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บทคัดย=อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือศึกษากระบวนการ ป"ญหา อุปสรรค แนวทางแก&ไขป"ญหา 
อุปสรรค และการพัฒนา การนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การ โดยใช&วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข&อมูลโดยการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร&างจากผู&ให&ข&อมูลสําคัญ จํานวน 10 คน โดยการสุ7มตัวอย7าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ผลการวิจยัพบว7า กระบวนการในการนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนา
องค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีจุดเริ่มต&นจากสํานักงานศาลยุติธรรมได&กําหนด
แผนยุทธศาสตร�ท่ีมีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมต7าง ๆ มาประยุกต�ใช&ร7วมกับการทํางาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการทํางาน สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยติุธรรมซ่ึงเปJนหน7วยงานภายในของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมจึงมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานในแต7ละส7วนงาน โดยการนํานวัตกรรมมาประยุกต�ใช&
ร7วมกับการทํางาน ทําให&องค�การมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปJนไปตามแผนยุทธศาสตร�
ท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมได&วางไว& ป"ญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ 1) ป"ญหาด&านการขาดความรู&ความเข&าใจ
ของบุคลากร 2) ป"ญหาด&านการยอมรับนวัตกรรม 3) ป"ญหาด&านวัสดุอุปกรณ� 4) ป"ญหาด&านการรักษา
ความปลอดภัยของข&อมูล แนวทางแก&ไขป"ญหา อุปสรรค และการพัฒนา คือ 1) จัดอบรมให&ความรู&แก7บุคลากร 
2) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร 3) จัดสรรวัสดุอุปกรณ�ให&เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 4) มีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข&อมูล ข&อเสนอแนะ 1) ควรจะพัฒนาบุคลากรไปพร&อม ๆ กับการพัฒนาองค�การ 
2) ควรจัดอบรมให&ความรู&แก7บุคลากรก7อนท่ีจะมีการนํานวัตกรรมมาประยุกต�ใช&กับการพัฒนาองค�การ 
 

คําสําคัญ : การพัฒนาองค�การ กระบวนการ สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

บทนํา 
 โลกในยุคป"จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย7างรวดเร็วและมีการเชื่อมโยงถึงกันง7ายข้ึน ท้ังในเรื่อง
ของการติดต7อสื่อสาร การค&าขาย การศึกษา การคมนาคม และด&านต7าง ๆ อีกมากมาย ท่ีทําให&ทุกอย7างดู
รวดเร็วและง7ายข้ึน มีความสะดวกสบายมากข้ึน และหลายประเทศท่ัวโลกจึงได&มีการปรับตัวตามการ
                                                           

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการคนควาอิสระเรื่อง การพัฒนาองค�การดวยนวตักรรม : กรณีศึกษา สาํนักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุตธิรรม สังกัดสาํนักงานศาลยุติธรรม  
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เปลี่ยนแปลงไปของโลกในยุคป"จจุบัน ส7งผลทําให&เทคโนโลยีและนวัตกรรมต7าง ๆ จึงได&เข&ามามีบทบาท
สําคัญต7อมนุษย�มากยิ่งข้ึน ไม7ว7าจะเปJนเรื่องของการดํารงชีวิตประจําวัน การเดินทาง การใช&จ7ายในชีวิต 
ประจําวัน การทํางาน และในเรื่องของการอํานวยความสะดวกสบายแก7มนุษย�ในทุก ๆ ด&านทําให&มนุษย� 
มีวิถีการดํารงชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป เม่ือโลกได&มีการเปลี่ยนแปลงก&าวไปข&างหน&าอย7างรวดเร็ว จึงทําให&
ประเทศไทยต&องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามไปด&วย รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา 
นายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 
(2559) จึงได&มีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงอยู7
ภายใต&กรอบยุทธศาสตร�ชาติ 20 ปV โดยมีเปWาหมายคือการพัฒนาประเทศไปสู7 ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
และเปJนประเทศท่ีพัฒนาแล&ว และมีการปรับโครงสร&างประเทศไปสู7ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด� 
4.0 ส7งผลทําให&ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต7างก็มีการปรับตัวเพ่ือให&สอดคล&องกับแผนการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล และเพ่ือพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงไปของโลก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือแนวทางการทํางานมีการนําท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม7 ๆ เข&ามา
ปรับใช&การทํางานเพ่ือให&การทํางานมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากข้ึน ซ่ึงภาคเอกชนหากองค�กรใด
เปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวช&าจะทําให&ธุรกิจก&าวตามคู7แข7งขันไม7ทัน ส7วนภาครัฐก็ต&องมีการปรับระบบ
การทํางานเพ่ือสอดรับกับนโยบาย การขับเคลื่อนประเทศไทย รัฐบาลจึงมีการปฏิรูประบบราชการ
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล&องกับทิศทางการบริหารจัดการประเทศ
ของรัฐบาล หรือเรียกว7าระบบราชการ 4.0 จึงทําให&ป"จจุบันหน7วยงานของภาครัฐเริ่มมีการปรับตัวมี
การนําเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข&ามาปรับใช&กับการทํางานมากข้ึน เพ่ือให&การทํางานมีประสิทธิภาพ 
และเปJนการยกระดับการทํางานของข&าราชการในหน7วยงานนั้น ๆ ด&วย และเพ่ือการให&บริการท่ีรวดเร็ว
ตอบสนองความต&องการของประชาชน  

สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเปJนหนึ่งในหน7วยงานของสํานักงานศาลยุติธรรม 
ซ่ึงศาลยุติธรรมได&แยกเปJนอิสระจากกระทรวงยุติธรรม เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม  2543 มีฐานะเปJน   
นิติบุคคลเปJนหน7วยงานธุรการและมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปJนผู&บังคับบัญชาข้ึนตรงต7อ
ประธานศาลฎีกา สํานักงานศาลยุติธรรมเปJนองค�กรหนึ่งของภาครัฐ ท่ีทํางานโดยมีการรับนโยบาย   
ด&านการบริการสํานักงานศาลยุติธรรมให&เปJนไปตามนโยบายของรัฐบาล สํานักงานศาลยุติธรรมจึงได&มี
การปรับแผนยุทธศาสตร�การทํางานเพ่ือให&สอดคล&องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล ดังนั้น
สํานักงานศาลยุติธรรมจึงได&กําหนดแผนยุทธศาสตร�ในการบริหารงานของสํานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงก็คือ
แผนยุทธศาสตร�สํานักงานยุติธรรม พ.ศ. 2561- 2564 สํานักงานศาลยุติธรรม, สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2560) เผยแพร7ไว&ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร� JUSTICE  
J  Justice for All  ยึดม่ันการอํานวยความยุติธรรมด&วยหลักนิติธรรม 
U  Uplift and Uphold Standard ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู7ระดับสากล 
S  Stronger Specialized Court เพ่ิมความเข&มแข็งให&ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ� 

คดีชํานัญพิเศษ 
T  Trusted Pillar  เพ่ิมความเชื่อม่ันศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรม 
I  Innovation  พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม 
C  Collaboration เร7งบูรณาการเครือข7ายด&านการยุติธรรมท้ังภายในประเทศ

และระหว7างประเทศ 
E  Excellence Organization เพ่ิมศักยภาพองค�กรสู7ความเปJนเลิศ 

 จากแผนยุทธศาสตร�ของสํานักงานศาลยุติธรรมไม7ว7าจะเปJนเรื่องของการยกระดับมาตรฐาน
ระบบงานศาลยุติธรรมสู7ระดับสากล พัฒนานวัตกรรมอํานวยการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม  
และเพ่ิมศักยภาพองค�กรสู7ความเปJนเลิศ ทําให&สํานักงานศาลยุติธรรมมีการขับเคลื่อนองค�กรตาม
แผนยุทธศาสตร�ให&เปJนไปตามแผน มีการปรับระบบการทํางานในองค�กร และมีการนํานวัตกรรมท่ี
ทันสมัยเข&ามาปรับใช&ในแต7ละหน7วยงานของสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรมเปJนหนึ่งในหน7วยงานของสํานักงานศาลยุติธรรมได&รับเอานวัตกรรมท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม
กําหนดเข&ามาปรับใช&กับระบบการทํางานด&านต7าง ๆ องค�การเพ่ือให&สอดคล&องตามแผนยุทธศาสตร�
ของสํานักงานศาลยุติธรรม 
 ผู&วิจัยซ่ึงเปJนบุคลากรของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับกระบวนการนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การ ป"ญหาและอุปสรรคในการนํา
นวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การ และแนวทางในการแก&ไขป"ญหา อุปสรรค และการพัฒนาการนํา
นวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพ่ือนําผลการศึกษา
ไปใช&เปJนแนวทางในการปรับปรุงการนํานวัตกรรมท่ีนํามาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมต7อไป 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปJนการรวบรวมข&อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ� สื่ออิเล็กทรอนิกส� รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ� ดุษฎีนิพนธ� รายงานการประชุม 
คู7มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข&องกับการนํานวัตกรรมเข&า
มาใช&ในองค�การ  
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2.  การวิจัยสนาม (Field Research) ผู&วิจัยลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําการสัมภาษณ�กลุ7มตัวอย7างด&วย
การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร&าง หรือการสัมภาษณ�แบบเปJนทางการ (Structured interview or 
Format interview)  

 
ประชากรและกลุ7มตัวอย7าง 
การวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ7มตัวอย7างดังนี้ 
1.  ประชากร (Population) ประกอบด&วย  
    ผู&อํานวยการสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จํานวน 1  คน   
     เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ จํานวน 7 คน  
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนิติกรชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนิติกรชํานาญการ จํานวน 1 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 6 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 คน 
     เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 17 คน  
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ จํานวน 2 คน  
    เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ จํานวน 1 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งเจ&าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 3 คน 
     เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งเจ&าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 8 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 6 คน 
 เจ&าหน&าท่ีตําแหน7งเจ&าพนักงานธุรการ จํานวน 9 คน 
2.  กลุ7มตัวอย7าง (Sample) ท่ีใช&ในการวิจัยครั้งนี้ เปJนการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เปJนการเลือกกลุ7มตัวอย7าง โดยกําหนดคุณลักษณะของประชากรท่ีต&องการ
ศึกษา (วิโรจน� ก7อสกุล, 2561ก, หน&า 45) จึงต&องใช&วิธีการเก็บข&อมูลจากผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key 
informants) จํานวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.  เปJนผู&อํานวยการสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จํานวน 1 คน 
2.  เปJนเจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน 
3.  เปJนเจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 คน  
4.  เปJนเจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 2 คน  
5.  เปJนเจ&าหน&าท่ีตําแหน7งเจ&าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน 
6.  เปJนเจ&าหน&าท่ีตําแหน7งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 คน 
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เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช&ในการเก็บรวบรวมข&อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู&วิจัยได&ใช&วิธีการสัมภาษณ� 
โดยการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร&าง หรือการสัมภาษณ�แบบเปJนทางการ (Structured interview or 
Format interview) ซ่ึงลักษณะของการสัมภาษณ�เปJนการสัมภาษณ�ท่ีมีคําถามและมีข&อกําหนดท่ีแน7นอน
ตายตัว หากจะสัมภาษณ�ผู&ใดก็ใช&คําถามแบบเดียวกัน (สุภางค� จันทวานิช, 2561, หน&า 75) เปJนลักษณะ
คําถามปลายเปsด และการสัมภาษณ�จะสัมภาษณ�เปJนรายบุคคล ก7อนการเก็บรวบรวมข&อมูลผู&วิจัยได&
กําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ� โดยจะได&แจ&งผู&ให&สัมภาษณ�ทราบก7อนล7วงหน&า ซ่ึงในการสัมภาษณ�ผู&สัมภาษณ�
จะใช&การจดบันทึกข&อมูล บันทึกภาพ และบันทึกเสียง โดยก7อนการสัมภาษณ�จะขออนุญาตผู&ให&สัมภาษณ�
ในการบันทึกการสนทนา และบันทึกภาพในการสนธนาก7อนทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูล 
โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข&อมูล ดังนี้ 
1.  วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูลจากเอกสาร เปJนวิธีการศึกษาค&นคว&าเก็บรวบรวมข&อมูลท่ัวไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซ่ึงเปJนข&อมูลท่ีมีการบันทึกไว&แล&วโดยผู&อ่ืน ได&แก7 
1.1 หนังสือท่ัวไป ได&แก7 ตํารา คู7มือ รวมถึงเอกสารทางวิชาการ เปJนต&น 
1.2 งานวิจัย วิทยานิพนธ� เปJนงานท่ีผู&วิจัยได&ทําการศึกษาค&นคว&าในเรื่องนั้น ๆ อย7าง

ละเอียด  
1.3 หนังสือของสํานักงานศาลยุติธรรมท่ีเก่ียวข&องกับกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

หนังสือเวียน คู7มือการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติ เปJนต&น 
2.  วิธีการรวบรวมข&อมูลจากภาคสนาม ผู&วิจัยจะเก็บข&อมูลด&วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ� 

โดยท่ีผู&วิจัยเลือกวิธีในการการสัมภาษณ�ตามวัตถุประสงค�ของการศึกษาวิจัย ซ่ึงต&องใช&วิธีการสัมภาษณ�
แบบมีโครงสร&าง (Structure interview) โดยท่ีผู&วิจัยจะทําการสัมภาษณ�ไปตามคําถามท่ีกําหนดไว&ใน
แบบสัมภาษณ� ซ่ึงผู&วิจัยจะสัมภาษณ�ตามข&อท่ีกําหนดไว&เท7านั้น และผู&วิจัยจะใช&แบบสัมภาษณ�ซ่ึงเปJน
คําถามในการสัมภาษณ� โดยผู&วิจัยจะขออนุญาตจดบันทึกข&อมูล บันทึกภาพ และบันทึกเสียงตามคําบอก
ของผู&ให&สัมภาษณ�ทุกครั้ง 

 
การวิเคราะห�ข&อมูล 
การวิเคราะห�ข&อมูลในการทําการศึกษาครั้งนี้ เปJนการวิเคราะห�ข&อมูลเชิงคุณภาพ ผู&วิจัย      

มีข้ันตอนในการวิเคราะห� ดังนี้ 
1.  ผู&วิจัยจะนําข&อมูลท่ีได&จากการสัมภาษณ�มาแยกประเด็นตามแต7ละประเด็น 
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2.  นําข&อมูลท่ีได&จากการสัมภาษณ�มาแยกประเด็นคําถาม แล&วนํามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต7างของผู&ให&สัมภาษณ�แต7ละคน ก7อนท่ีจะนําข&อมูลเหล7านั้นมาวิเคราะห� 

3.  นําข&อมูลท่ีได&จากการสัมภาษณ�มาแยกประเด็นคําถาม แล&วนําข&อมูลท่ีได&มาเปรียบเทียบ
กับข&อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข&อง เช7น แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือจะได&ทราบถึงลักษณะท่ี
มีความคล&ายคลึงกัน หรือความแตกต7างกันของข&อมูล ก7อนจะนําข&อมูลเหล7านั้นมาวิเคราะห� 

4.  นําข&อมูลท่ีได&จากการเปรียบเทียบมาทําการวิเคราะห�ข&อมูลร7วมกัน ซ่ึงการวิเคราะห�ข&อมูล
เหล7านั้นจะมีการเชื่อมโยงหรือสัมพันธ�กันในแง7ต7าง ๆ ตามข&อเท็จจริงท้ังในเชิงเหตุและผล เพ่ือสรุป
ผลการวิจัยการพัฒนาองค�การด&วยนวัตกรรมของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึง
ป"ญหาและอุปสรรค ข&อเสนอแนะ และแนวทางในการแก&ไขป"ญหา โดยใช&การนําเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบของการพรรณนา 

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
 จากข&อมูลท่ีได&รับจากการสัมภาษณ�  สรุปผลการศึกษาได&ดังนี้ 

1.  กระบวนการในการนํานวตักรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม  

จากการวิจัย พบว7า กระบวนการในการนํานวัตกรรมเข&ามาใช&ในการพัฒนาองค�การของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม เริ่มต&นจากการท่ีสํานักงาน
ศาลยุติธรรมได&กําหนดแผนยุทธศาสตร�ศาลยุติธรรมท่ีมีความสอดคล&องกับแผนการปฏิรูปประเทศและ
แผนการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยการพัฒนาประเทศให&ทันต7อการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพแวดล&อมภายนอก ดังนั้นเพ่ือให&มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร�ท่ีวางไว& สํานักงานศาลยุติธรรม
จึงได&มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต�ใช&ร7วมกับการทํางานในด&านต7าง ๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกต7อผู&รับบริการ เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานของบุคลากร เพ่ือการประหยัดงบประมาณ 
และประหยัดค7าใช&จ7ายต7าง ๆ ประหยัดทรัพยากรในด&านต7าง ๆ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ให&มากข้ึน หน7วยงานในสังกัดของสํานักงานศาลยุติธรรมจึงรับนโยบายดังกล7าวมาพัฒนาองค�การ
เพ่ือให&เปJนไปตามแผนยุทธศาสตร�ท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมได&กําหนดไว& สํานักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมซ่ึงเปJนหน7วยงานภายในของสํานักงานศาลยุติธรรมจึงต&องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทํางานในแต7ละส7วนงาน โดยการนํานวัตกรรมมาปรับใช&ในการพัฒนาองค�การ โดยการประชุม
ร7วมกันของผู&อํานวยการและหัวหน&าส7วนงานในการให&แต7ละส7วนงานพัฒนาระบบการทํางานให&มี
ความสอดคล&องกับนโยบาย โดยการนํานวัตกรรมมาปรับใช&กับการทํางาน เช7น ส7วนสรรหาและการสอบ 
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ท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับการรับสมัครสอบผู&ช7วยผู&พิพากษา ได&มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครสอบ
ให&มีการเปsดรับสมัครผ7านทางระบบออนไลน� ซ่ึงเปJนการอํานวยความสะดวกให&แก7ผู&ท่ีสนใจสมัครสอบ 
และเปJนการลดข้ันตอนการทํางานของบุคลากรท่ีเก่ียวข&อง ส7วนบรรจุและแต7งต้ัง ท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวกับ
การโยกย&ายแต7งต้ังข&าราขการตุลาการ มีการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงความประสงค�โยกย&าย โดยให&
มีการยื่นแบบ ฯ ผ7านทางออนไลน� เปJนการอํานวยความสะดวกต7อข&าราชการตุลาการและบุคลากร
ผู&ปฏิบัติงาน จากเดิมการยื่นแบบแสดงความประสงค�จะจัดทําเปJนเอกสารและจะต&องส7งต7อตามสาย
การบังคับบัญชาเพ่ือทําความเห็นซ่ึงใช&เวลานานและมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ียุ7งยากและซับซ&อน 
ป"จจุบันข&าราชการตุลาการและบุคลากรได&รับความสะดวกในการยื่นแบบ ฯ และบุคลากรในส7วน
ผู&ปฏิบัติงานมีเวลาในการจัดทําบัญชีโยกย&าย ซ่ึงสามารถจัดทําในระบบ ฯ ได& ทําให&การทํางานมีความ
รวดเร็วมากข้ึน เม่ือเกิดป"ญหาสามารถแก&ไขได&ทันท7วงที และในส7วนอ่ืน ๆ ของสํานักคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมก็มีการนํานวัตกรรมไปใช&ในการพัฒนา การทํางานของแต7ละส7วนมากข้ึน ทําให&องค�การ
มีความทันสมัย การทํางานมีความคล7องตัว และการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปJนไปตามแผน
ยุทธศาสตร�ท่ีสํานักงานได&กําหนดไว& 

2.  ป"ญหาและอุปสรรคในการนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม 

จากการวิจัย พบว7า ป"ญหาและอุปสรรคในการนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของ
สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 

1.  ป"ญหาด&านการขาดความรู&ความเข&าใจในนวัตกรรมท่ีนํามาใช&ของบุคลากรผู&ปฏิบัติงาน  
2.  ป"ญหาด&านการยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค�การบางส7วนอาจจะยังมีความคิด

ต7อต&านนวัตกรรมอยู7บ&าง เนื่องจากยังยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิมไม7พร&อมรับนวัตกรรมใหม7  
3.  ป"ญหาด&านวัสดุอุปกรณ�ขององค�การไม7รองรับกับนวัตกรรมท่ีนํามาใช& และไม7เพียงพอ

ต7อการใช&งาน ระบบเครือข7ายขององค�การยังไม7มีเสถียรภาพพอ  
4.  ป"ญหาด&านการรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีเปJนความลับ และข&อมูลสําคัญ ๆ 

รวมถึงการเข&าถึงข&อมูลของบุคลากรผู&ปฏิบัติงานยังมีการจํากัดการเข&าถึงข&อมูล  
3.  แนวทางแก&ไขป"ญหา อุปสรรค และการพัฒนา การนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนา

องค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม 
จากการวิจัย พบว7า แนวทางแก&ไขป"ญหา อุปสรรค และการพัฒนา ในการนํานวัตกรรม

มาใช&ในองค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีดังนี้ 
1.  จัดอบรมให&ความรู&แก7บุคลากรหรือส7งบุคลากรไปอบรมร7วมกับหน7วยงานภายนอก 

หรือจัดทําคู7มือเก่ียวกับข้ันตอนการใช&งานนวัตกรรมต7าง ๆ เพ่ือเปJนการเตรียมความพร&อมของ
บุคลากรให&มีความความรู&ความเข&าใจและสามารถใช&งานนวัตกรรมนั้นได&อย7างไร&ป"ญหาและอุปสรรค 
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2.  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค�การให&ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี เพ่ือให&บุคลากรมีความพร&อมรับต7อการนํานวัตกรรมท่ีจะนํามาใช&ร7วมกับการทํางาน ซ่ึงจะ
ทําให&บุคลากรเปsดใจยอมรับนวัตกรรมได&มากข้ึน ทําให&ทํางานได&อย7างมีความสุข  

3.  ผู&บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข&องเพ่ิมงบประมาณด&านการจัดสรรวัสดุอุปกรณ� และระบบ
เครือข7าย ท่ีรองรับกับการทํางานของนวัตกรรมท่ีนํามาใช&ในการพัฒนาระบบการทํางาน 

4.  เพ่ือเปJนการรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีเปJนความลับ และข&อมูลสําคัญขององค�การ 
การเข&าถึงข&อมูลเหล7านั้นอาจจะให&จัดทําเปJนลายลักษณ�อักษรหรือให&มีรหัสยืนยันตัวบุคคลท่ีเข&าถึงข&อมูล  

  
อภิปรายผล  

กระบวนการในการนํานวตักรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการ    
ศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้  

กระบวนการในการนํานวัตกรรมเข&ามาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการตุลาการ 
ศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมมุ7งเน&นพัฒนาหน7วยงานให&ตามแผนยุทธศาสตร�ศาลยุติธรรมท่ีจะมี 
แผนในการพัฒนาศาลยุติธรรมให&เปJนศาลดิจิทัล โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช&ร7วมกับ 
การทํางานในด&านต7าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกต7อประชาชนผู&มาติดต7อรับบริการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ทํางานของบุคลากร เพ่ือประหยัดงบประมาณ เพ่ือประหยัดค7าใช&จ7ายต7าง ๆ เพ่ือการประหยัดทรัพยากร 
ด&านต7าง ๆ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให&มากข้ึน สํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ซ่ึงเปJนหน7วยงานในสังกัดของสํานักงานศาลยุติธรรมจึงต&องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานใน
แต7ละส7วนงาน โดยการนํานวัตกรรมมาปรับใช&ในการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือการประหยัดทรัพยากรด&านต7าง ๆ ทําให&องค�การมีความทันสมัย และมี
การทํางานท่ีรวดเร็ว ถูกต&องมากข้ึน สอดคล&องกับแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
(2560) ท่ีได&กําหนดกรอบแนวคิด และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานของระบบราชการ 4.0 ไว& 3 แนวทาง คือ 
1) เปsดกว&างและเชื่อมโยงกัน ต&องมีความเปsดเผยโปร7งใสในการทํางาน โดยท่ีบุคคลภายนอกสามารถเข&าถึง
ข&อมูลข7าวสารต7าง ๆ ของทางราชการ หรือสามารถเข&ามาตรวจสอบการทํางานของส7วนราชการได& และ
จะต&องมีการแบ7งป"นข&อมูลซ่ึงกันและกัน และต&องมีการเปsดกว&างให&ภาคส7วนอ่ืน ๆ 2) ยึดประชาชนเปJน
ศูนย�กลาง ต&องทํางานในเชงิรุกและต&องมองไปข&างหน&า มุ7งเน&นแก&ไขป"ญหาและตอบสนองต7อความต&องการ
ของประชาชน โดยไม7ต&องรอให&ประชาชนเข&ามาติดต7อขอรับบริการหรือติดต7อร&องขอความช7วยเหลือจาก
ทางราชการ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต&องทํางานอย7างมีการเตรียมการณ�ไว&ล7วงหน&า และมี
การวิเคราะห�ความเสี่ยง สร&างนวัตกรรมมีความคิดริเริ่ม และประยุกต�ใช&องค�ความรู&ในรูปแบบสหสาขาวิชา
มาใช&ในการตอบโต&กับโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย7างรวดเร็ว เพ่ือสร&างการคุณค7า ความยืดหยุ7นและ
ความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ�ต7าง ๆ อย7างทันเวลา ตลอดจนเปJนองค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง
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และต&องปรับตัวเข&ากับสภาพความเปJนสํานักงานสมัยใหม7 และสอดคล&องกับแนวคิดของ วิโรจน� ก7อสกุล 
(2561) ท่ีได&อธิบายถึง ป"จจัยสําคัญในการปฏิรูประบบราชการ เช7น ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงาน
ท่ีได&รับมอบหมายอย7างมีประสทิธิภาพ และเปJนไปอย7างถูกต&อง รวดเรว็ ประหยัดค7าใช&จ7าย และประสิทธผิล 
หมายถึง การปฏิบัติงานได&อย7างมีประสิทธิผล ตรงตามนโยบาย เปWาหมาย และวตัถุประสงค� และสอดคล&อง
กับแนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน� วัฒนธรรม และค7านิยมของระบบราชการไทย ของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (อ&างถึงใน วิโรจน� ก7อสกุล, 2561) ได&กําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของ
ระบบราชการไทย (I AM READY) คือ I - Integrity ซ่ือสัตย� กล&ายืนยันในสิ่งท่ีถูกต&อง มุ7งเน&นความซ่ือสัตย�
สุจริตยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต&อง A – Activeness คิดเชิงบวก ทํางานเชิงรุก และมีจิตบริการ มุ7งเน&นการ
ปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ มีความกระตือรือร&น มีทัศนคติเชิงบวก มีความคิดสร&างสรรค� เรียนรู& 
และพัฒนาตัวเองอย7างสมํ่าเสมอ M – Morality มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มุ7งเน&นการปฏิบัติงาน
ตามจรรยาบรรณไม7เลือกปฏิบัต ิยึดหลักความเปJนธรรม ความเสมอภาค มีหิริโอตัปปะ R - Relevancy 
เรียนรู&และปรับตัวทันโลก มุ7งเน&นการคํานึงถึงผลประโยชน�สุขของประชาชนอย7างยั่งยืน มองไปข&างหน&า 
พร&อมรับต7อการเปลี่ยนแปลง กล&าเผชิญหน&ากับสิ่งท&าทายใหม7 ๆ E - Efficiency ประสิทธิภาพ มุ7งเน&น
ผลผลิตท่ีได&คุณภาพ มาตรฐาน และการใช&ทรัพยากรอย7างคุ&มค7า รวดเร็ว ทันเวลา A – Accountability 
รับผิดชอบต7อผลงาน และสามารถตรวจสอบได& D - Democracy การมีส7วนร7วม มุ7งเน&นการมีส7วนร7วม
ในทุกกระบวนการของทุกฝzาย ร7วมคิดร7วมทํา ร7วมตรวจสอบการมอบอํานาจในการตัดสินใจ Y - Yield 
มุ7งผลสัมฤทธิ์ ยึดประชาชนเปJนศูนย�กลาง มุ7งเน&น การปฏิบัติงานให&สําเร็จตามเปWาหมายท่ีกําหนดไว& 
โดยยึดประชาชนเปJนศูนย�กลาง และสอดคล&องกับนโยบายประธานศาลฎีกา (2562-2563) ท่ีได&มอบไว& 
คือ การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมเพ่ือให&คู7ความเข&าถึงข&อมูลทางคดี
ได&โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค7าใช&จ7าย นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการให&บริการแก7ประชาชน
เพ่ือลดข้ันตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให&บริการ 

ป"ญหาและอุปสรรคในการนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การของสํานักคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1.  ป"ญหาด&านการขาดความรู&ความเข&าใจในนวัตกรรมท่ีนํามาใช&ของบุคลากรผู&ปฏิบัติงาน 
เกิดจากบุคลากร สอดคล&องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ศิลมัฐ (2555) ได&ศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให&บริการของธนาคารออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปว7า พนักงานท้ังหมด 14 คน 
เปJนพนักงานเข&าใหม7 จํานวน 3 คน และเปJนลูกจ&างประจํา จํานวน 4 คน ทําให&พนักงานส7วนใหญ7ของ
ธนาคารยังขาดความรู& ความเข&าใจในการทํางาน ประกอบกับก7อนการเข&ามาทํางาน ธนาคารไม7มีการอบรม
พนักงานเพ่ือให&เข&าใจถึงกระบวนการ และผลิตภัณฑ�ต7าง ๆ ของธนาคาร 

2.  ป"ญหาด&านการยอมรับนวัตกรรมของบุคลากรในองค�การบางส7วนอาจจะยังมีความคิด
ต7อต&านนวัตกรรมอยู7บ&าง เนื่องจากยังยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิมไม7พร&อมยอมรับนวัตกรรมใหม7 
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สอดคล&องกับแนวคิดของ Everett M. Rogers (อ&างถึงใน รจิตลักขณ� แสงอุไร, 2548) ท่ีได&สรุป 
กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ออกเปJน 5 ข้ันตอน ซ่ึงป"ญหาการยอมรับนวัตกรรมดังกล7าวนี้อยู7ข้ัน
รับรู& ซ่ึงเปJนข้ันเริ่มแรกท่ีจะนําไปสู7การรับรู& ยอมรับ หรือปฏิเสธสิ่งใหม7 ๆ และวิธีการใหม7 ๆ ท่ีเก่ียวข&อง
กับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของบุคคล ซ่ึงยังไม7มีความรู&เก่ียวกับเนื้อหาหรือคุณประโยชน�ของ
นวัตกรรมนั้น ๆ  และสอดคล&องกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
(2560) ได&สรุปว7า ส7วนของข&าราชการบุคลากรของรัฐจะต&องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(mindset) เพ่ือให&ตนเองเปJนผู&ประกอบการสาธารณะ พัฒนาทักษะให&มีสมรรถนะท่ีจําเปJนและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตน เพ่ือสร&างคุณค7าและประโยชน�สุขให&แก7ประชาชน  

3.  ป"ญหาด&านวัสดุอุปกรณ�ขององค�การไม7รองรับกับนวัตกรรมท่ีนํามาใช& และไม7เพียงพอต7อ
การใช&งาน ระบบเครือข7ายขององค�การยังไม7มีเสถียรภาพพอ สอดคล&องกับงานวิจัยของ จันทนี 
รุ7งเรืองธนาผล (2558) ได&ศึกษา พฤติกรรมการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ผลการวิจัยสรุปว7า ป"ญหาท่ีพบจาก
การใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ ป"ญหาท่ีมีผู&ตอบมากท่ีสุด คือ ความล7าช&าของระบบ รองลงมาคือความ
ไม7สะดวกในการเชื่อมต7อ Wi-Fi การเชื่อมต7อระบบอินเทอร�เน็ตทําได&ยาก ป"ญหาจากการใช&โปรแกรม
สําเร็จรูปในการเรียนภาษาอังกฤษ ป"ญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใช&งานจากโปรแกรมท่ีเปJน Web Browser 
จะใช&ได&เฉพาะ Internet explorer รองลงมาคือขาดอุปกรณ�ท่ีใช&ในการเรียนคือหูฟ"งพร&อมไมโครโฟน 
และสอดคล&องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ศิลมัฐ (2555) ได&ศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการให&บริการ
ของธนาคารออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปว7า ป"จจัยด&านเครื่องมือในการให&บริการ 
สาเหตุเกิดจาก เครื่องให&บริการอัตโนมัติมีไม7เพียงพอ โดยธนาคารมีเครื่อง ATM ในพ้ืนท่ีอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง จํานวน 7 เครื่อง ซ่ึงไม7เพียงพอต7อผู&ใช&บริการ และบางครั้งระบบขัดข&องไม7สามารถใช&งานได& 
ไม7มีเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติลูกค&าต&องเสียเวลาในการฝากเงินโดยตรงกับเคาน�เตอร�ฝาก- ถอน ส7งผลถึง
ยอดเงินฝากของธนาคาร ทําให&ตัวชี้วัดผลในด&านเงินฝากปV 2555 ธนาคารได&ระดับ 3 เม่ือเทียบข&อมูล
จํานวนเครื่องให&บริการอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย มีเครื่อง ATM จํานวน 12 เครื่อง เครื่องรับฝากเงิน
อัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง และธนาคารกรุงเทพมีเครื่อง ATM จํานวน 8 เครื่อง เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ 
จํานวน 3 เครื่อง ประกอบกับเทคโนโลยีและระบบท่ีธนาคารนํามาใช&ไม7มีความทันสมัย 

4.  ป"ญหาด&านการรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีเปJนความลับ และข&อมูลสําคัญ ๆ รวมถึง
การเข&าถึงข&อมูลของบุคลากรผู&ปฏิบัติงานยังมีการจํากัดการเข&าถึงข&อมูล สอดคล&องกับงานวิจัยของ 
รุ7งอรุณ รุ7งทองคํากุล (2558) ได&ศึกษา ป"ญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความเปJนส7วนตัว
และข&อมูลบุคคลของเด็กจากการใช&งานบนเครือข7ายอินเทอร�เน็ต ผลการวิจัยสรุปว7า กลไกการคุ&มครอง
ข&อมูลส7วนบุคคลของเด็กจากการใช&งานบนเครือข7ายอินเตอร�เน็ตจะต&องคํานึงถึงอายุท่ีเหมาะสมและ
ต&องคํานึงถึงวุฒิภาวะของเด็ก ในกรณีท่ีต&องได&รับความยินยอมจากผู&ปกครองของเด็กก็มีเง่ือนไขพิเศษ
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ท่ีต&องตรวจสอบได&ว7าความยินยอมนั้นมาจากผู&ปกครองท่ีแท&จริง และต&องเปsดช7องให&เก็บรวบรวมข&อมูล
เบ้ืองต&นเก่ียวกับผู&ปกครองของเด็ก เพ่ือประโยชน�ในการขอความยินยอม  

แนวทางแก&ไขป"ญหา อุปสรรค และการพัฒนา การนํานวัตกรรมมาใช&ในการพัฒนาองค�การ
ของสํานักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม สังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย 
ดังนี้ 

1.  จัดอบรมให&ความรู&แก7บุคลากรหรือส7งบุคลากรไปอบรมร7วมกับหน7วยงานภายนอก หรือ
จัดทําคู7มือเก่ียวกับข้ันตอนการใช&งานนวัตกรรมต7าง ๆ เพ่ือเปJนการเตรียมความพร&อมของบุคลากรให&
มีความความรู&ความเข&าใจและสามารถใช&งานนวัตกรรมนั้นได&อย7างไร&ป"ญหาและอุปสรรค สอดคล&อง
กับงานวิจัยของ จันทนี รุ7งเรืองธนาผล (2558) ได&ศึกษา พฤติกรรมการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร� ผลการวิจัย
สรุปว7า การมีคู7มือประกอบการเรียนรู&ฉบับภาษาไทยทําให&นักศึกษามีการเข&าใช&งานเพ่ิมมากข้ึน และ
การจัดให&มีห&องเรียนท่ีเหมาะสม ทําให&นักศึกษามีพัฒนาการดีข้ึน และมีการอบรมวิธีการเรียนจากโปรแกรม
สําเร็จรูป และสอดคล&องกับงานวิจัยของ วรวรรณ ศิลมัฐ (2555) ได&ศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให&บริการของธนาคารออมสิน สาขาแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยสรุปว7า ป"ญหาเก่ียวกับพนักงาน
จําเปJนต&องแก&ไขท่ีตัวพนักงาน โดยเริ่มต&นจากการอบรมปลูกฝ"งทัศนคติท่ีดีในด&านการให&บริการ การอบรม
ความรู&ความสามารถ เพ่ือให&พนักงานมีความพร&อมในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให&มี
คุณภาพ และปลูกฝ"งทัศนคติให&พนักงานมีใจรักและพร&อมท่ีจะให&บริการกับลูกค&า ก็จะส7งผลให&คุณภาพ
การบริการดีข้ึน และสามารถตอบสนองต7อความ ต&องการของลูกค&าทุกรายท่ีมาใช&บริการ 

2.  ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค�การให&ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เพ่ือให&บุคลากรมีความพร&อมรับต7อการนํานวัตกรรมท่ีจะนํามาใช&ร7วมกับการทํางาน ซ่ึงจะทําให&บุคลากร
เปsดใจยอมรับนวัตกรรมได&มากข้ึน ทําให&ทํางานได&อย7างมีความสุข สอดคล&องกับแนวคิดของ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2560) ได&สรุปว7า ส7วนของข&าราชการบุคลากรของรัฐ
จะต&องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) เพ่ือให&ตนเองเปJนผู&ประกอบการสาธารณะ 
พัฒนาทักษะให&มีสมรรถนะท่ีจําเปJนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน เพ่ือสร&างคุณค7า และประโยชน�สุข
ให&แก7ประชาชน 

3.  ผู&บริหารระดับสูงท่ีเก่ียวข&องควรเพ่ิมงบประมาณด&านการจัดสรรวัสดุอุปกรณ� และการมี
ระบบเครือข7ายท่ีรองรับกับการทํางานของนวัตกรรมท่ีนํามาใช&ในการพัฒนาระบบการทํางาน ซ่ึงวัสดุ
อุปกรณ�จะต&องมีเสถียรภาพท่ีสามารถรองรับการทํางาน เพ่ือให&การทํางานไม7มีป"ญหาและอุปสรรคใน
ข้ันตอนของการดําเนินการ 

4.  เพ่ือเปJนการรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีเปJนความลับ และข&อมูลสําคัญขององค�การ 
องค�การควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเข&าถึงข&อมูลเหล7านั้น
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อาจทําได&เฉพาะหน7วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องเท7านั้น และอาจจะให&จัดทําเปJนลายลักษณ�อักษรหรือ
ให&มีรหัสยืนยันตัวบุคคลท่ีเข&าถึงข&อมูล สอดคล&องกับงานวิจัยของ รุ7งอรุณ รุ7งทองคํากุล (2558) ได&ศึกษา 
ป"ญหาทางกฎหมายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความเปJนส7วนตัวและข&อมูลบุคคลของเด็กจากการใช&
งานบนเครือข7ายอินเทอร�เน็ต ผลการวิจัยสรุปว7า กลไกการคุ&มครองข&อมูลส7วนบุคคลของเด็กจากการ
ใช&งานบนเครือข7ายอินเตอร�เน็ต รวมถึงการสร&างวิธีการให&ความยินยอมในการเข&าข&อมูลท่ีเหมาะสมต7อ
สภาพแวดล&อมด&านเทคโนโลยี มีแนวทางเปJนไปได&ในการพัฒนากฎหมาย 3 แนวทาง คือ 1) การตรา
กฎหมายฉบับใหม7 2) การปรับปรุงร7างพระราชบัญญัติคุ&มครองข&อมูลส7วนบุคคล พ.ศ. ...ให&มีบทบัญญัติ
เก่ียวกับเรื่องนี้เปJนหมวดหนึ่งในกฎหมาย หรือ 3) การปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ&มครองข&อมูลส7วนบุคคล 
พ.ศ. ... ให&มีเนื้อหาแสดงให&เห็นถึงเจตนารมย�ในการกําหนดรูปแบบพิเศษเพ่ือคุ&มครองเด็ก และใช&กลไก
การออกประกาศของคณะกรรมการคุ&มครองข&อมูลส7วนบุคคลเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยมีข&อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  การพัฒนาองค�การจะต&องมีการพัฒนาบุคลากรในองค�การไปพร&อม ๆ กัน เพ่ือให&บุคลากร

มีความพร&อม มีการปรับตัวต7อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับทัศนคติ เปลี่ยนความคิด และเปsดใจ
ยอมรับกับการนํานวัตกรรมท่ีองค�การนําเข&ามาประยุกต�ใช&กับการทํางาน จะทําให&บุคลากรในองค�การ
ไม7เกิดการต7อต&านนวัตกรรม และจะทําให&มีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.  การท่ีองค�การแต7ละแต7องค�การจะมีการนํานวัตกรรมใหม7 ๆ เข&ามาใช&ในการพัฒนาการทํางาน
ขององค�การ ควรมีการจัดอบรมให&ความรู&แก7บุคลากร ซ่ึงอาจจะมีการจัดอบรมภายในโดยการเชิญวิทยากร
ผู&ท่ีมีความรู&ความเชี่ยวชาญในด&านต7าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับนวัตกรรมนั้น ๆ มาอบรมบุคลากรในองค�การ 
หรือจัดส7งบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการใช&นวัตกรรมไปอบรมกับหน7วยงานภายนอก หรือองค�การควรมี
การจัดทําคู7มือเก่ียวกับข้ันตอนการใช&งานนวัตกรรมต7าง ๆ อย7างละเอียด เพ่ือให&บุคลากรในองค�การ
ได&ศึกษาเพ่ือให&มีความรู&ความเข&าใจและสามารถใช&งานนวัตกรรมนั้นได&อย7างมีประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให&การนํานวัตกรรมเข&ามาใช&ในองค�การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต7อองค�การ 
ผู&บริหารองค�การควรจัดสรรวัสดุอุปกรณ�ต7าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการใช&งานร7วมกับนวัตกรรมท่ีมีเสถียรภาพ
รองรับการทํางานของนวัตกรรมใหม7ท่ีนํามาใช&ในการพัฒนาระบบการทํางาน  

4.  เพ่ือให&การรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีเปJนความลับ และข&อมูลสําคัญขององค�การ 
การเข&าถึงข&อมูลสําคัญสําคัญต7าง ๆ องค�การควรมีระบบรักษาความปลอดภัยของข&อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเปsดเผยข&อมูลหรือใช&งานข&อมูลเหล7านั้น อาจทําได&เฉพาะหน7วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข&องเท7านั้น 
และการเข&าถึงข&อมูลเหล7านั้นอาจจะให&จัดทําเปJนลายลักษณ�อักษร เพ่ือความปลอดภัยของข&อมูล 
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