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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี   
ยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณสี านักงานเขตดินแดง โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของ   
การวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษา เชิงส ารวจ ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าข้ึนโดยผู้วิจัย จ านวน 132 ชุด          
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ผลการศึกษาส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่เป็นบุคลากรส านักงานเขตดินแดง พบว่า          
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุหว่าง 20 - 25 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มีต าแหน่งเป็นบุคลากร เจา้หน้าท่ี 
ลูกจ้างช่ัวคราว/ประจ า รู้จักเทคโนโลยียุคดิจิทัล โดยมีการปฏิบัติหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและใช้เทคโนโลยียคุดิจิทัลเป็นประจ า 
และส่วนใหญ่รู้จักเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดจิิทัล ได้แก่ Facebook, messenger และส่วนท่ี 2 การยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยียคุดิจิทลั และพฤติกรรมทีส่่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยี  ยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ           
ของส านักงานเขตดินแดง พบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่ของประชากรส านักงานเขตดินแดงส่วนใหญ่เหน็ด้วยมาก            
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีทัศนคติทีด่ีต่อนวัตกรรมดา้นเทคโนโลยยีุคดจิิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ทราบกระบวนการน า
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง และการพัฒนาการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อให้ส านักงานเขต ดิน
แดง ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนให้มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้งยังสามารถรับรู้ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อประมวลผลเตรยีมความพร้อม ส ารวจ
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท าให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
  
ค าส าคัญ : นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล ประยุกต์ ส านักงานเขตดินแดง 
 
บทน า 

“ไทยแลนด์ 4.0”เป็นวสิัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสยัทัศน์ทีว่่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดา้นตา่ง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาส และภยัคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวตักรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0”  จึงควรมีการ
เปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร แบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs  

 
*บทความนีเ้รียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณี

ส านักงานเขตดินแดง 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลอือยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startupsบริษัทเกิดใหม่ที่มี
ศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ าไปสู่ High Value Services และเปลี่ยน
จากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยเครื่องมือท่ีจะท าใหไ้ทยแลนด์ 4.0 
พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดผลไดจ้ริงนั้นต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุม่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกจิใหม่ (New Startups)                     
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลย ีการแพทย์ สปา เป็นตน้  

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉรยิะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคมุ             
เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณต์่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี 
สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณเ์ชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อีมาร์เก็ต
เพลส (E-marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E-commerce) เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมลูค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปน็ต้น  

ดังนั้น ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยการน าเอาเทคโนโลยี  ยุคดิจิทลัเข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ และมีการต่อยอดสร้างการพัฒนาให้สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวทันโลก ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ ก้าวกระโดดการพัฒนา และสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี โดยในอนาคต องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลดังกล่าว ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
แขนงใหม่ จะมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมต่อไป 

ตัวอย่าง การน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาพัฒนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ่ยกตัวอย่าง 
เช่น  

(1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที ่ 
(2) โปรแกรมอัจฉรยิะที่สามารถคดิและท างานแทนมนุษย ์
(3) อินเตอร์เนต็ในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet of Things)  
(4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology)  
(5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Robotics)  
(6) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and NearAutonomous Vehicles)  
(7) เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ (Next-Generation Genomics)  
(8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage)  
(9) การพิมพ์แบบสามมติิ (3D Printing)  
(10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า  
(11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ ามันและก๊าซขั้นก้าวหน้า   
(12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เป็นต้น 
กรุงเทพมหานครในฐานะมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งหลีกเลีย่งไม่พ้นจากกระแสการเปลีย่นแปลง

ดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครคือการเปลี่ยนแปลงประเทศ ดังนั้น  การน ากรุงเทพมหานครครเข้าสู่
โหมดกรุงเทพฯ 4.0 จึงเป็นสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อเป็นต้นแบบของเมืองต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
แนวทางและเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 เพียงแต่การเริม่ต้นนั้นกรุงเทพมหานครต้องรู้ใหไ้ด้ว่า Thailand 4.0 คืออะไร 
กรุงเทพฯ 4.0 อยู่ตรงไหน และสถานะปัจจุบันของกรุงเทพฯ อยู่ท่ีใดซึ่งต้องพิจารณาทั้งในมิติของพื้นที่ประชากรและมติิ
การบริหารจัดการเมือง 

 



ซึ่งในการพัฒนาเมืองนัน้ กรุงเทพฯ ได้ให้ความส าคัญกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0 
เพื่อมุ่งบริการประชาชนชาวกรุงเทพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งในหลายภารกิจท่ีรัฐบาลก าหนดกรุงเทพฯ ได้
ด าเนินการใหม้ีความสอดคล้องโดยยึดกรอบแนวทาง การด าเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี       
(พ.ศ. 2556 - 2575) ให้เป็นไปตาม “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ : 2575” ซึ่งชาวกรุงเทพฯ จากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก าหนดขึ้น
ผ่านกระบวนการเวทีสาธารณะเปน็การร่วมกันก าหนดของเมือง ”กรุงเทพฯ” ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งนับจากป ี       
พ.ศ 2556 ก็คือปี พ.ศ 2575 โดยภาพเมืองกรุงเทพฯ ในอนาคตของประชาชน คือ “เมืองกรุงเทพมหานครของเราจะ
ก้าวข้ึนเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังส าคญัในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมในทวีปเอเชียและในภูมภิาคอาเซียน คนท่ัวโลกเมื่อนึกถึงทวีปเอเชีย จะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯ ของเราในฐานะที่เป็น
เมืองช้ันน าในด้านเศรษฐกิจภาคบริการความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมใน
ขณะเดียวกันเมืองกรุงเทพฯ มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความเรยีบง่าย มีเสน่ห์ มีชีวิตชีวา” 

โดยบทบาทและภารกิจของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น 
กรุงเทพมหานคร จะมุ่งเน้นให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ทุกชนช้ัน ทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย และทุกสถานภาพ ได้รับโอกาสที่  
จะเรยีนรู้พัฒนาตนเอง เข้าถึงบริการสาธารณะ และเป็นมหานครส าหรับทุกคนและเพื่อให้เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) “ผลักดัน
ทันใจ แก้ไขทันที” โดยมีการด าเนนิงานในเรื่องที่ส าคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ที่ต้องการให้มีการเปลีย่นผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “value-based economy” หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ซึ่งยกตัวอย่างไดแ้ก่ 

การใช้นวัตกรรมกับงานบริการ กรุงเทพมหานครได้ก าหนดใหห้น่วยงานของกรุงเทพมหานครให้บริการ
ประชาชนด้วยความรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ ท้ังสามารถรับรู้ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ จากกรุงเทพฯ ไดอ้ย่างรวดเร็ว       
และได้รับการเอาใจใส่อยา่งทั่วถึงอาทิเช่น 

- จัดตั้ง “ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok  Fast & Clear : BFC) 
- เปิด Application “Bangkok 2 You” รู้ทันเหตุการณ์ให้บริการขอ้มูลประชาชนเกี่ยวกับสภาพฝน          

น้ าท่วม การจราจรบนท้องที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 
- จัดตั้งเครือข่าย “Public Eyes” เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอด 24 ช่ัวโมง 
- จัดท าระบบฐานข้อมลูที่ครบถ้วนทันสมัย ปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคพื้นฐานให้ผู้พิการผูสู้งอายุ              

และผูด้้อยโอกาส 
- โครงการ Bangkok Special Care ดูแลผูสู้งอายุเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและใส่ใจเป็นพิเศษ 
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพมหานครได้จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยยีุคดิจิทลัและ  การสื่อสาร

กรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)  โดยมเีป้าหมายในการน ากรุงเทพฯ ไปสู่ การเป็น smart BMA          
ภายใต้วิสยัทัศน์มุ่งเน้นพัฒนามหานครกรุงเทพด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล ที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วมั่นคงและปลอดภัยโดย
ก าหนดให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะทีย่ั่งยืน (Smart sustainable Cities) 

ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี  5  มิถุนายน  2559  ให้ทุกกระทรวง กรม องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพฯ ได้ตอบรับตามมติดังกล่าวและไดม้ีการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยียุคดิจิทัลและการสื่อสารกรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมเีป้าหมายในการน า
กรุงเทพฯ ไปสู่การเป็น smart bma ภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งเน้นพัฒนามหานครกรุงเทพฯด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลที่ทันสมยั
สะดวก รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย โดยก าหนดให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน Smart 
sustainable City ซึ่งได้แก ่

 1 Smart Governance โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ตามนโยบาย   
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 2 Smart mobility เช่น ป้ายอัจฉริยะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบตรวจวัดและรายงานสภาพ
การจราจรและ Application BMA Traffic ของส านักการจราจรและขนส่ง 



 3 Smart environment จะเร่งขบัเคลื่อนแผนแม่บท “Bangkok Master plan on climate Change 2013 
- 2023”  ให้เกิดผลส าเร็จอยา่งเปน็รูปธรรมและการให้บริการงานของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบตรวจวัด
สภาพอากาศ ระบบเฝ้าระวังน้ าท่วม ระบบโทรมาตร SCADA ระบบตรวจวัดระดับน้ าในคลองและแม่น้ าเจ้าพระยา 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยยีุคดจิิทัลให้สอดคล้องกับแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนากรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน และในขณะเดียวกันได้สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของ
การบริหารจัดการดังนี ้

1 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชากร Human Capital 
2 การก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ Digital Standard 
3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถรองรับการมุ่งสู่มหานครดิจิทัล   (agile and 

Responseive infrastructure) 
4 การสร้างบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น Business process as a 

Service 
 5. การปรับเปลี่ยนองค์การเพื่อตอบสนองนโยบายอย่างทันท่วงที (Digital Organization) 
 6. พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (innovation for Digital economy) 
 7. สร้างกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Digital Entrepreneur)  

  ส าหรับระยะเริม่แรก มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่การเป็น smart City ในส่วนของการพัฒนา
ย่านนวัตกรรม (innovation district) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้เชิญ
กรุงเทพฯ ร่วมเป็นพันธมติรในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย (Thailand innovation district) โดยก าหนด
พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 4 ด้านได้แก่ ย่านโยธี ย่านคลองสาน ย่านสามย่าน และย่านกล้วยน้ าไท ปัจจุบัน 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมโยธี (Yothi innovation district)          
โดยมุ่งเชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการบริหารจดัการเมืองและกรุงเทพมหานครได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560  

ในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายส าคัญที่จะขับเคลื่อนด้วยนวตักรรมในบริบทของ
กรุงเทพมหานคร จึงเป็นการเน้นการให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยีเข้าใช้ในงานบริการ        
พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนท่ียังต้องการเติม
เต็มศักยภาพ หรือผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะต้องท าให้คนกลุ่มนีส้ามารถมีโอกาสทางสังคม Social mobility และสร้างโอกาส
พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพไปที่ตัวคน ครอบครัว และชุมชนเพือ่ท่ีจะเป็นการสร้างโอกาส ในการก้าวข้ามกับดักกลุม่
คนผู้มีรายได้ปานกลาง ไปสูผู่้มรีายไดสู้งอย่างเท่าเทียมกัน 

ส านักงานเขตดินแดง มีหน้าที่ส าคญัที่ต้องด าเนินการ และให้บริการประชาชนในหลายด้าน เช่น การปกครอง 
การทะเบียน การจัดท าแผนพัฒนาเขต การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและ
ควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ            
การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคณุภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภณัฑ ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย การจัดให้มีและ
บ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรภีาพ 
ของประชาชน การส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจดัให้มีและควบคุมสสุานและฌาปนสถาน  การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์ การจดัให้มีและควบคมุการฆา่สัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย         
โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน การจดัการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษต่าง 
ๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 



เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบกับภารกิจในการปฏิบตัิหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะของส านักงานเขตดินแดงมจี านวนมาก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การในหลาย ๆ ด้าน แต่ยังพบว่ามีปญัหาในการน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทัล เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในองค์การ ยกตัวอย่างเช่น การไม่ยอมรับเทคโนโลยีดิจิทลัใหม่ ๆ ของผู้บรหิาร บุคลากรหรอืเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน การขาดดความรูค้วามเข้าใจ  ที่เพียงพอของผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน การขาดความ
ต่อเนื่องของการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมเกีย่วกับเทคโนโลยตี่าง ๆ ในยคุดิจิทัลอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ทันตอ่สถานการณ์
ปัจจุบัน และรวมถึงนโยบายของผูบ้ริหารภายในส านักงานเขตดินแดงที่ไม่สอดคล้องกับการน านวัตกรรมเทคโนโลยียคุ
ดิจิตอลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ เป็นต้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา การน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง เพื่อศึกษาข้ันตอนกระบวนการ ปญัหาและอุปสรรค รวมทั้งกระบวนการพัฒนาการ น านวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยยีุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อให้ส านักงานเขตดินแดงมีศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ี การให้บริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพที่มีความถูกต้องแม่นย า บรรลผุลตามเปา้หมายขององค์การ  
 
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 

ความหมายของนวัตกรรม 
 นวัตกรรม มีผู้ให้ความหมายไว้อยา่งหลากหลาย เช่น merriam webster (2011) ให้ความหมายว่านวัตกรรม 
Innovation หมายถึงการแนะน าสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่วิธีใหมห่รือ การประดิษฐ์ใหม ่

นวัตกรรม (อ้างถึง Kanokwan Samakpong, 2561) การท าสิ่งตา่งๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลีย่นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด ซึ่งเป็นความคดิรเิริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล และเชื่อกันว่า
การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชดั 

กีระติ ยศยิ่งยง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2560, หน้า 49) เอกสารค าสอนประกอบการบรรยายวิชา PAD 
6201 องค์การและนวัตกรรมองคก์าร อธิบายความหมายของนวัตกรรม คือ นวัตกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ 
คิดค้น พัฒนา สามารถน าไปปฏิบตัิจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่ท่ีไมเ่คยมมีาก่อนหรือของเก่า 
ที่มีอยู่แต่เดมิ แต่ได้รับการปรับปรงุเสริม  แต่งพัฒนาขึ้นไป ท าให้มมีลูค่าทางเศรษฐกิจ 

นวัตกรรม มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ในยุคแรกๆ จะพูดถึงอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆ เท่าน้ันคือ Invention + 
Commercialization หรือ ต้องมกีารน าสิ่งประดิษฐ์ที่คิดว่าใหม่ ไปใช้ให้เกิดประโยชนไ์ด้จริง ท้ังทางธุรกิจ หรือ ทาง
สังคม ท้ังนี้รูปแบบของนวัตกรรม ก็สามารถแบ่งออกเป็นไดต้ามรูปแบบ (Product, Service, Process) หรือ อาจแบ่ง
ตามระดับความใหม่ก็ได้ ซึ่งจะแบง่ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ Incremental, Modular, Architectural และ 
Radical Innovation กล่าวถึง Innovation หรือ นวัตกรรม อาจหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ หรือ สิ่งใหม่ ที่ต้องสร้างให้เกิด 
Value Creation คือ น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง  

ดังนั้นความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” หมายถึง การท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลีย่นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัต ิการเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างการประดิษฐ์
คิดค้น ความคดิริเริ่ม และนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดรเิริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล และในหลายสาขา   
เชื่อกันว่าการที่สิ่งใด   สิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัด และไม่เป็น แค่เพียง         
การเปลีย่นแปลงครั้งส าคญั เป็นตน้ว่า ในด้านศิลปะ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
การเปลีย่นแปลงนั้นจะต้องเพิ่มมลูค่า มลูค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลติ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลีย่นแปลง
ในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น นวัตกรรมก่อให้ไดผ้ลิตผลเพิ่มขึ้น และเปน็ท่ีมาส าคญัของ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  

https://www.mindmeister.com/users/channel/28927394
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4


นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศกึษาด้านเศรษฐศาสตร ์ธุรกิจ เทคโนโลย ีสังคมศาสตร ์และวิศวกรรม และ
หากพูดกันแบบภาษาชาวบ้านแลว้ ค าว่า “นวัตกรรม” มักจะหมายถึงผลลัพธ์ของกระบวนการ และในฐานะที่นวัตกรรม
มักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ ปจัจัยที่น าไปสู่นวัตกรรม มักไดร้ับความส าคญัจากผู้
ออกนโยบายว่าเป็นเรื่องวิกฤติ ผู้มหีน้าท่ีรับผดิชอบโดยตรงในการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในสาขาใดสาขา
หนึ่ง   มักจะเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกในสาขานั้น ไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคล หรือองค์การ 

นวัตกรรมในองค์การ ในบรบิทขององค์การ เราอาจเช่ือมโยงนวัตกรรมเข้ากับสมรรถนะ และ การเติบโตด้วย
การพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลติ คุณภาพ จุดยืนดว้ยความสามารถในการแข่งขัน ฯลฯ องค์การทุก
องค์การสามารถสร้างนวัตกรรมได ้อาทิเช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และรัฐบาลท้องถิ่น นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยุคดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร
การศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

นวัตกรรม (อ้างถึง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบล,2555,หน้า 18) เป็นการด าเนินการให้เกิดสิ่งใหม่หรือวิธีใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตมี
จุดเด่นทีส่ าคัญคือการบรหิารคนดว้ยสติปญัญาเป็นการด าเนินการเพือ่ให้คนมีสติปญัญาโดยสร้างทัศนคติเชิงบวกมี
ปรัชญาและหลักการที่ถูกต้องมีการคิดเชิงกลยุทธ์คดิเป็นระบบคิดเปรียบเทียบคดิแบบสร้างอนาคตคดิแบบแผนท่ี
ความคิดและบรหิารคนด้วยการส่งเสรมิสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องการสร้างความผูกพันท่ีถูกต้องการสร้าง
ความคิดที่ถูกต้องการกระท าท่ีถูกต้องการประเมินท่ีถูกต้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บญัญัตไิว้ในหมวด ๑ เรื่องของการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๕ เพื่อให้การพัฒนาดจิิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจดัให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ใหท้ าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการ
ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว หน่วยงานของรัฐ ต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาตดิงักล่าวและมาตรา ๖ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) การด าเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ โดยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดท่ีท าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเช่ือมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการประหยัด ทรัพยากรของชาติและเกิดความ
สะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี 

(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทลัที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องครอบคลุม
โครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสยีง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่วา่จะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ า ในอากาศ หรืออวกาศและ
เป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน  

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มรีะบบการให้บริการหรือแอพพลิเคช่ันส าหรับประยุกต์ ใช้งานด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

(๔) การส่งเสริมใหเ้กิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใหส้อดคล้องกัน  เพื่อให้การ
ท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้ง
ท าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเช่ือถือ  และแนวทางการส่งเสรมิให้เกิด การใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัลในการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์และมีหลักประกัน การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่าง
เท่าเทียม  ทั่วถึง  และเป็นธรรม โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวตักรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั การพัฒนาให้
เกิดการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อสรา้งหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เกิดความพร้อมและความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งสร้างความตระหนักและรูเ้ท่าทันสื่อและยุคดิจิทัลอื่น ส่งเสรมิและสนับสนุนใหล้ดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
บริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต  ของประชาชน การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมลูดิจิทลั การบริหารจัดการ
ความรู้ตามแนวคิดความหมายของ Competency (เสาวลักษณ์ สุขวิรัช (2561), หน้า 57) เอกสารประกอบการบรรยาย
กระบวนการวิชา PAD 6301 การจัดการทรัพยากรมุษยร์่วมสมัย ที่ได้กล่าวสรุปๆว้ว่า เพื่อพัฒนาทักษะ, สมรรถนะ, 
ความรู้ที่เหมาะสม, ความสามารถ, ความช านาญ, แรงจูงใจ และคุณลักษณะทีเ่หมาะสมของบุคคลที่จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ และน ามาถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการส่งเสริม เพื่อให้มีระบบเป็นศูนย์แห่งการ
เรียนรู้และให้บริการข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ที่ทันสมัย เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบท่ีเหมาะกบัยุคสมยั 

เทคโนโลยียุคดิจิทัล (อ้างถึง Kanokwan Samakpong, 2561) ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้มีการพัฒนาคดิคน้สิ่งอ านวยความสะดวกสบายต่อการด าชีวิต สามารถผลติสินคา้และให้บริการต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากข้ึน 

เทคโนโลยียุคดิจิทัล เป็นการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งข้ึน เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการ
กระจายโอกาส ยุคดิจิทัลกับการเรยีนการสอนในโรงเรียน เทคโนโลยยีุคดิจิทัลกับการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียุค
ดิจิทัลกับการป้องกันประเทศ การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม 

นอกจากน้ียังมีความเกี่ยวข้องกับยคุดิจิทัลภายนอกหน่วยงาน เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่
เกี่ยวกับการจดัการศึกษา ซึ่งจะตอ้งมีการอบรม เก็บรักษาและออกแบบระบบการสืบค้นท่ีดีพอซึ่งผู้บริหารสามารถสืบค้น
ข้อมูลมาใช้งานได้ทนัทีตลอดเวลา การใช้นวัตกรรมแต่ละด้านอาจมกีารผสมผสานท่ีซ้อนทับกันในบางเรื่อง ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาร่วมกันไปพร้อมๆ กันหลายดา้น การพัฒนาฐานข้อมลูอาจต้องท าเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถน ามาใช้ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
1. เทคโนโลยี หมายถึง การประยกุต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนา

องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางน ามาประยุกต์ให้เกดิประโยชน์ 

2. ยุคดิจิทัล หมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของยุค
ดิจิทัล 

ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยียคุดิจิทัล 
1. เทคโนโลยยีุคดิจิทลัช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน 
2. เทคโนโลยยีุคดิจิทลัเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย 
3. เทคโนโลยยีุคดิจิทลัเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรบัการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ 
4. เทคโนโลยยีุคดิจิทลัเกี่ยวข้องกบัคนทุกระดับ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารวิชาการวารสาร สิง่พิมพ์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คูม่ือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการน านวัตกรรมยุคดจิิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณีส านักงานเขต  
ดินแดง  

https://www.mindmeister.com/users/channel/28927394


2. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ                   
(Survey research) ด้วยแบบสอบถามท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้วิจยั 

 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากร (Population) คือ บุคลากรส านักงานเขตดินแดง จ านวน 132 คน  ได้แก่ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดและผลการวิจัย       
ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยสอบถามคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับระดับการน านวตักรรมยคุดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การศกึษา
กรณสี านักงานเขตดินแดง โดยมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก            
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก าหนดค่าแสดงการน านวัตกรรมยคุดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง ตามแนวคดิของลิเคอร์ท Likert 1987  

การตอบแบบสอบถามผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
 1. ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งค าถามแต่ละข้อมีค าตอบให้เลือในลักษณะ
การประเมินค่าเป็น 5 ระดับ โดยให้ค่าน้ าหนักคะแนน ดังนี้ 
ระดับการน านวัตกรรมยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง  
 
คะแนน       ความหมาย       
มากทีสุ่ด 5  มีการน านวตักรรมยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ  อยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด 
มาก      4  มีการน านวัตกรรมยุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ  อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก   
ปานกลาง      3  มีการน านวัตกรรมยุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ  อยู่ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง 
น้อย            2  มีการน านวัตกรรมยุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ  อยู่ในระดบัเห็นด้วยน้อย 
น้อยที่สุด     1  มีการน านวัตกรรมยุคดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ  อยู่ในระดบัไม่เห็นด้วย 
 2. ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านวัตกรรมยคุดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนนเฉลีย่ในการแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้จัดกลุ่ม
ความต้องการของประชากรในส านักงานเขตดินแดง โดยน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มโดยแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 
เกณฑ์การแปลคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ท้ัง 5 ระดับ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  ระดับความคิดเห็น ต่ าหรือไม่เห็นด้วย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  ระดับความคิดเห็น ค่อนข้างต่ าหรือเห็นด้วยน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับความคิดเห็น ค่อนข้างสูงหรือเห็นด้วยมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  ระดับความคิดเห็น สูงหรือเห็นด้วยมากทีสุ่ด 

  
 
 



 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษารายละเอียดของการน านวัตกรรมยุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจโครงสร้างด้านเนื้อหาที่จะน ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2. น าแบบสอบถามที่ออกแบบ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และเที่ยงตรงมากขึ้น 
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้และเสนอให้อาจารย์ ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอีกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1. ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และ
ความถูกต้องของแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 2. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงไนแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 
Package For Social Science) ดังนี ้

1. หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงาน      
เขตดินแดง 

2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามโดยแทนความหมายของคะแนนเฉลี่ยระดับการน านวัตกรรมยคุดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ         
ศึกษากรณสี านักงานเขตดินแดง     
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การวิจัยเรื่อง การน านวัตกรรมดา้นเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ : ศึกษากรณีส านักงานเขตดิน
แดง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค และการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับ
ส านักงานเขตดินแดง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary research)     
เป็นการรวบรวมข้อมลู จากเอกสารวิชาการวารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ 
รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบตัิงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยผู้วิจัย    
โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คอื 



1. เพื่อศึกษากระบวนการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณสี านกังานเขต
ดินแดง 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยยีุคดิจิทลั มาประยุกต์ใช้
ในองค์การ ศึกษากรณสี านักงานเขตดินแดง 

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง  
 ผู้วิจัยได้ท าการใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey research) ด้วยแบบสอบถามท่ีจัดท าขึ้นโดยผู้วิจัยกบั
ประชากร (Population) คือ บุคลากรส านักงานเขตดินแดง จ านวน 132 คน  ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้า
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 
 จากการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 132 คน จากประชากร คือ บุคลากรส านักงานเขต
ดินแดง ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามญั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 
และเจา้หน้าท่ีปฏิบตัิงาน คิดเป็น 100 เปอเซนต์ สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในเชิงปรมิาณ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุหว่าง  
20 - 25 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังนี้มีต าแหน่งเป็นบุคลากร เจา้หน้าท่ี ลูกจ้างช่ัวคราว/ประจ า            
รู้จักเทคโนโลยยีุดดจิิทัล โดยมีการปฏิบัติหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและใช้เทคโนโลยียุคดจิิทัลเป็นประจ า และส่วนใหญ่รู้จัก
เครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล ได้แก่ Facebook, messenger 

2. ผลการศึกษาการยอมรับการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยียุค
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ของส านักงานเขตดินแดง 

2.1  ความคาดหวังการเกิดประโยชน์การปฏิบัติงาน ดา้นนวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทัล ช่วยให้
ตรวจสอบข้อมลูท าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 49.20 ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยยีุคดิจิทลั 
ท าให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง แม่นย า พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 45.50 ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล 
เหมาะส าหรับองค์การของท่าน พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 42.40 ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทัล ช่วยเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล พบว่า    เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 40.20   

2.2 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ด้านรัฐบาลดิจิทลั สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
รูปแบบการน านวตักรรมเทคโนโลยียุคดิจิทลัมากยิ่งข้ึน พบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 37.90 ด้านสามารถน า
นวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทลัมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พบว่าเห็นดว้ยมาก คิดเป็นร้อยละ 41.70 ด้านสามารถน า
นวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ พบว่าเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 48.50 ด้านความสนใจ
นวัตกรรม เทคโนโลยียุคดิจิทัลมากข้ึน พบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นรอ้ยละ 44.70 

2.3  สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ด้านปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว และลด
ขั้นตอน พบว่า เห็นด้วยมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 45.50 ด้านมีเครื่องมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดจิิทัลที่เหมาะสม 
พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 45.50 ด้านแนวโน้มที่จะเริม่ใช้งานกันมากขึ้นในอนาคตพบว่า เหน็ด้วยมาก คิดเป็น
ร้อยละ 50.00 ด้านความจ าเป็นทีจ่ะต้องเพิ่มระบบ เครื่องมือเพื่อรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยยีุคดิจิทลัในอนาคต พบว่า 
เห็นด้วยมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 40.90 

2.4  ความน่าเชื่อถือของนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดจิิทัล ด้านความปลอดภัยสูงตาม
มาตรฐานสากล และอยูภ่ายใต้การก ากับดูแลพบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 43.20 ด้านเป็นเรื่องยากที่บุคคล ผู้ไมไ่ด้
รับอนุญาตจะเข้าถึงหรือปลอมแปลง พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 44.70 ด้านสามารถลดการโจรกรรมทางข้อมูล 
หรือทางอื่น ๆ ได้ พบว่า เห็นด้วยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 46.20 ด้านท าลายความเป็นส่วนตัวพบวา่ เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
คิดเป็นร้อยละ 40.20   

2.5  ปัญหาและอุปสรรค ด้านไมม่ีความปลอดภัย เสี่ยงข้อมูลสูญหาย/ถกูจารกรรมได้ง่าย 
พบว่า เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 44.70 ด้านไมม่ีความเป็นส่วนตวั พบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 38.60 ด้านการ



ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากพบว่าเหน็ด้วยมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 43.90 ด้านการน าไปใช้ปฏิบตัิงาน พบว่าเห็นด้วยมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.90  

2.6  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการน านวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล ด้านช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างาน พบว่าเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 47.00 ด้านช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการพบว่า เห็นด้วยมาก คดิ
เป็นร้อยละ 41.70 ด้านช่วยท าให้การด าเนินการต่าง ๆ  ง่ายขึ้น พบว่าเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 45.50 ด้านรองรับ
การเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต    ได้เป็นอย่างดีพบว่าเห็นด้วยมากท่ีสุด คดิเป็นร้อยละ 42.20 

2.7  การรับรู้ ความง่ายต่อการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัล ด้านเรยีนรู้ ควบคุมและเข้าใจ
ได้อย่างง่ายดายพบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 42.40 ด้านท าให้การปฏิบตัิงาน ในปัจจุบันง่ายมากยิ่งขึ้น พบว่า  
เห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 43.90 ด้านความเชี่ยวชาญในการใช้งานนวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทลั พบว่า เห็นด้วยมาก 
คิดเป็นร้อยละ 40.90 ด้านรับรู้ข่าวสาร และทันต่อเหตุการณ์ในอนาคต พบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 44.70 

2.8  ความคุ้มค่า และการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลด้านการประยุกต์ใช้ได้อย่าง
คุ้มค่าพบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 44.70 ด้านสามารถปฏิบตัิงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนพบว่าเห็นด้วย
มาก คิดเป็นร้อยละ 40.20 ด้านน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์การที่ท่านท างานให้ดียิ่งขึ้นพบว่า เห็นด้วยมาก คิดเป็น
ร้อยละ 48.50 ดา้นการน านวตักรรมเทคโนโลยียุคดจิิทัลมาประยุกตใ์ช้ในองค์การพบว่าเห็นด้วยมาก คดิเป็นร้อยละ 
44.70 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลูกระบวนการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยดีิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง มีประเด็นทีน่่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์และสมมติฐานดังนี้ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณสี านกังานเขต
ดินแดง 

ผลจากการศึกษา พบว่า กระบวนการน านวัตกรรมดา้นเทคโนโลยดีจิิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง เป็นการศึกษากระบวนการ ทัศนคติของผู้ปฏบิัติงานต่อการ น าเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียุค
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ความต้องการให้มีการเพิ่ม-ลดของเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทลั ภาพลักษณ์ของ
องค์การ และการไดร้ับการสนับสนุนท้ังจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กีระติ   
ยศยิ่งยง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2560, หน้า 49) เอกสารค าสอนประกอบการบรรยายวิชา PAD 6201 องค์การและ
นวัตกรรมองค์การ อธิบายความหมายของนวัตกรรม คือ นวัตกรรมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถ
น าไปปฏิบตัิจริงและมีการเผยแพรอ่อกสู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือของเก่าที่มีอยูแ่ต่เดิม แต่ได้รับ
การปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นไป ท าให้มีมูลค่า ทางเศรษฐกิจ 

 
 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของการน านวตักรรมด้านเทคโนโลยยีุคดิจิทลั               

มาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณสี านักงานเขตดินแดง 
ผลจากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของการน านวัตกรรมดา้นเทคโนโลยยีคุดิจิทัล 

มาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณสี านักงานเขตดินแดง เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งและเพียงพอใน
การใช้เครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยียุคดิจิทัลในการปฏิบัติงาน และการเปดิใจยอมรบัของกลุ่มคนบางส่วน ที่มีการ
ยอมรับน้อย หรือไม่ยอมรับหากมกีารน าเอาเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยยีุคดิจิทลัในการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไข ช้ีแจง และปรับเปลีย่นความคิดของกลุ่มคนเหล่านี้ ใหม้ีความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความจ าเป็นที่องค์การต้องน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kanokwan Samakpong (2561) การท าสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลีย่นนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด ซึ่งเป็นความคดิรเิริ่มที่น ามาประยุกต์ใช้อย่างสัมฤทธ์ิผล และเชื่อกันว่า
การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมได้นั้น จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชดั 
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3. เพื่อศึกษาการพัฒนาการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษากรณี
ส านักงานเขตดินแดง  

ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยยีุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ศึกษา
กรณสี านักงานเขตดินแดง ซึ่งองค์การก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญที่สุดของ
องค์การเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้มกีารจัดการอบรม ประชุม สมัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวลักษณ์ สุขวิรัช (2561, หน้า 57) เอกสารประกอบการบรรยาย
กระบวนการวิชา PAD 6301 การจัดการทรัพยากรมุษยร์่วมสมัย ที่ได้กล่าวสรุป ความหมายของ Competency ไว้ว่า 
หมายถึง ทักษะ, สมรรถนะ, ความรู้, ความสามารถ, ความช านาญ, แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะ
สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ และน ามาถ่ายทอด หรือแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับบุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และเตรยีมความพร้อมทั้งองค์การ และ
บุคลากรภายในองค์การ เพื่อรองรบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วิโรจน์ ก่อสกลุ (2560, หน้า 5) ได้กล่าวสรุปในเอกสารค าสอนประกอบการบรรยายวิชา PAD 6201 องค์การและ
นวัตกรรมองค์การไว้ว่า นวัตกรรมองค์การ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีใหม่ ๆ ภายในองค์การ ท่ีเป็นไปในทางบวก 
และน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดจิิทัลมาประยกุต์ใช้ใน
องค์การ:ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง ดังนี ้
 1. ควรมีการผลิตคู่มือ สื่อประชาสมัพันธ์ เครื่องมือต่าง ๆ จัดไว้ภายในองค์การ เช่น มุมความรู้ ส่วนการ
ให้บริการข้อมลู เป็นต้น เพื่อแนะน าการให้ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยียคุดิจิทัลทีส่ าคญั และมีความเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในประจ าวัน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผูส้นใจ สามารถศึกษา เรียนรู้เพิ่มเตมิไดต้ลอดเวลา 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
 2. ควรมีการประชุม หารือ ระดมความคิดภายในองค์การ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินการพัฒนาทั้ง
เครื่องมือ และความรูด้้านเทคโนโลยียุคดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือดา้นเทคโนโลยยีุคดิจิทัล มีความถูก
ต้อง แม่นย า รวดเร็ว รองรับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยียุคดจิิทัล ควบคู่กันไปเพื่อด าเนินการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3. สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ หรือจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ ท่ีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดา้น
เทคโนโลยียุคดิจิทัลให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน   
 4. จัดการประชุมช้ีแจง ใหค้วามรู้ ท าความเข้าใจถึงความจ าเป็น และค านึงถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องมือ
นวัตกรรมเทคโนโลยียคุดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติความคดิให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มคน
บางส่วนท่ียังมีทัศนคติเชิงลบต่อเครื่องมือเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในองค์การ ให้มีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น  
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