู่ตลอด โดยจุดก าเนิดเริ่มมาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
ของคนโดยแตกต่างกันตามแหล่งที่มาของความคิด เช่น จากตัวบุคคลเอง จากภายในองค์กร จาก
ความต้องการของลูกค้า จากกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Gonzales, Llopis and Gasco (2013) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของ
นวัตกรรมด้านกระบวนการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ D.Potnis, (2009) กล่าวว่าปัจจัยภายในองค์กร การจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร การบริหารโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากร และพาณิชยกรรมทางการค้า 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการนวัตกรรม ซึ่งจ าไปสู่การพัฒนาและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น
ขององค์กร 

6.2.3 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายพบว่าการ
จัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเครือข่ายเนื่องจากองค์กรมี
การจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกันส่งเสริมให้มีการระดมความคิดเห็น การจัดระบบความรู้และน าไปสู่การ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร โดยองค์กรได้มีการส่งเสริม
สร้างการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้ถึงการสร้างทีมงาน เครือข่าย องค์กรความรู้ชุมชน เพื่อน า
องค์ความรู้ไปใช้และเผยแพร่ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการจัดการความรู้เป็น
ปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการการจัดระบบความรู้และน าไปสู่การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร  
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การมีส่วนร่วมคือการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์
นวัตกรรมกับผลการด าเนินงานขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา แช่มช้อย 
(2555)  พบว่าบุคลากรจะต้องมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย เข้าใจในการด าเนินงานขององค์การ และ
ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2547)  พบว่า นวัตกรรมท้องถิ่น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
และเกิดการน าแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความเห็นไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตน  

6.2.4 ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อการบริการที่เป็นเลิศพบว่า พบว่า 
การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกและส่งผลกระทบต่อการบริการที่เป็นเลิศเนื่องจากองค์กรมี
การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนการให้บริการ  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ โดยมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กรโดยมีการใช้ช่องทางการสื่อสารด้านต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในองค์กร  ซึ่งการจัดการความรู้เป็นปัจจัยที่ส่วนส าคัญในการการ
จัดระบบความรู้ การข้าถึงข้อมูลการจัดการความรู้ได้หลายช่องทางในการบริการที่เป็นเลิศเพ่ือส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์กรองค์กร 
    ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นรวัฒน์  ชูติวงศ์ และณัฐสิทธิ์  เกิดศรี 
(2554)  พบว่าการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เป็นการใช้นวัตกรรมทางด้าน
กระบวนการซึ่งเป็นเรื่องของการคิดค้นและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ การจัดสรรทรัพยากร
ตลอดจนกระบวนการจัดการองค์กรใหม่ที่ส่งผลให้ระบบการท างาน และการให้บริการขององค์กรมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Richard Harold Schneider (1981) ผลการศึกษา
พบว่าการบริหารทรัพยากร การจัดการและการจัดการด้านข้อมูล ข่าวสารมาใช้ในการบริหาร
จัดการส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อนวัตกรรมด้านการบริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม
เพ่ือน าไปสู่ภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือและความส าเร็จขององค์กร ดังนั้นผลการวิจัย
ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions ) เพ่ือน าผลการวิจัยไป
พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์เชิงการจัดการ (Managerial Contributions) เกิด
ประโยชน์ในระดับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี 
  งานวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงทฤษฎีสองประการ ประการแรกลักษณะ
กรอบแนวความคิด ก่อให้เกิดการบูรณาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการ
นวัตกรรม ให้เห็นปัจจัยเชิงสาเหตุ อันประกอบด้วย การจัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้  
และปัจจัยผล ได้แก่ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จใน
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องค์การ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่สามารถอธิบายกรอบแนวความคิดการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ประกอบด้วย
สองทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีฐานทรัพยากร กล่าวว่า การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
นั้นองค์การใดสามารถใช้ทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลย่อมเกิดความ
ยั่งยืนในองค์กรนั้นๆ  ดังนั้นหากพิจารณาจากผลการวิจัย พบว่าบุคลากรในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม โดยประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมถือได้ว่า เป็นความสามารถหนึ่งในองค์กร ซึ่งให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศ 
จะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือกับ
เครือข่ายและความส าเร็จขององค์กร  
  ในขณะที่ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับความสามรถในการ
ปรับตัวขององค์กรตามสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความรู้ ซึ่ง
สภาพแวดล้อมดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสามารถในการ
นวัตกรรมเกิดประสิทธิภาพ องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการปรับตัว  ได้แก่ นโยบาย รูปแบบการ
บริหารจัดการ และการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่ายและความส าเร็จขององค์กร  
   นอกจากนี้เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความชัดเจนในลักษณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือเทศบาล และกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งศึกษาภายใต้บริบทของเทศบาล โดย
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม นอกจากการการจัดสรรทรัพยากรและการ
จัดการความรู้ คือนโยบายของผู้บริหาร โดยผลการวิจัยพบว่า นโยบายผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม เนื่องจากในการด าเนินงานขององค์กรต้องเป็นไปตาม
นโยบายของผู้บริหาร และตามตัวชี้วัดขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผล
ความร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จขององค์กร ซึ่งศึกษาภายใต้บริบทของเทศบาล  
  จากการอธิบายปรากฏการณ์ด้วยทฤษฎีฐานทรัพยากรและทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 
ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของตัวแปรข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ในเรื่องของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม จากการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยที่
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามรถในการจัดการนวัตกรรม 
ผลกระทบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม และตัวแปรแทรกที่มีบทบาทต่อประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรม ดังนั ้นงานวิจ ัยนี ้จ ึง เป็นประโยชน์เช ิง ทฤษฎีและผลการวิจัยสามารถ
ตอบสนองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาล 

2. ประโยชน์เชิงการจัดการ 
2.1 จากการศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมทั้งสี่ด้าน 

ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี  ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการ
บริการที่เป็นเลิศ ท าให้ทราบถึงความส าคัญของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ซึ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่เทศบาลควรส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมวัฒนธรรม
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สร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่าย และการบริการที่เป็นเลิศซึ่ง
จ าน าไปสู่การจัดการนวัตกรรมขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินงานของ เทศบาลให้
ความส าคัญเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน การด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดและมาตรฐานขององค์กร 
ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าข้อผิดพลาดจากการ
ท างาน ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากประชาชนมาปรับปรุงการท างาน ส่งผลให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพ และน ามาซึ่งคุณภาพในการให้บริการและผลการด าเนินงานที่ดีและน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแนวทางแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

2.2 ส าหรับการศึกษาปัจจัยสาเหตุของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ได้แก่ การ
จัดสรรทรัพยากร การจัดการความรู้ ท าให้องค์การสามารถส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยดังกล่าวเพ่ือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการความรู้ ตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์กร ประสิทธิผลความ
ร่วมมือของเครือข่าย และความส าเร็จในองค์การ โดยองค์กรมีกลไกกระบวนการจัดการภายในเพ่ือ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการ
ก าหนดนโยบายการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  ตลอดจนน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการท างานติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้องค์การสามารถพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

3. ประโยชน์เชิงนโยบาย 
3.1 เทศบาลควรให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลในการ

จัดการนวัตกรรม ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากร โดยผู้บริหารมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดสรร
ทรัพยากรโดย มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวค่อนข้างสูงลดขั้นตอนการท างาน
และการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการกระจายอ านาจให้กับพนักงานเพ่ือให้มีอิสระในการท างานและการ
ตัดสินใจต่างๆภายใต้ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และการจัดการความรู้ 
โดยผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาให้เกิดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร
ระหว่างบุคลและหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

3.2 เป้าหมายของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผล ในการจัดการนวัตกรรม ดังนั้น
ผู้บริหารต้องท าความเข้าใจกับบุคลากรและก าหนดรูปแบบและวิธีการจูงใจในการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนี้ผู้บริหาร
ถือว่ามีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ควบคุมและส่งเสริมให้บุคลากรให้เห็นความส าคัญในการ
จัดการนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน 

3.3 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงานของ
องค์กรรวมถึงการก าหนดแนวทางปรับปรุง การพัฒนาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม โดยบุคลากร
มีส่วนร่วมตั้งแต่ด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร การบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ
การบริการที่เป็นเลิศเพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือกับเครือข่ายซึ่งจะ
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
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3.4 ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให้มี
ความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาทักษะการด าเนินงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามตัวชี้วัดรวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.5 เทศบาลควรให้ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร การเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนและน าไปการจัดกิจกรรม โครงการและบริการสาธารณะ
ต่างๆร่วมกัน 
 
ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเทศบาลในประเทศไทย จ านวน 344 แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างหลาย
ประการ เช่น ขนาดองค์กร นโยบายของผู้บริหาร ที่แตกต่างกัน อาจส่งผลให้เกิดความส าคัญกับ
การจัดการนวัตกรรมที่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 

1. งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการ
นวัตกรรมในระดับองค์กร ดังนั้นควรจะมีการศึกษาถึงสาเหตุต่างๆที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการ
จัดการนวัตกรรม ปัจจัยระดับองค์การ เช่น นโยบายผู้บริหาร วัฒนธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ปัจจัย
ระดับกลุ่ม เช่น การท างานเป็นทีม ความสามัคคี และปัจจัยระดับบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
การรับรู้ เพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ทั้งในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 

2. เนื่องจากวิจัยในครั้งนี้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของความสามรถในการ
จัดการนวัตกรรมของเทศบาลในประเทศไทย ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรเลือกประชากรที่
เฉพาะเจาะจง โดยอาจเลือกเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งเพ่ือลดปัญหาเรื่องของความแตกต่างด้านขนาด
ขององค์กร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรที่มีความแตกต่างกันของแต่ละองค์กร นอกจากนี้
อาจจะเลือกศึกษาประชากรที่แตกต่างจากเทศบาล เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะและรูปแบบของประสิทธิผลใน
การจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป นอกจากนี้อาจมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมและผลการด าเนินงานของเทศบาลในประเทศไทย  เพ่ือ
สามารถน าข้อมลูไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการวิจัยพบว่าความสามรถในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาล คือการ
ด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง และข้อจ ากัดในการปรับปรุงระบบการท างาน ดังนั้นควรศึกษา
สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม พร้อมเสนอแนวทาง 
แก้ไขปัญหา โดยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
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4. จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขนาดขององค์กรและงบประมาณ ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ดังนั้นส าหรับการวิจัยในอนาคตผู้ วิจัยควรมี
การควบคุมระยะเวลาในการด าเนินขององค์กรในกรณีท่ีต้องการศึกษาความแตกต่างของระยะเวลาใน
การด าเนินขององค์กร และจ านวนบุคลากรในองค์กร ในกรณีที่ต้องการจะเปรียบเทียบจ านวน
บุคลากรในองค์กร 

5. การวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้เป็นการหาวิจัยเชิงสาเหตุ (Causal Research) โดย
เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย ดังนั้นการวิจัยในอนาคต ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง (Structure Equation Model : SEM) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวมของการจัดสรรทรัพยากร และการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์
องค์กร ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่ายและความส าเร็จขององค์กร 

6. การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีวิทยาปรากฏการณ์วิทยา เนื่องจาก
ต้องการศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผล ในการจัดการ
นวัตกรรม ผลกระทบประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม และปัญหาอุปสรรคในการจัดการนวัตกรรม 
ด้วยการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้บริหาร ด้วยการอธิบายรายละเอียด เพ่ือให้เกิดความหมาย 
และแนวทางที่เข้าใจร่วมกัน ดังนั้นอาจเลือกใช้วิทยาของการศึกษาเชิงคุณภาพอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีฐานราก 
(Grounded Theory) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์จากมุมมองและการให้ความหมาย โดยน าข้อมูลมา
สร้างเป็นมโนทัศน์ และเชื่อมโยงมโนทัศน์เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงทฤษฎีส าหรับอธิบายและท าความความ
ใจกับปรากฏการณ์นั้นๆ 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมเพื่อความส าเร็จของเทศบาลในประเทศไทย 
ค ำชี้แจง 
1. แบบสอบถำมชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรวิจัย เรื่องประสิทธิผลในกำร

จัดกำรนวัตกรรมเพ่ือควำมส ำเร็จของเทศบำลในประเทศไทย 
2. แบบสอบถำมชุดนี้ มีจ ำนวน  6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
 ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ตอนที่ 4  ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนจำกประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม  
 ตอนที่  5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ตอนที่ 6 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
3. โปรดตอบแบบสอบถำมให้ตรงกับสภำพควำมเป็นจริง หรือตำมท่ีปฏิบัติจริง เพรำะข้อมูลที่ได้จะมี

คุณค่ำและเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรวิจัย ข้อมูลที่รวบรวมได้จะได้ด ำเนินกำร ในขั้นตอนต่อไป
อย่ำงสมบูรณ์และข้อมูลที่ท่ำนให้ไว้ ผู้ศึกษำวิจัยจะเก็บเป็นควำมลับและไม่น ำไป เผยแพร่แต่
ประกำรใด  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทำ่นที่ได้กรุณำสละเวลำตอบแบบสอบถำมชุดนี้ทุกข้อ ครบถ้วน หำก 
ท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดเกี่ยวกับแบบสอบถำมชุดนี้ โปรดติดต่อข้ำพเจ้ำ นำงสำวอุมำพร กำญจนคลอด 
ได้ที ่สำขำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร หมำยเลขโทรศัพท์ 089-463-
9288  อีเมล์ pigkymoon@hotmail.com  
 
 
 

         
                                                   นำงสำวอุมำพร  กำญจนคลอด 

นักศึกษำปริญญำเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
สำขำกำรจัดกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
1.  เพศ 
 [    ]  ชำย  [    ]  หญิง 
 
2.  อำยุ 
 [    ]  น้อยกว่ำ 30  ปี  [    ]  30-40  ปี 
 [    ]  41-50  ปี  [    ]  มำกกว่ำ 50 ปี 
 
3.  ระดับกำรศึกษำ 
 [    ]  ปริญญำตรี [    ]  ปริญญำโท 
 [    ]  ปริญญำเอก 
 
4.  ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 [    ]  น้อยกว่ำ 1  ปี  [    ]  1-5  ปี 
 [    ]  6-10 ปี  [    ]  มำกกว่ำ 10  ป ี
 
5.  ระยะเวลำในกำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบันของท่ำน 
 [    ]  น้อยกว่ำ 1  ปี  [    ]  1-5  ปี 
 [    ]  6-10 ปี  [    ]  มำกกว่ำ 10  ป ี
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
6. ขนำดของเทศบำล 
 [    ]  เทศบำลต ำบล  [    ]  เทศบำลเมือง 
 [    ]  เทศบำลนคร 
 
7.  จ ำนวนข้ำรำชกำรพนักงำนเทศบำล 
 [    ]  ต่ ำกว่ำ 10 คน  [    ]  10 – 15 คน 
 [    ]  16 - 20 คน  [    ]  20 คนข้ึนไป 
 
8. ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำเทศบำลของท่ำนได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
 [    ]  น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท [    ]  1,000,000 – 5,000,000 บำท 
 [    ]  5,000,000 – 10,000,000 บำท [    ]  10,000,000 ขึ้นไป 
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9. ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำมีกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล   
 [    ]  น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท [    ]  1,000,001 – 5,000,000 บำท 
    [    ]  5,000,001 – 10,000,000 บำท [    ]  10,000,001 ขึ้นไป 
 
10. หน่วยงำนของท่ำนเคยได้รับรำงวัลในกำรบริหำรงำนหรือไม่ 
 [    ]  เคยได้รับ  [    ]  ไม่เคยได้รับ 
 
11. ท่ำนได้ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรร่วมกับเครือข่ำยองค์กรใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ1ข้อ) 
 [    ]  ชุมชน  [    ]  หน่วยงำนรัฐสว่นกลำง 
 [    ]  หน่วยงำนรัฐระดับจังหวัด [    ]  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [    ]  เอกชน/ผู้ประกอบกำร  [    ]  องค์กรชุมชน 
 [    ]  สถำบันวิชำกำร  [    ]  องค์กรภำคประชำสังคม 
 [    ]  อ่ืนๆ(โปรดระบุ)………………………………………………….. 
 
ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรจดักำรนวัตกรรมดำ้นต่ำงๆ 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร      

1. องค์กรของท่ำนส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค ์ผลงำนใหม่ๆท่ีจะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนใน
องค์กร  

     

2. องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดค่ำนิยมร่วมกัน 

     

3.องค์กรของท่ำนมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
ระหว่ำง 
บุคลำกรในองค์กรเพ่ือร่วมกันกำรพัฒนำองค์กร 

     

4. องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้พนักงำนเรียนรู้ร่วมกันจำก
กำรท ำกิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กร 

     

5.องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเอง
เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรประสำนกิจกรรมภำยใน
องค์กรให้มำกขึ้น 

     

การบริหารจัดการที่ดี      

1. องค์กรของท่ำนกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำช่วยใน
กำรด ำเนินงำนขององค์กร 

     

2. องค์กรของท่ำนมีกำรน ำเทคนิคกำรบริหำรงำนใหม่ๆมำ      
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ตอนที่ 3 (ต่อ) 
ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ประยุกตใ์ช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
ภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

     

3.องค์กรของท่ำนมีกำรออกแบบโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือให้
พนักงำนในระดับต่ำงๆได้ท ำงำนร่วมกัน 

     

4.องค์กรของท่ำนมีกำรพัฒนำแนวทำงในกำรบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

     

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย      
1.องค์กรของท่ำนส่งเสริมให้มีกำรระดมควำมคิดเห็นและ
กำรตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน
ระหว่ำงเครือข่ำยองค์กร 

     

2. .องค์กรของท่ำนพัฒนำกำรจูงใจผู้ปฎิบัติงำนให้มีส่วน
ร่วมในท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำยองค์กร 

     

3. .องค์กรของท่ำนมุ่งเน้นกำรก ำหนดรูปแบบในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกันกับเครือข่ำยองค์กร 

     

4. .องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้เครือข่ำยเครือข่ำยองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ำมำด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆร่วมกัน 

     

5. .องค์กรของท่ำนมุ่งสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
องค์กรและเครือข่ำยองค์กรเพ่ือให้เกิดทักษะควำม
เชี่ยวชำญเพ่ิมข้ึน 

     

การบริการที่เป็นเลิศ      
1. .องค์กรของท่ำนน ำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้ให้กำรบริกำร
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

     

2. องค์กรมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพระบบใหม่ๆในกำร
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

     

3.องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องและเป็นไป
ตำม 
มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพและกำรบริกำร 

     

4. องคก์รของท่ำนมีระบบและแนวทำงในกำรบริกำรแก่
ประชำชนได้อย่ำงอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 

     

5.องค์กรของท่ำนจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริกำรได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 

ผลของประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

ภาพลักษณ์ขององค์กร      
1. องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนทีม่ีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำธิบำล 

     

2. องค์กรของท่ำนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำรประชำชนที่ได้มำตรฐำน 

     

3. องค์กรของท่ำนได้รับควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจจำก
ประชำชนในด้ำนกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

     

4. องค์กรของท่ำนสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจให้แก่
ประชำชน 
ที่มำใช้บริกำรได้เสมอ 

     

ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย      
1องค์กรเครือข่ำยมีกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรกำร
บริกำรสำธำรณะร่วมกันในชุมชน 

     

2. องค์กรเครือข่ำยมีกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงองค์กรเพ่ือ
น ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน 

     

3.องค์กรเครือข่ำยร่วมกับชุมชนในกำรจัดท ำแผนชุมชน
เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 

     

4.องค์กรเครือข่ำยมีเรียนรู้ร่วมกันในกำรวำงแผนและบูรณำ
กำรแผนพัฒนำต ำบลที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด 

     

5.ควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่นในระดับต่ำงๆร่วมกัน 

     

ความส าเร็จขององค์กร      
1.องค์กรมีกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 
เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่ำนมำ 

     

2.องค์กรมผีลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดและ
มำตรฐำนขององค์กร 

     

3กำรกำรบริหำรจัดกำรน ำไปสู่แนวควำมส ำเร็จตำมแนว
ปฎิบัติที่ดีขององค์กร 

     
 

4.ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร
เพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
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ตอนที่ 4 (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานจากประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

5. บุคลำกรในองค์กรมีควำมสุขมำกขึ้น ส่งผลต่อคุณภำพ
กำรปฎิบัติงำนเพ่ิมข้ึนด้วย 

     

6. ผลกำรปฎิบัติงำนมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมตำมแผน
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของแผนปฎิบัติงำน 

     

7.องค์กรเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำรบริกำร
สำธำรณะให้กับประชำชนเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดควำมร่วมมือที่ดี
ต่อกัน 

     

 
ตอนที ่5 เป็นแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำร 
นวัตกรรม 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การจัดสรรทรัพยากร      
1. องค์กรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม/
โครงกำรต่ำงๆเกิดควำมคุ้มค่ำและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

     

2. องค์กรของท่ำนมีกำรวำงแผนจัดสรรบุคคลำกรในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม 

     

3.องค์กรท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนทรัพยำกร
ต่ำงๆที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กร 

     

4. องค์กรท่ำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพิ่มขึ้น 

     

5. องค์กรของท่ำนจัดระบบกำรจัดกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำรใน
กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรในองค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 

     

การจัดการความรู้      
1.องค์กรท่ำนมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ
เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้อย่ำงทั่วถึง 

     

2. องค์กรของท่ำนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ส่งเสริมให้
เกิดกำรเรียนรู้ภำยในองค์กรอย่ำงทั่วถึง 
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ตอนที ่5 (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรจัดกำร 
นวัตกรรม 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. องค์กรท่ำนส่งเสริมให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้มำถ่ำยทอด 
และแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพในกำรท ำงำน 

     

4.องค์กรท่ำนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และทรัพยำกรระหว่ำง
บุคคลและหน่วยงำนเพ่ิมมำกขึ้น 

     

 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรมของประเทศ
ไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 
เรื่อง 

ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมเพ่ือควำมส ำเร็จของเทศบำลในประเทศไทย 
ค ำชี้แจง 
1. แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงชุดนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพประกอบกำรวิจัย 

เรื่องประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมเพ่ือควำมส ำเร็จของเทศบำลในประเทศไทย 
2. แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงชุดนี้ มีจ ำนวน  5  ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ตอนที่ 2 แบบสัมภำษณ์ก่ึงโครงสร้ำงเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมภำยใน
หน่วยงำนของเทศบำล 
  ตอนที่ 3  แบบสัมภำษณ์กึง่โครงสร้ำงเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม
ภำยในหน่วยงำนของเทศบำล 
  ตอนที่  4 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลใน
กำรจัดกำรนวัตกรรม 
  ตอนที่ 5 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเก่ียวกับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
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ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 1.1 ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1.2 ชื่อเทศบำล/ขนำดของเทศบำล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3 ประสบกำรณ์(9ต ำแหน่งแรกบรรจุ-ปัจจุบัน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเก่ียวกับประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมภำยในหน่วยงำน
ของเทศบำล 
 
 2.1  องค์กรมีกำรสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรประสำนกิจกรรมภำยในองค์กร 
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 2.2 องค์กรมีกลไกกระบวนกำรจัดกำรภำยในเพ่ือด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
 
 
 
 
 



144 
 

 2.3 องค์กรของท่ำนมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพระบบใหม่ๆในกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และมีหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริกำรได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... ....................................................... 
 
 2.4 องค์กรของท่ำนมุ่งสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำองค์กรและเครือข่ำยองค์กรเพ่ือให้
เกิดทักษะควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมขึ้น 
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ตอนที่ 3  แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับผลของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรมภำยใน
หนว่ยงำนของเทศบำล 
 
 3.1 องค์กรเครือข่ำยมีกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรวำงแผนและบูรณำกำรแผนพัฒนำต ำบล
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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 3.2 องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำธิบำลและ
เป็นที่ยอมรับในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรประชำชนที่ได้มำตรฐำน 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................... . 
 
 3.3 ผลกำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมตำมแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของ
แผนปฏิบัติงำน 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................  
 3.4 กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรน ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... ..................................................................... 
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ตอนที่  4 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำร
นวัตกรรม 
 4.1 องค์กรของท่ำนมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 4.2 องค์กรของท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนทรัพยำกรต่ำงๆที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำองค์กร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  
 
 4.3 องค์กรของท่ำนส่งเสริมให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้มำถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่ำงบุคลำกรเพ่ือเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน 
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................ ...................... 



147 
 

 4.4 องค์กรของท่ำนlร้ำงสรรค์บรรยำกำศกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้และทรัพยำกรระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำนเพ่ิมมำกขึ้น 
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .................................... 
  
ตอนที่ 5 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเก่ียวกับปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือ 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์   

ข้อ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
ความเห็น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

วัฒนธรรมสร้างสรรค์องค์กร       
1 องค์กรของท่ำนส่งเสริมให้บุคลำกรมี

ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ผลงำนใหม่ๆท่ี
จะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในองค์กร  

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดค่ำนิยมร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3 องค์กรของท่ำนมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร
เพ่ือร่วมกันกำรพัฒนำองค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

4 องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้พนักงำน
เรียนรู้ร่วมกันจำกกำรท ำกิจกรรมและ
โครงกำรต่ำง ๆ ขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

5 องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้พนักงำนมี
กำรพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรประสำนกิจกรรม
ภำยในองค์กรให้มำกข้ึน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

การบริหารจัดการที่ดี       
6  องค์กรของท่ำนกำรน ำเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินงำนของ
องค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

7 องค์กรของท่ำนมีกำรน ำเทคนิคกำร
บริหำรงำนใหม่ๆมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำร
ภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์  (ต่อ) 

ข้อ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
ความเห็น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

การบริหารจัดการที่ดี(ต่อ)       
8 องค์กรของท่ำนมีกำรออกแบบโครงสร้ำง

องค์กรเพ่ือให้พนักงำนในระดับต่ำงๆได้
ท ำงำนร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

9 องค์กรของท่ำนมีกำรพัฒนำแนวทำงในกำร
บริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

10 องค์กรของท่ำนมีกลไกกระบวนกำรจัดกำร
ภำยในเพื่อด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย       
11 องค์กรของท่ำนส่งเสริมให้มีกำรระดมควำม

คิดเห็นและกำรตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหำใน
กำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงเครือข่ำย
องค์กร 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

12 องค์กรของท่ำนพัฒนำกำรจูงใจผู้ปฎิบัติงำน
ให้มีส่วนร่วมในท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
เครือข่ำยองค์กร 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

13 องค์กรของท่ำนมุ่งเน้นกำรก ำหนดรูปแบบใน
กำรด ำเนินงำนร่วมกันกับเครือข่ำยองค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

14 องค์กรของท่ำนสนับสนุนให้เครือข่ำย
เครือข่ำยองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำด ำเนิน
กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (ต่อ)  

ข้อ ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 
ความเห็น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
รวม 

ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย(ต่อ)       
15 องค์กรของท่ำนมุ่งสร้ำงควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำองค์กรและเครือข่ำยองค์กรเพื่อให้
เกิดทักษะควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

การบริการที่เป็นเลิศ       
16 องค์กรของท่ำนน ำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมำใช้

ให้กำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

17 องค์กรมุ่งเน้นกำรปรับปรุงคุณภำพระบบ
ใหม่ๆในกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

18 องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพ
และกำรบริกำร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

19 องค์กรของท่ำนมีระบบและแนวทำงในกำร
บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงอย่ำงทั่วถึงและ
เท่ำเทียม 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

20 องค์กรของท่ำนจัดตั้งหน่วยบริกำรรูปแบบ
พิเศษเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
บริกำรได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

ภาพลักษณ์องค์กร       
1 องค์กรของท่ำนมีกำรด ำเนินงำนที่มีควำม

โปร่งใสตรวจสอบได้ตำมหลักธรรมำภิบำล 
+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 องค์กรของท่ำนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรประชำชนที่
ได้มำตรฐำน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3  องค์กรของท่ำนได้รับควำมเชื่อมั่นและ
ควำมไว้วำงใจจำกประชำชนในด้ำนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

4  องค์กรของท่ำนสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจ
ให้แก่ประชำชนที่มำใช้บริกำรได้เสมอ 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์  (ต่อ) 

ข้อ 
ผลกระทบของ 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

ความเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

ประสิทธิผลความร่วมมือของเครือข่าย       
5 องค์กรเครือข่ำยมีกำรด ำเนินงำนในกำร

บริหำรจัดกำรกำรบริกำรสำธำรณะร่วมกัน
ในชุมชน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

6 องค์กรเครือข่ำยมีกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำง
องค์กรเพ่ือน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

7 องค์กรเครือข่ำยร่วมกับชุมชนในกำรจัดท ำ
แผนชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของพ้ืนที่ 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

8 องค์กรเครือข่ำยมีเรียนรู้ร่วมกันในกำร
วำงแผนและบูรณำกำรแผนพัฒนำต ำบลที่มี
อยู่เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

9 ควำมร่วมมือขององค์กรเครือข่ำยท ำให้เกิด
กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นในระดับต่ำงๆ
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

ความส าเร็จขององค์กร 
10 องค์กรมีกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำร

ด ำเนินงำนเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่ำนมำ 
+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

11 องค์กรมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
ตัวชี้วัดและมำตรฐำนขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

12 กำรกำรบริหำรจัดกำรน ำไปสู่แนว
ควำมส ำเร็จตำมแนวปฎิบัติที่ดีขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

13 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจจำกกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรเพ่ิมข้ึนจำกปีที่ผ่ำนมำ 

-1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

14 บุคลำกรในองค์กรมีควำมสุขมำกข้ึน ส่งผล
ต่อคุณภำพกำรปฎิบัติงำนเพิ่มข้ึนด้วย 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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ตำรำงที ่27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์  (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบของ 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

ความเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

ความส าเร็จขององค์กร (ต่อ) 
15 ผลกำรปฎิบัติงำนมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม

ตำมแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของแผน
ปฎิบัติงำน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

16 องค์กรเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำร
บริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนเพิ่มขึ้น 
ก่อให้เกิดควำมร่วมมือที่ดีต่อกัน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

การจัดสรรทรัพยากร       
1 องค์กรมีกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนิน

กิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆเกิดควำมคุ้มค่ำและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

2 องค์กรของท่ำนมีกำรวำงแผนจัดสรรบุคคลำกร
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆได้อย่ำงเพียงพอ
และเหมำะสม 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

3 องค์กรท่ำนมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรต่ำงๆที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำองค์กร 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

4 องค์กรท่ำนน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนเพ่ิมข้ึน 

+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 

5 องค์กรของท่ำนจัดระบบกำรจัดกำรด้ำนข้อมูล 
ข่ำวสำรในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรใน
องค์กรอย่ำงมีคุณภำพ 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

การจัดการความรู้       
6 องค์กรท่ำนมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้อย่ำงเป็น

ระบบเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้
อย่ำงทั่วถึง 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

7 องค์กรของท่ำนน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ภำยในองค์กรอย่ำง
ทั่วถึง 

+1 0 +1 3 0.67 ใช้ได้ 
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ตำรำงที่ 27 ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์  (ต่อ) 

ข้อ 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบของ 

ประสิทธิผลในการจัดการนวัตกรรม 

ความเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ผล 

1 2 3 
   

การจัดการความรู้ (ต่อ) 
8 องค์กรท่ำนส่งเสริมให้มีกำรน ำองค์ควำมรู้มำ

ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงบุคลำกร
ในองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

9 องค์กรท่ำนมีกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และ
ทรัพยำกรระหว่ำงบุคคลและหน่วยงำนเพ่ิมมำกขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ: รำยชื่อผู้เชี่ยวชำญตรวจคุณภำพเครื่องมือ จ ำนวน 3 ท่ำน 
  1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตรและ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 2 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประกอบ ใจมั่น อำจำรย์ประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
 3 ดร.โชคชัย  เดชอมรธัญ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด (อดีตด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดีกรม

ส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตัวแทนจำกสำยงำนปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตำรำงที่ 28 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อและควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม 
ข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ควำมเชื่อมั่น 

1. ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
   1.1 วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์องค์กร 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.6030 
0.5917 
0.5933 
0.6573 
0.5984 

 
 

 

รวม  0.8900 
   1.2 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.5617 
0.6752 
0.4571 
0.6472 
0.6735 

 
 

รวม  0.8877 
   1.3 ควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.6682 
0.4343 
0.6508 
0.6664 
0.6562 

 
 

รวม  0.8951 
   1.4 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.6406 
0.4667 
0.7098 
0.4179 
0.4080 

 
 

รวม  0.8926 
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ตำรำงที่ 28 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อและควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม (ต่อ) 
ข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ควำมเชื่อมั่น 

2. ผลกระทบที่เกิดจำกประสิทธิผลในกำรจัดกำร
นวัตกรรม 
   2.1 ภำพลักษณ์องค์กร 

1 
2 
3 
4 

 
 

0.6727 
0.7236 
0.6394 
0.6779 

 
 
 
 

รวม  0.8893 
   2.2 ประสิทธิผลควำมร่วมมือกับเครือข่ำย 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.6958 
0.7286 
0.6713 
0.4436 
0.4093 

 
 

รวม  0.8937 
  2.3 ควำมส ำเร็จขององค์กร 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
0.4748 
0.6485 
0.6828 
0.5962 
0.6812 
0.5954 
0.6812 

 
 

รวม  0.8924 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
   3.1 กำรจัดสรรทรัพยำกร 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.6109 
0.6425 
0.6970 
0.7051 
0.6829 
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ตำรำงที่ 28 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกรำยข้อและควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม (ต่อ) 
ข้อ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ควำมเชื่อมั่น 

   3.2 กำรจัดกำรควำมรู้ 
1 
2 
3 
4 

 
0.7227 
0.6967 
0.7433 
0.7636 

 
 

รวม  0.9461 
 

 
ตำรำงที ่29 กำรวัดควำมเหมำะสมของข้อมูลตัวอย่ำง (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy : KMO) 
ตัวแปร ค่ำ KMO 

1.ด้ำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์องค์กร (OCL)  
0.858 

2.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  (PG) 0.653 
3.ด้ำนควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย (OR) 0.871 
 4. ด้ำนกำรบริกำรที่เป็นเลิศ (SE) 0.672 
5.ภำพลักษณ์ขององค์กร (CI) 0.821 
6.ประสิทธิผลควำมร่วมมือของเครือข่ำย (CNP) 0.786 
7.ควำมส ำเร็จขององค์กร (CS) 0.852 
8.กำรจัดสรรทรัพยำกำร (RA) 0.871 
9.กำรจัดกำรควำมรู้(KM) 0.759 

 
ตำรำงที่ 30  ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 

ข้อ ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) 

1. ประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
   1.1 วัฒนธรรมสร้ำงสรรค์องค์กร 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.615 
0.676 
0.699 
0.672 
0.608 

รวม 0.654 
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ตำรำงที่ 30  ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ (ต่อ) 
ข้อ ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
   1.2 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.707 
0.681 
0.830 
0.706 
0.720 

รวม 0.7288 
   1.3 ควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.759 
0.404 
0.759 
0.760 
0.737 

รวม 0.6838 
   1.4 กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.730 
0.472 
0.718 
0.400 
0.4037 

รวม 0.5448 
2. ผลกระทบที่เกิดจำกประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
   2.1 ภำพลักษณ์องค์กร 

1 
2 
3 
4 

 
 

0.566 
0.706 
0.608 
0.630 

รวม 0.6275 
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ตำรำงที่ 30  ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ (ต่อ) 
ข้อ ค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ 

(Factor Loading) 
   2.2 ประสิทธิผลควำมร่วมมือกับเครือข่ำย 

1 
2 
3 
4 
5 

 
0.732 
0.770 
0.694 
0.446 
0.400 

รวม 0.6084 
  2.3 ควำมส ำเร็จขององค์กร 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
0.408 
0.655 
0.689 
0.640 
0.743 
0.644 
0.737 

รวม 0.6454 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
   3.1 กำรจัดสรรทรัพยำกร 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

0.605 
0.672 
0.712 
0.781 
0.754 

รวม 0.7048 
   3.2 กำรจัดกำรควำมรู้ 

1 
2 
3 
4 

 
0.767 
0.769 
0.653 
0.646 

รวม 0.7080 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การทดสอบค่าความล าเอียงของข้อมูล 
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ตำรำงที่ 31  ค่ำทดสอบควำมล ำเอียงของข้อมูล  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถำมและ 

ข้อมูลองค์กรของเทศบำล 
N Mean S.D. 

t-test for Equality of 
Means 

t 
sig (2-
tailed) 

1. เพศ 210 
134 

1.26 
1.22 

0.438 
0.418 

0.695 
0.707 

0.485 
0.481 

2. อำยุ 210 
134 

3.47 
3.28 

0.8866 
0.6979 

2.106 
2.218 

0.036 
0.027 

3. ระดับกำรศึกษำ 210 
134 

1.84 
1.84 

0.4979 
0.5034 

-0.08 
-0.08 

0.994 
0.994 

4. ประสบกำรณ์ 210 
134 

3.89 
3.91 

0.5640 
0.3567 

-0.366 
-0.402 

0.715 
0.688 

5. ระยะเวลำในกำรท ำงำน 210 
134 

3.11 
3.39 

1.378 
1.226 

-1.908 
-1.958 

0.485 
0.051 

6. ขนำดของเทศบำล 210 
134 

1.16 
1.02 

0.4402 
0.1218 

3.773 
4.573 

0.00 
0.00 

7.จ ำนวนข้ำรำชกำรและ
พนักงำนเทศบำล 

210 
134 

1.99 
1.67 

1.031 
0.734 

3.113 
3.347 

0.002 
0.001 

8.กำรจัดสรรงบประมำณ 210 
134 

1.66 
1.30 

1.168 
0.638 

3.301 
3.723 

0.001 
0.000 

9.กำรจัดเก็บรำยได้ 210 
134 

1.31 
1.13 

0.893 
0.503 

2.015 
2.265 

0.045 
0.024 

10.หน่วยงำนได้รับรำงวัล 210 
134 

1.58 
1.64 

1.147 
0.808 

-0.535 
-0.576 

0.593 
0.565 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การทดสอบสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 
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ทดสอบสมมติฐานตามเงื่อนไขความถดถอย (Regression) 
 
1.การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น (Liner relationship) 
 ตรวจสอบรปูแบบควำมสัมพันธเ์ชิงเสน้ตรง ระหว่ำงตัวแปรด้วยกำรใช้ Curve Estimation 
และผลกำรสร้ำงกรำฟ Normal P-P Plot ของควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน พบว่ำ มีแนวโน้มเป็น
เส้นตรงแสดงว่ำเข้ำใกล้กำรแจกแจงปกติ 
 1.1 ทดสอบควำมสมัพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 1 CI  =  =  β01 + β1 OCL+ β2 GM 
+ β3 OR + β4SE +β5OS + β6B +  ดังภำพที่ 13 
 






























 
 
ภำพที่ 13 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 1 
 
 1.2 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 2 CPN  β02 + β7 OCL + β8 GM + 

β9 OR + β10SE + β11OS + β12B +  ดังภำพที่ 14 
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ภำพที่ 14 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 2 
 1.3 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 3 CS = β03 + β13 OCL + β14 GM 
+ β15 OR + β16SE +β17OS + β18B +  ดังภำพที่ 15 






























 
ภำพที่ 15 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 3 
 
 1.4 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 4 CS= = β04 + β19 CI + β20OS + 
β21B +  ดังภำพที่ 16 
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ภำพที่ 16 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 4 
 
 1.5 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 5 CS = β05 + β22 CPN + β23OS 
+ β24B +  ดังภำพที่ 17 






























 
ภำพที่ 17 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 5 
  
 1.6 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 6 OCL = β06 + β25RA+ β26KM 
+ β27 OS + β28B +  ดังภำพที่ 18 
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ภำพที่ 18 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 6 
 
 1.7 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 7 PM = β07 + β29RA+ β30KM + 

β31 OS + β32B +  ดังภำพที่ 19 
  






























 
 
ภำพที่ 19 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 7 
 
 1.8 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 8 OR = β08 + β33RA+ β34KM + 

β35 OS + β36B +  ดังภำพที่ 20 
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ภำพที่ 20 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 8 
 
 1.9 ทดสอบควำมสัมพันธ์เชิงเส้นของสมกำรที่ 9 SE = β09 + β37RA+ β38KM + 

β39 OS + β40B +  ดังภำพที่ 21 
 






























 

ภำพที่ 21 ควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของสมกำรที่ 9 
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2. การทดสอบแบบแจกแจงปกติ (Multivariate Normality) 
 ทดสอบกำรแจกแจงแบบปกติ (Multivariate Normality) ของตัวแปร 9 ตัวโดยสร้ำง
แผนภำพกระจำยซึ่งข้อมูลต้องมีกำรกระจำยควำมสัมพันธ์ที่อยู่เส้นตรงพบว่ำ ทุกตัวแปรมีกำรแจก
แจงแบบปกติโดยข้อมูลมีกำรกระจำยรอบเส้นตรง ดังภำพที่ 22 
 2.1 ตัวแปรประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม ได้แก่ ด้ำนวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
องค์กร(OCL) กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (GM) ควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย(OR) และกำรบริกำรที่เป็นเลิศ
(SE)  
 



























































 
 































 































 
 
 
ภำพที่ 22 กำรแจกแจงแบบปกติของตัวแปรประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
  
 
 
 
 
 

ตัวแปร OCL ตัวแปร PM 

ตัวแปร OR ตัวแปร SE 
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 2.2 ตัวแปรผลลัพธ์ของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม ได้แก่ ภำพลักษณ์ขององค์กร 
(CI) ประสิทธิผลควำมร่วมมือของเครือข่ำย (CPN) และควำมส ำเร็จขององค์กร (CS) ดังภำพที่ 23 
 



































 



































 






























 
 
ภำพที่ 23 กำรแจกแจงแบบปกติของตัวแปรผลลัพธ์ของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม  
 
 2.2 ตัวแปรสำเหตุของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม ได้แก่ กำรจัดสรรทรัพยำกร 
(RA) และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดังภำพที่ 24 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร CI 

ตัวแปร CS 

ตัวแปรCPN  
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ภำพที่ 24 กำรแจกแจงแบบปกติของตัวแปรสำเหตุของประสิทธิผลในกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 
3.กำรทดสอบค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
 กำรทดสอบ Multicollinearity พบว่ำไม่เกิดปัญหำสหสัมพันธ์ระหว่ำงกันโดยพิจำรณำ
จำกค่ำ  Variance Inflation Factor (VIF) ควรมีค่ำไม่น้อยกว่ำ 10 (Lee, Lee and Lee, 2000) 
แสดงว่ำตัวแปรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์กัน ดังนั้นตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ไม่มีปัญหำ Multicollinerity 
 
ตำรำงที่ 32 กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร OS B OCL GM OR SE CI CNP CS RA KM 

OS            
B .501(**)           

OCL .112(*) .027          
GM .180(**) .132(*) .511(**)         
OR .082 .055 .372(**) .391(**)        
SE .073 .039 .519(**) .465(**) .446(**)       
CI .106(*) .059 .635(**) .520(**) .482(**) .526(**)      

CNP .074 .068 .461(**) .367(**) .350(**) .431(**) .563(**)     
CS .130(*) .069 .559(**) .385(**) .350(**) .402(**) .670(**) .479(**)    
RA .114(*) .050 .605(**) .471(**) .407(**) .424(**) .631(**) .453(**) .701(**)   
KM .093 .009 .676(**) .514(**) .443(**) .505(**) .688(**) .522(**) .683(**) .806(**)  

 
 
 

ตวัแปร RA ตัวแปร KM 
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4. การทดสอบค่าแปรปรวนของค่าเคลื่อนที่คงที่ (Homosecedasticity)  
 กำรทดสอบค่ำแปรปรวนของค่ำเคลื่อนที่คงที่ (Homosecedasticity) โดยพิจำรณำจำก
แผนภำพกระจำย Scatter Plot และค่ำResidual ในทุกสมกำรที่ใช้ทดสอบพบว่ำ ค่ำควำมแปรปรวน
ของควำมเคลื่อนที่ไม่มีลักษณะอยู่ด้ำนบวกหรือลบตลอดผลกำรทดสอบ ถือว่ำกำรกระจำยของตัวแปร
ตำมในแต่ละค่ำของตัวแปรอิสระมีควำมแปรปรวนในลักษณะคงที่ ดังภำพที่ 21 
 4.1 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำม ภำพลักษณ์องค์กร โดย
ค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-1.4512 – 1.3798 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
 

                                     

















































 
 

 

ภำพที่ 25 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมภำพลักษณ์องค์กร 
  
 4.2 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมประสิทธิผลควำมร่วมมือ
ของเครือข่ำย โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-2.5696 – 8.1036  และแผนภำพกำรกระจำย Scatter 
Plot  
 
 

                    

















































 
 
ภำพที่ 26 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมประสิทธิผลควำมร่วมมือของ

เครือข่ำย 
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 4.3 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จของ
องค์กร โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-1.3690 – 5.6727  และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
 















































 
ภำพที่ 27 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จขององค์กร 
  
 4.4 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จของ
องค์กร โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-1.0219 – 5.4100  และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
 

           

















































 
ภำพที่ 28 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จขององค์กร 
 
 4.5 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จของ
องค์กร โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-2.6401 – 5.3937 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
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ภำพที่ 29 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมส ำเร็จขององค์กร 
  
 4.6 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
องค์กร โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-2.0457 – 1.1613 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
 

        








































 
ภำพที่ 30 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์ 
 
 4.7 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของกำรบริหำรจัดกำร
ที่ด ีโดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-3.1846 – 7.8341 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot  
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ภำพที่ 31 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

 4.8 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมสัมพันธ์ของ
เครือข่ำย  โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-3.6484 – 10.3474 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot 














































 
ภำพที่ 32 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำย 
 
 4.9 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมสัมพันธ์ของ
เครือข่ำย  โดยค่ำResidual อยู่ระหว่ำง-3.4918 – 6.1818 และแผนภำพกำรกระจำย Scatter Plot 
 














































 
 

ภำพที่ 33 ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรตำมของควำมสัมพันธ์ของเครือข่ำย



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตำรำงที่ 33 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ข้อมูลทั่วไปของปลัดเทศบำล จ ำนวน ร้อยละ 

1. ขนำดของเทศบำล 
1.1 ชำย 
1.2 หญิง 

 
260 
84 

 
75.6 
24.4 

รวม 344 100.00 
2. อำยุ 

2.1 น้อยกว่ำ 30  ปี 
2.2 30-40  ป ี
2.3 41-50  ป ี
2.4 มำกกว่ำ 50 ปี 

 
5 
29 
150 
160 

 
1.5 
8.4 
43.6 
46.5 

รวม 344 100.00 
3. ระดับกำรศึกษำ 

3.1 ปริญญำตรี 
3.2 ปริญญำโท 
3.3 ปริญญำเอก 

 
68 
271 
5 

 
19.8 
78.8 
1.5 

รวม 344 100.00 
4. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

4.1 น้อยกว่ำ 1  ปี 
4.2 1-5  ปี 
4.3 6-10 ป ี
4.4 มำกกว่ำ 10  ปี 

 
1 
8 
21 
314 

 
0.3 
2.3 
6.1 
91.3 

รวม 344 100.00 
5. ระยะเวลำในกำรท ำงำนในต ำแหน่งปัจจุบันของท่ำน 

5.1 น้อยกว่ำ 1  ปี 
5.2 1-5  ปี 
5.3 6-10 ป ี
5.4 มำกกว่ำ 10  ปี 

 
49 
49 
50 
196 

 
14.2 
14.2 
14.6 
57.0 

รวม 344 100.00 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นำงสำวอุมำพร  กำญจนคลอด 
ที่อยู่  54/2 ถนนรำชด ำเนิน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง 
  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ที่ท ำงำน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช  
ประวัติกำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2545 ส ำเร็จกำรศึกษำบริหำรธุรกิจบัณฑิต  
  มกำวิทยำลัยศรีปทุม 
 พ.ศ. 2550 ส ำเร็จกำรศึกษำรัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต  
  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
 พ.ศ. 2554 ศึกษำต่อระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร         

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประวัติกำรท ำงำน 

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
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