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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี อุปสรรคปัญหา  แนวทางการแก้ไข 
และข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  โดยวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จ านวน 12 คน ผลการศึกษาพบว่า 
(1) รูปแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คือ ระบบรวมศูนย์ภารกิจการประชุม และระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์การ โดยใช้แพลตฟอร์มกูเก้ิล 
(Google Platform) และ LINE notification service  (2) อุปสรรคปัญหา  คือ ปัญหาบุคลากรบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจ บุคลากรด้านเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการดูแลและแก้ปัญหา ผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
ขาดทักษะการสื่อสาร ปัญหาด้านงบประมาณที่จ ากัด ท าให้ไม่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  ปัญหาข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี ท าให้ไม่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ และปัญหาด้าน
ระบบเครือข่ายที่ยังไม่เสถียรภาพพอ ท าให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า  (3) แนวทางแก้ไขอุปสรรค คือ  
จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมผู้พัฒนาแอพลิเคชันให้มีทักษะสื่อสาร  จัดสรรงบประมาณท่ี
เพียงพอส าหรับการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และใช้อุปกรณ์และเครือข่ายส่วนบุคคล
เข้าใช้งานทดแทนเครือข่ายของหน่วยงานในช่วงที่ขัดข้อง (4) ข้อเสนอแนะ คือ เห็นควรมีการศึกษาเชิงลึก
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อน และเสนอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้มีคุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 
ค าส าคัญ:   นวัตกรรมด้านเทคโนโลย;ี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน; ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
     

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง การน านวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสทิธิภาพ 
การปฏบิัตงิานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยต้องอยู่ในท่ามกลางความท้าทายในกระแสโลกาภิวัฒน์ให้ประเทศก้าวไปสู่

ประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งเป็นโมเดลในการน าพาประเทศให้มี 
ขีดความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศ ภาครัฐหรือระบบราชการซึ่ง
เปรียบเสมือนกลไกหลักที่ต้องขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการปรับมุมมอง วิธีคิด และรูปแบบ 
การท างานใหม่ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และวิธีการใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนโดยเน้นการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบราชการ 4.0 ที่ภาครัฐหรือระบบราชการ 
ต้องสามารถปรับตัวและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการท างานเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda - 
Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาใช้ปรับรูปแบบสู่ Government 4.0  

กรุงเทพมหานครในฐานะมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมีเป้าหมายในการน ากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็น 
Smart BMA ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นพัฒนามหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มั่นคง 
และปลอดภัย โดยก าหนดให้การด าเนินงานสอดคล้องกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (Smart Sustainable 
Cities)  

ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานด้านวิชาการและธุรการของสภา
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจ าของสภากรุงเทพมหานคร ในการด าเนินการเรื่อง 
ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างค าขอ แปรญัตติ การด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจ าสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูล
และบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการด าเนินการ
ด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร, ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(2558) โดยมีภารกิจหลักอย่างหนึ่งคือ การด าเนินการจัดประชุมในเรื่องที่เก่ียวข้องกับภารกิจของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งในการจัดประชุมต่าง ๆ นั้น ต้องมีการขอใช้ห้องประชุมอยู่เป็น
ประจ า ประกอบกับปัจจุบันส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีสถานที่ปฏิบัติงาน 2 แห่ง ได้แก่  
1) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และ 2) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
ซ่ึงมีห้องประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 23 ห้อง ในการจองห้องประชุมและใช้ห้องประชุมนั้นมี
ภารกิจที่เก่ียวข้องหลายอย่าง ได้แก่ การจัดเตรียมห้องประชุม เครื่องเสียง อุปกรณ์มัลติมีเดีย อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม การท าความสะอาด ตลอดจนการขอใช้รถราชการเพื่อรับ-ส่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ หลายคณะจะส่งค าขอใช้ห้อง
ประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใบขอใช้รถ ไปยังบุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการหลายช่องทาง เช่น  
ไลน์หลักของหน่วยงาน ไลน์กลุ่มเบิกน้ า-อาหารว่าง ไลน์กลุ่มจองห้องประชุม ไลน์กลุ่มขอใช้รถ และเอกสาร
ควบคู่กัน ท าให้บุคลากรผู้ด าเนินการเกิดความสับสน ซ้ าซ้อน และมีความผิดพลาดเกิดข้ึน อีกท้ังการรับ-ส่ง
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เอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องเดินทางไปมาระหว่างสถานที่
ท างาน 2 แห่ง ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรเชื้อเพลิง และใช้เวลาเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรให้
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตามมาตรการ
สาธารณสุขของภาครัฐ    

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจศึกษาการน า
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานครในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างแท้จริง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยผู้วิจัยเลือกใช้วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) จ านวน 12 คน ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ซ่ึงเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ระดับช านาญการ จ านวน 
5 คน  ระดับปฏิบัติการ จ านวน 5 คน  ระดับช านาญงาน จ านวน 1 คน  และระดับปฏิบัติงาน  
จ านวน 1 คน 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย   

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เพ่ือศึกษารูปแบบ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาแนว
ทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และ 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ
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กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 12 คน น ามาวิเคราะห์และแยก
ประเด็นจากข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีรูปแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย 

1) ระบบรวมศูนย์ภารกิจการประชุม เป็นการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยใช้แพลตฟอร์มกูเกิ้ล 
(Google Platform) และ LINE notification service เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กับภารกิจการประชุม ให้การเสนอค าขอเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อบุคลากรของส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการด าเนินภารกิจการ
ประชุม  ได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และลด
ปริมาณการใช้กระดาษในการเสนอค าขอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการประชุมในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  

2) ระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์การ เป็นการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยใช้แพลตฟอร์ม
กูเกิ้ล (Google Platform) และ LINE notification service เข้ามาประยุกต์ใช้ในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  เป็นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์การ เพื่อให้การส่งเอกสารและข้อมูลที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการประหยัดทรัพยากรเชื้อเพลิง (น้ ามัน) ในการรับ-ส่งเอกสาร 

2. อุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า อุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

1) ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่
น ามาใช้  มีการปฏิบัติงานประชุมเป็นครั้งคราวมิใช่เป็นงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า ท าให้เกิดความสับสนการเข้าใช้
งาน อีกทั้งจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการดูแลและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และผู้พัฒนาแอพลิเคชันไม่มีทักษะการสื่อสาร ท าให้การสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการอาจเข้าใจไม่ตรงกัน อีกท้ังไม่ได้เป็นผู้ประสบปัญหาท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่
ตรงตามความต้องการ 

2) ปัญหาด้านงบประมาณ  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งผลให้ไม่ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็น ขาดการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ตรงจุด 

3) ปัญหาข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี  เนื่องจากเป็นแอพลิเคชันแบบสาธารณะ ท าให้บางครั้งอาจไม่
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ ในการส่งค าขอผ่านแพลตฟอร์มกูเกิ้ล (Google Platform) ในเวลาที่พร้อมกันอาจท า
ให้มีการแสดงผลข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะสามารถกระท าได้โดยผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
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เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรูปแบบการกรอกรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน ท าให้บุคลากรผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการกรอกข้อมูล  

4) ปัญหาด้านระบบเครือข่าย  เนื่องจากระบบเครือข่ายของส านักงานยังไม่เสถียรภาพพอ 
เนื่องจากระบบเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน ท าให้บางช่วงเวลาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตติดขัด
ได้ ท าให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 

3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1) จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให้เกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมผู้พัฒนา
แอพลิเคชันให้มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการพูด ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไปยังบุคคลอื่นเพ่ือให้สามารถมีผู้แก้ไขปัญหาได้มากกว่า 1 คน 

2) ขอจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบรวมศูนย์
ภารกิจการประชุม และระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยเน้นที่ความ
ประหยัดและประโยชน์สูงสุดขององค์การ 

3) ใช้งานแอพลิเคชันอย่างระมัดระวัง มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนส่งขอมูลทุกครั้ง 
หากมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องประสานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้อง
ไปด าเนินการแตกต่างกัน 

4) ใช้อุปกรณ์และเครือข่ายส่วนบุคคลเข้าใช้งานทดแทนเครือข่ายของหน่วยงานในช่วงที่ระบบ
เครือข่ายขัดข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

4. ข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1) เห็นควรมีการศึกษาเชิงลึกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และน าเสนอศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
และพัฒนาแอพลิเคชันร่วมกันในองค์การ 

2) เห็นควรมีการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เพื่อเหมาะสมกับงาน ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน เกิดการ
สูญเสียน้อยที่สุด 
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3) เห็นควรเสนอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานครปรับปรุง
ระบบเครือข่ายใหม่โดยท าท้ังระบบ เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้สามารถมีการจัดการ 
ที่ดี มีความทันสมัย เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจเพื่อน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. รูปแบบนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

ระบบรวมศูนย์ภารกิจการประชุม เป็นการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยใช้แพลตฟอร์มกูเกิ้ล 
(Google Platform) และ LINE notification service เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการที่เก่ียวข้อง
กับภารกิจการประชุม ให้การเสนอค าขอเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือบุคลากรของส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการด าเนินภารกิจการ
ประชุม  ได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และลด
ปริมาณการใช้กระดาษในการเสนอค าขอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการประชุมในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับแนวคิด แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) (2560, หน้า 4) โดยมีเป้าหมายในการน ากรุงเทพมหานครไปสู่การเป็น Smart BMA 
ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งเน้น พัฒนามหานครด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย   

ระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์การ เป็นการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยใช้แพลตฟอร์ม 
กูเกิ้ล (Google Platform) และ LINE notification service เข้ามาประยุกต์ใช้ในการรับ-ส่งเอกสารระหว่าง 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  เป็นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์การ เพื่อให้การส่งเอกสารและข้อมูลที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากขึ้น และเป็นการประหยัดทรัพยากรเชื้อเพลิง (น้ ามัน) ในการรับ-ส่งเอกสาร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 88-90) อธิบายว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ซึ่งความรวดเร็ว (Economy of speed) การท างานที่รวดเร็ว การที่องค์การ
สามารถท างานได้เร็วขึ้นจะท าให้ต้นทุนลดต่ าลง และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ซึ่งอาจเป็นผลจาก
การร่วมมือในการท างานหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2. อุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

2.1 ปัญหาด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ที่น ามาใช้  มีการปฏิบัติงานประชุมเป็นครั้งคราวมิใช่เป็นงานที่ปฏิบัติเป็นประจ า ท าให้เกิดความสับสนการเข้า
ใช้งาน อีกท้ังจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการดูแลและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และผู้พัฒนาแอพลิเคชันไม่มีทักษะการสื่อสาร ท าให้การสื่อสารกับ
ผู้ใช้บริการอาจเข้าใจไม่ตรงกัน อีกท้ังไม่ได้เป็นผู้ประสบปัญหาท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจ 
ไม่ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมในการ
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ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะส่งถึงผลของการปฏิบัติงานของเขาเหล่านั้น จะพบว่ามีปัจจัยอยู่อย่างมากมายที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่ ตัวแปรด้านบุคคล ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางจิต เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ ภาวะ
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความสนใจ ตัวแปรเหล่านี้เป็นสาเหตุเกี่ยวกับตัวบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและแสดง
ออกมาเป็นผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ที่เพียงพอ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปัณณธร ขุนสอาดศรี (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในระบบงาน
ทะเบียนที่ราชพัสดุ กรณีศึกษาส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่นนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นปัญหาด้านบุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังยึดติดกับแนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบเดิม ๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนายฐาณศักดิ์   
กิตติเสาวภาคย์ (2564) ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานต่างประเทศ  ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นว่า บางครั้งผู้ใช้งานอาจเกิดความสับสนในการบันทึกข้อมูล หากไม่ได้
เป็นผู้ได้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นั้นประจ า  และการให้สัมภาษณ์ของนายภิษัช  สีไธสง (2564) ต าแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานญัตติและกระทู้  ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า การพัฒนาไม่ทันกับการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี ส่งผลให้ไม่ได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็น ขาดการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมาใช้ในเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ตรงจุด สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538, หน้า 2) ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการพิจารณา เช่น ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต (input) ได้แก่ การใช้
ทรัพยากร การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด   
สอดคล้องกับการศึกษาของ อาคม วะเนจร (2562) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากร ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานของส านักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคณะกรรมการ 2 ส านักงานอัยการสูงสุด คือ การขาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย  และ
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของนางสาวสาธิตา โพธิ์เจริญกิจ  (2564)  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ได้แสดงความคิดเห็นว่า อุปสรรค
ปัญหาเกิดจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณส าหรับการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ แอพลิเคชันทีใ่ช้เป็นการเฉพาะ
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

2.3 ปัญหาข้อจ ากัดทางเทคโนโลยี  เนื่องจากเป็นแอพลิเคชันแบบสาธารณะ ท าให้บางครั้งอาจไม่
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ ในการส่งค าขอผ่านแพลตฟอร์มกูเกิ้ล (Google Platform) ในเวลาที่พร้อมกันอาจท า
ให้มีการแสดงผลข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะสามารถกระท าได้โดยผู้พัฒนาแอพลิเคชัน
เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีรูปแบบการกรอกรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน ท าให้บุคลากรผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการกรอกข้อมูล  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ชลิดา ศรมณี (2563) ได้กล่าวสรุปว่า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจะส่งถึงผลของการปฏิบัติงาน
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ของเขาเหล่านั้น จะพบว่ามีปัจจัยอยู่อย่างมากมายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของ
งานหรือสถานการณ์ ย่อมส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของมนุษย์ทั้งสิ้น และการที่มนุษย์จะมี
พฤติกรรมต่อการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปอย่างไร ก็ย่อมข้ึนอยู่กับตัวแปรด้านสถานการณ์อีกส่วนหนึ่งด้วย 
ประกอบด้วย สภาพของงานและสังคมในองค์กร เช่น ลักษณะขององค์กร สิ่งจูงใจที่องค์กรจัดให้มีข้ึน ระบบ
และวิธีในการท างาน สถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสภาพอาคารสถานที่ เป็นต้น และสอดคล้องกับ
การให้สัมภาษณ์ของ นายพิสิฐพล  ณิทธิมนพันธุ์ (2564) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป  ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากแพลตฟอร์มกู
เกิ้ล (Google Platform) เป็นแบบสาธารณะท าให้บางครั้งอาจไม่สอดคล้องกับงาน จ าเป็นต้องพยายามใช้และมี
ข้อจ ากัดทางเครื่องมือ 

3. แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

3.1 จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และให้เกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมผู้พัฒนา
แอพลิเคชันให้มีทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะการพูด ทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไปยังบุคคลอ่ืนเพ่ือให้สามารถมีผู้แก้ไขปัญหาได้มากกว่า 1 คน  สอดคล้องกับ
แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี, 2563) ซึ่งอธิบายว่า ปัจจัย
ความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ ลงทุน เพื่อให้การปรับเปลี่ยนในหน่วยงานบังเกิดผลอย่างเเท้
จริงในการปรับปรุงบางอย่างจ าเป็นต้องมีการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และอุปกรณ์การปฏิบัติงานบางอย่าง
มาใช้เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ การจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น  
จึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ดังกล่าว การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การให้มีศักยภาพเหมาะสมตลอดเวลาจึงต้องถือเป็นการลงทุนที่
ส าคัญ เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนาบุคคลเป็นไปตามที่คาดหวังอย่างแท้จริง  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เจตน์ เจริญพานิช (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะ
วิกฤต และระบบบัญชาการเหตุการณ์แก่ผู้ใช้งาน อีกท้ังต้องมีการเน้นย าผู้ที่ใช้งานในการเพ่ิมเติมข้อมูลสู่ระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤตให้มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน
อย่างสม่ าเสมอ   สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นางสาวอัญช์ชิษฐา  เครือเอียด ต าแหน่งนักจัดการงาน
ทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานวิชาการ  ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควร
จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ควรน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน เนื่องจากเป็นการลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และการให้สัมภาษณ์ของนาย
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พิสิฐพล  ณิทธิมนพันธุ์ (2564) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรส่งเสริมผู้พัฒนาให้ไปเรียนทักษะการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะการพูด ทักษะการสนทนากับผู้อ่ืน  ควรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาไปยังบุคคล
อ่ืน และเนื่องจากผู้พัฒนาไม่ได้เป็นผู้ประสบปัญหาท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงตามความ
ต้องการ เห็นควรให้มีบุคลากรมีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้งานแบบทั่วไปเพ่ือมองเห็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมาน าเสนอศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน 

3.2 ขอจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอส าหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีระบบรวมศูนย์
ภารกิจการประชุม และระบบการรับ-ส่งเอกสารภายในองค์การ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยเน้นที่ความ
ประหยัดและประโยชน์สูงสุดขององค์การ  สอดคล้องกับการศึกษาของ นาตยา บูรพา (2563) ได้ศึกษาเรื่อง 
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานคดี ของส านักอ านวยการประจ าศาลล้มละลายกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ไขอุปสรรคปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน ควรพิจารณาใน
เรื่องของการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ นภสร สุดท้วม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการอัยการ ส านักงาน
อัยการสูงสุด  ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีมีความเหมาะสมกับงานและวิธีการ 
การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หน่วยงานสามารถ
ประหยัดทรัพยากรในการด าเนินงานในแต่ละกระบวนการได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากใน
ช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศต่าง ๆ แม้จะสูญเสียค่าใช้จ่ายก็เป็นการเสียค่าใช้จ่ายแค่ครั้งเดียว
และคุ้มค่ากับการได้ใช้งาน 

3.3 ใช้งานแอพลิเคชันอย่างระมัดระวัง มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนส่งขอมูลทุกครั้ง 
หากมีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องประสานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้อง
ไปด าเนินการแตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุริยา นนทะลุน (2561) ได้ศึกษาเรื่อง  การน า
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ:ศึกษากรณีส านักงานเขตดินแดง ผลการวิจัยพบว่า  
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และการพัฒนาการน านวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยียุคดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพ่ือให้ส านักงานเขตดินแดง ซึ่งเป็นหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร สามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนให้มีความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จะต้องส ารวจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ท าให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
สถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นางสาวพิรุณพร  อินธะนู (2564) 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ได้
แสดงความคิดเห็นว่า แนวทางการแก้ไขการจองห้องประชุมซ าซ้อน จะต้องมีการตรวจสอบการใช้ห้องประชุม
ที่ว่าง และมีความรอบคอบในการกรอกข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 

3.4  ใช้อุปกรณ์และเครือข่ายส่วนบุคคลเข้าใช้งานทดแทนเครือข่ายของหน่วยงานในช่วงที่ระบบ
เครือข่ายขัดข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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วิโรจน์ ก่อสกุล (2563, หน้า 80) ที่ได้อธิบายถึง ปัจจัยส าคัญในการปฏิรูประบบราชการ เช่น ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตรงตาม
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมของระบบราชการไทยของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2563, หน้า 86) ได้ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย (I AM READY) คือ I - Integrity 
ซื่อสัตย์ กล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้อง มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง A – Activeness คิดเชิงบวก 
ท างานเชิงรุก และมีจิตบริการ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติ 
เชิงบวก มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ M – Morality มีศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณไม่เลือกปฏิบัติ ยึดหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค  
มีหิริโอตัปปะ R - Relevancy เรียนรู้และปรับตัวทันโลก มุ่งเน้นการค านึงถึงผลประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างยั่งยืน (citizen centered) มองไปข้างหน้า พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย
ใหม่ ๆ E - Efficiency ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลผลิตที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
รวดเร็ว ทันเวลา A – Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน และสามารถตรวจสอบได้ D - Democracy  
การมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของทุกฝ่าย ร่วมคิดร่วมท า ร่วมตรวจสอบการมอบ
อ านาจในการตัดสินใจ Y - Yield มุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น การปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (result oriented) และสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของ นางสาวจันทรา  ค าดี (2564) ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กลุ่มงานประชุมสภาและ
กรรมการวิสามัญ  ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร  ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการเพ่ิมความ
เสถียรสัญญาณอินเตอร์เน็ตของส านักงาน หรือใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตส่วนตัวเข้าใช้งานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

4. ข้อเสนอแนะในการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

4.1 เห็นควรมีการศึกษาเชิงลึกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และน าเสนอศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
และพัฒนาแอพลิเคชันร่วมกันในองค์การ  สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2563, หน้า 126)  
ได้กล่าวสรุปว่า คุณลักษณะของข้าราชการที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่บุคลากร
ภาครัฐควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ เช่น รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม หมายถึง การยอมรับและ
เรียนรู้เครื่องมือ เทคโนโลยีและความคิดใหม่ ๆ รวมถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการท างาน และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ นายพิสิฐพล  ณิทธิมนพันธุ์ (2564) ต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า เห็นควรให้มีบุคลากรมีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้งานแบบทั่วไปเพ่ือมองเห็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และมาน าเสนอศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน 



11 

4.2 เห็นควรมีการน านวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เพื่อเหมาะสมกับงาน ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน เกิดการ
สูญเสียน้อยที่สุด  สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2548, หน้า 3) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า นวัตกรรมเป็น
ความคิดด้านสร้างสรรค์ ประกอบด้วย กระบวนการบริหารและความคิดทางสังคม  เพ่ือรวบรวมให้เกิดการ
แก้ปัญหากลับไปใช้ภายใต้สถานการณ์ท่ีก าหนด และเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ (Rethinking)  
และน าไปใช้ปฏิบัติ มีผลท าให้วิธีการในการท าสิ่งต่างๆ ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ 
นางสาวอัญช์ชิษฐา  เครือเอียด (2564) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กลุ่มงานวิชาการ  ส านักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานอ่ืน ๆ 
เนื่องจากเป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.3 เห็นควรเสนอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่โดยท าทั้งระบบ เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เชื่อมต่อให้สามารถมีการ
จัดการที่ดี มีความทันสมัย เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา   สอดคล้องกับแนวคิด
ของ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2563, หน้า 34) กล่าวสรุปไว้ว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะร่วมกันที่
ส าคัญนั้นคือการสะท้อนถึงจิตวิญญาณของการมุ่งเน้น “การปฏิรูป”การบริหารงานในภาครัฐเพ่ือเข้ามาแก้ไข
ปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบการบริหารงานดังเดิมมิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดัง
ในอดีตโดยมีจุดเน้นส าคัญคือ การเน้นความส าคัญท่ีระบบการจัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย (Management 
not policy) การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ (Performance Appraisal and Efficiency) การมุ่งปรับ
โครงสร้างในแบบระบบราชการที่มีความเทอะทะและใหญ่โตไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก(Disaggregating 
Public Bureaucracies) การปรับระบบการบริหารจัดการที่วางอยู่บนกลไกทางการตลาดมากขึ้น (Quasi 
Market) เพ่ือการกระตุ้นการแข่งขันการตัดทอนและลดค่าใช้จ่ายของรัฐ (Cost - Cutting)  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ 
องค์การระหว่างหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละ 
หน่วยงาน ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับส านักงาน
เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพนวัตกรรมใหม่ของหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาการรูปแบบต่าง ๆ ที่จะสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ท่ี
รังสรรค์ขึ้นต่อไป 
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