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คำนำ 

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์
เพ ื ่อให ้ม ีการพัฒนานว ัตกรรมใหม่ ๆ อย ่างเป ็นร ูปธรรมครอบคลุมทั ้งม ิต ิด ้านผลิตภ ัณฑ์ ม ิต ิบร ิการ                                
และมิติกระบวนการทำงาน ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ศักยภาพองค์กร การเงิน การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสียประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรอบการ
ดำเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563-2565 
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2563 -2565 เพื่อให้การ
พัฒนานวัตกรรมขององค์กรดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และองค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถแข่งขันใน
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรร ม

เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล ซึ่งระบุถึงการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง
และจัดเตรียมพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญใน
การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม ให้มีศักยภาพที่จะขับเคลื่อน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ถ่ังโถมเข้ามา  

การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ ตอบสนอง
กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่ เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  รวมถึงนโยบายสำคัญ เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการ
ขับเคลื ่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนว ัตกรรมอย่างมีประส ิทธ ิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้                           
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจต้องมีการบริหารจัดการ นวัตกรรมที่ดีท่ีเป็นระบบ สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ และผลิตผลงาน 
นวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 

องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘  และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในมาตรา ๖ คือ 
“การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  

“เขตพื ้นที ่จ ัดการน้ำเส ีย” หมายความว่า พื ้นที ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม                      
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสีย เป็นไปตาม
มาตรา ๗ ให้องค์การจัดการน้ำเสียมีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ (มาตรา ๖)  

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิด
สร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจ
ใหม่/ภารกิจใหม่ในทุกระดับ เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับ
โลกต่อไป ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาปัจจัย
ขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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๑.๒ กรอบแนวคิดในการพัฒนา  
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนา

และเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะ
บุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation 
Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (from Fixed Mindset to Growth Mindset) 
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการทำงาน (Process Innovation) 
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื ่อสร้างน วัตกรรม                 
เพื่อให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั้งมติด้านผลิตภัณฑ์ มติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมติรูปแบบการดำเนิน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจาก
รากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่ นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ 
(Newness) และ นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) ทั ้งนี ้  หลักการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถ                    
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความยั่งยืน องค์การจัดการน้ำเสียต้องดำเนินการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด   
ค่าเป้าหมายทั้งในระดับผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome) ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการนวัตกรรม เช่น  

(๑) กรอบการบริหารจัดการความรู้ตามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๒) กรอบการพัฒนานวัตกรรมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
(๓) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ที่ผ่านขององค์กรเป็นผลต่อการพัฒนานวัตกรรม 
(๔) สัญญาณบ่งชี้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลาด ลูกค้า การแข่งขัน 

สภาพแวดล้อม สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
(๕) ความสามารถขององค์กร บริบท โครงสร้าง ภารกิจขององค์กร 
(๖) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(๗) ปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร 
(๘) ความสามารถในการนำแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
(๙) นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้อง 
(๑๐)  การบูรณาการแผนงานภายในที่เก่ียวข้องภายในองค์กร 
(๑๑)  ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่สำคัญ ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่าย หน่วยที่เก่ียวข้อง 

           
๑.3 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้องค์การจัดการน้ำเสียมีการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ดีที่เป็นระบบ สามารถมีความคิด  
สร้างสรรค์และผลิตผลงานและนวัตกรรม ได้อย่างสูงสุด ทันกับโลกและการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน 

๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อจน. ด้วยการสร้างการใช้ความคิดสร้างสรรค์                
การจัดการนวัตกรรม วิจัย และพัฒนา  
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๓. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่
หรือกระบวนการบริหารใหม่ โดยจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการและ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรสู่ความยั่งยืน 

๔. เพื ่อให้องค์กรมีกรอบการดำเนินงานด้านนวัตกรรมโดยมีแผนปฏิบัติการนวัตกรรม อจน. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. องค์กรมีแผนปฏิบัติการฯ และเป้าประสงค์ เป้าหมายด้านนวัตกรรมระยะสั ้นขององค์กรที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการตอบสนองต่อ
ปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร โดยเฉพาะการ  เปลี ่ยนแปลงของธุรกิจหรือตลาด การเปลี ่ยนแปลง
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล ความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โอกาสการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหม่ โอกาสการกำหนดหรือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการใหม ่
 
๑.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการนวัตกรรมจนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับปรุงพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ และ
บริการ กระบวนการทำงาน รูปแบบธุรกิจใหม่/ภารกิจใหม่ในทุกระดับ เช่น นวัตกรรมระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน ระดับบุคคล เพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับโลกต่อไป ซึ่งการสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้องมี
การจัดการอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

องค์การจัดการน้ำเสียได้ให้ความสำคัญการนำองค์กรไปสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยผู้บริหาร
ได้ให้การสนับสนุนโดยการมอบนโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม                    
เพื่อให้องค์กรนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมที่เป็นหลักการ
สำคัญพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับองค์กร ระดับสายงาน  
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน อจน. ไปจนถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมได้ตามนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู ้บร ิหารและคณะกรรมการ                     
ด้านนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยรายไตรมาส มีข้ันตอนการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรม
ที่เป็นมาตรฐาน ยั่งยืนอย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับองค์กร ดังนี้ 

1. การนำองค์กรสู ่การจัดการนวัตกรรมที่ยั ่งยืน  ผู ้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุน                 
มอบนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานการจัดการนวัตกรรม กำหนดเป้าหมาย ตัวชี ้วัดการจัดการ
นวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม แรงกระตุ้นให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนร่วมในกระบวนการ
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การสร้างนวัตกรรม  รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ และ
สนับสนุนการเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรมของ

องค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีองค์ประกอบครบถ้วน วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่ส ำคัญมี

การสื่อสารให้พนักงานได้ทราบ 

3. การกำหนดแนวทางการเรียนรู้ สู ่การปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  การเชื่อมโยงผลการวัด 

วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ทั้งจาก KPIs ที่สำคัญขององค์กร และความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จากแหล่งอ่ืน 

ๆ ในภาพรวมไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ  ทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

และบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ การตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ให้กับ

องค์กร 

4. กระบวนการสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือ

ความคิดสร้างสรรค์ และจัดการนวัตกรรม มีการทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง จัดประกวดให้ค่าตอบแทน รางวัล                 

ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่บุคลากรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการนวัตกรรมขององค์กรใน

ภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือกความคิด

สร้างสรรค์ที ่เป็นประโยชน์ กระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ที ่เป็นประโยชน์ไปสู่ การสร้างนวัตกรรม  

กระบวนการเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทั่วทั้งองค์กรและจากภายนอกทุกกลุ่มและอยู่ในระบบ

ฐานข้อมูล Digital รวมถึงไปไปสู่การทดลอง/วิจัย/นำร่อง และออกสู่ตลาด 

5. การจัดสรรทรัพยากร การกำหนด แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน การลงทุน                

และด้านอื่น ๆ เช่น ทรัพยากรคน ระบบดิจิทัล ระยะเวลา ทรัพยากรพื้นฐานต่าง ๆ (เช่น อาคาร สถานที่ เป็นต้น) 

มีการวัด ติดตาม วิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน โครงการ/แผนงาน/ กิจกรรม ประจำปีอย่างน้อย

รายไตรมาส รวมถึงทบทวน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และจุดแข็ง จากการดำเนินงาน และเก็บผลการทบทวน

วิเคราะห์ใน ระบบ Digital ขององค์กร 

6. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม การกำหนดและยกระดับผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมในทุกมิติทั ้ง ๔ ด้าน             

ตาม Balanced Scorecard : BSC ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเงิน ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการ ผลลัพธ์

ด้านกระบวนการภายใน ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  ซี่งผลที่ได้จะนำมาปรับแผนกลยุทธ์องค์กร  
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สร้างความเชื่อม่ัน กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้นวัตกรรม 
2. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ช่วยให้องค์กรเกิดเปลี ่ยนแปลงปรับปรุง 

เกิดสิ่งใหม่ ๆ ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม ่
3. มีกระบวนการเชื่อมโยงการวัดผลตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร และเกิดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. มวีัฒนธรรมองค์กรที่มุง่เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรม และมีกระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

บริการ และกระบวนการทำงานรวมทั้งบุคลากรเรียนรู้แนวปฏิบัติการจัดการความรู้ขององค์กร เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและองค์กรในระยะยาว 

5. มีการทบทวน วิเคราะห์เพื่อเตรียมจัดสรรทรัพยากรรองรับการดำเนินงานการสร้างนวัตกรรมให้
เกิดข้ึน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการในการดำเนินงาน 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

 
2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

แผนแม่บทการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 
2563-2565 ได้กำหนดทิศทาง เป้าหมายการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรมีนวัตกรรมเพ่ือก้าวสู่องค์กรที่มีการพัฒนา ภายในปี 2567 ด้วยความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ค่านิยมนวัตกรรม 
“มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ความคิด รวมพลัง เพ่ือพัฒนานวัตกรรมองค์กร” 
วัฒนธรรมนวัตนกรรม 
เป็นองค์กรที่มีบุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทำให้องค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานภาครัฐที่

มีภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของประเทศไทย  
๑. เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน ส่งเสริมให้

ประเทศ  มีสิ่งแวดล้อมทางน้ำที่ดีข้ึน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองต่อประชาชนในงานบริการ

รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริการงานบำบัดน้ำเสียเพื่อประชาชน 
๓. องค์กรเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมในสาขาท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ        
๔. พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ได้จริง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนของประเทศ ทำให้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อมของประชาชนดีขึ้น 

๖. สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เป็น
รากฐานของประเทศในการเติบโตในระยะยาว 

๗. การบริหารงานภายในองค์กรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า ประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพ  
ยุทธ์ศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั่งยืน เพ่ือสร้างความพึงพอใจ

และการยอมรับ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
๒.2 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
      องค์กรจำเป็นต้องสร้าง/กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม                
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรให้เติบโตด้วย องค์กรที่มีการพัฒนาพนักงานให้มี
ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถทำให้พนักงานมีแนวทางใหม่ๆในการทำงาน แก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมองปัญหาเป็นสิ ่งท้าทายความสามารถ ท้าทายความคิด ซึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของ Growth 
Mindset ซึ่งสามารถทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 
๒.3 แนวทางการสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 

ผู้บริหารเห็นความสำคัญการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเป็นหลั กการสำคัญ
พื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยอมรับ
ความความคิดต่างจากพนักงาน และกล้าตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์ได้  

1. การสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์   
องค์กรต้องมีการนำวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน และถ่ายทอดสร้างองค์

ความรู้ เพ่ือให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน รวมทั้งสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย ให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่  โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับปฏิบัติการ รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening with empathy) เพื่อให้รู้ความต้องการ (Need, 
want) ปัญหา (Problem) ความเชื่อ ทัศนคติ  ( Belief, attitude)  ฝึกการถามอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถ            
คิดคำตอบ การสร้างไอเดียมาก ๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าใจซึ่งกันและกัน (Understanding) ทักษะ
เหล่านี้นี้สำคัญมาก ๆ สำหรับคนเป็นหัวหน้าและทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเหมาะสม ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั ้งในและนอก
องค์กร 
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2. การพัฒนาและบ่มเพาะพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
พนักงานองค์กรต้องมีการพัฒนา Mindset ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการ เพ่ิมเสริม

ทักษะ ความคิดเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยการไปดูงาน  การอบรมสัมมนาต่าง ๆ การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ การไปร่วมมือ
กับหน่วยวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

3. การริเริ่มทำโครงการ  
องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำ Project เล็ก ๆ ก่อน เปิดโอกาสให้พนักงานได้

โอกาสทำสิ่งใหม่ๆ หรือทดลองทำโปรเจคเล็ก ๆ ในองค์กรร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
และสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในองค์กร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมข้ึนมาได้ เป็นต้น 

ดังนั้น องค์กรจึงต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล (from Fixed 
Mindset to Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการ
ทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
(Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือบริการใหม่ๆ (Product, Process, Service 
Innovation) เป ็นต ้น ที ่ม ีค ุณค่าม ีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมาส่งต ่อหร ือขยายได้                   
ในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ 
(Business Model Innovation) ได้ในที่สุด 

การพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ 
แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริม และฝึกฝน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับมือกบัความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ 
 
๒.4 ปัจจัยในการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างนวัตกรรม 

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อให้องค์กรเกิดสิ่งใหม่ ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์                
มิติบริการ มิติกระบวนการทำงาน รวมถึงมิติรูปแบบการดำเนินรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร 
(Business Model) ซึ ่งจะสร้างคุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กร และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม        
โดยนวัตกรรมจำเป็นต้องถูกพัฒนาเชื่อมโยง บูรณาการมาจากรากฐาน ๓ ปัจจัย ได้แก่  
(๑) นวัตกรรมต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
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(๒) นวัตกรรมต้องมีความใหม่ (Newness) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการผลิตกระบวนการบริการใหม่ 
(๓) นวัตกรรมต้องสร้างคุณค่าใหม่ (Value) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ การให้บริการ 
ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน 
 
๒.5 รูปแบบของนวัตกรรม  

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที ่ใช้กับคนหรือผู ้บริโภค               
ซึ่งนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึนจะเก่ียวข้องกับส่วนประกอบ(components) และระบบ (System) 
                ๒. นว ัตกรรมด ้านบร ิการ  (Services Innovation) : ( Intangible product) หร ือ การบร ิการ 
(services) ไม ่สามารถจ ับต ้องได ้ เหม ือน  Product Innovation จะเป ็นร ูปแบบของการให ้บร ิการ เช่น                       
การเปลี่ยนแปลงของบริการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสียของ อจน. บริการรับเรื่องร้องเรียนด้านการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถให้ลูกค้ากำหนด ประเภท วิธีการการจ่ายเงินได้เอง เป็นต้น 
                3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ถ้าเกิดขึ ้นจะมีผล กระทบต่อสังคมมากกว่า
รูปแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ 

4. นวัตกรรมรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ขององค์กร (Business Model Innovation) ซึ่งสร้าง
คุณค่า (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรที่มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แต่ในปัจจุบันมีรูปแบบนวัตกรรมเกิดขึ้นหลาย
รูปแบบที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของหน่วยงานบุคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อองค์กร กลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๑๐ รูปแบบ (Ten Type of Innovation Framework) ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมในด้านการจัดวางโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ  แบ่งเป็น 
1. Profit Model นวัตกรรมโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ การสร้างรูปแบบการทำรูปแบบโมเดลธุรกิจ

เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือขายสินค้าได้แพงขึ้น เพ่ือสร้างกำไรมากขึ้น หรือเป็นวิธีการที่องค์กรจะเปลี่ยน Values 
มูลค่าของบริการให้เป็นกำไร 

2. Network – Values นวัตกรรมจากการสร้างเครือข่าย หรือความร่วมมือเพื่อให้เกิดมูลค่า  
หรือสร้างคุณค่าใหม่ ๆ โดยการทำงานร่วม หรือสร้างเครือข่ายกับคนอื่น ๆ เช่น Third Party, Vender, Cluster 
เป็นต้น 

3. Structure – นวัตกรรมจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างองค์กร การบริหารบุคคลากร
ใหม่ๆและกระบวนตัดสินใจ ในโครงสร้างองค์กร 

4. Process – นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการ การผลิต บริการ แบบใหม่ๆ  
 กลุ่มที่ 2  นวัตกรรมด้านข้อเสนอที่ส่งมอบให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า 

5. Product Performance – นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ 
ความสามารถของ บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างไปจากเดิม 
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-๑๔- 

6. Product System – นวัตกรรมที่ได้จากกระบวนการพัฒนาระบบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
และวิธีที่สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการเพ่ิม ส่วนเสริม บริการเสริม ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ 

กลุ่มที่ 3  นวัตกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้า 
7. Service – นวัตกรรมการบริการแบบใหม่ๆให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย 
8. Channel – นวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างช่องทางใหม่ๆในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ให้ถึงมือผู้บริโภคหรือติดต่อกับลูกค้า 
9. Brand – นวัตกรรมในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความน่าจดจำ               

ในแง่ไหนดี/ไม่ดี ให้มีคุณค่า 
10.   Customer Experience – นว ัตกรรมในการสร ้างร ูปแบบการต ิดต ่อล ูกค ้า  ให ้มี

ประสบการณ์ท่ีจะทำให้ผู้บริโภคจดจำบริการหรือผลิตภัณฑ์ได้ 
ทั้งนี้ รูปแบบนวัตกรรมทั้ง 10 รูปแบบ สามารถครอบคลุมทุกส่วนงานในองค์กร สามารถสร้างและ

พัฒนาได้โดยพนักงานทั้งองค์กร ทุกสายงาน ฝ่ายงาน หน่วยงาน ซึ่งจะช่วยสามารถเห็นแนวทางปัญหา สิ่งที่ต้อง
แก้ไขให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น คลอบคลุมตรงประเด็นยิ่งขึ้น ขยายกรอบวิธีคิดเกี่ยว กับ
นวัตกรรมและมีแนวทางในการพัฒนากว้างมากขึ้น นอกเหนือจากที่รู ้จักกันเพียง นวัตกรรมด้านกระบวนการ 
(Process Innovation) ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) บริการ (Service Innovation) และมิติรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจหรือภารกิจใหม่ขององค์กร (Business Model) 
  
๒.6 เป้าหมายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

องค์กรได้กำหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับ
พนักงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้  

1. ต้องการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการ   
ให้พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรต้องการสร้างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรมให้เกิดขึ ้น จะต้องมีการพัฒนากระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการอย่างต่อเนื ่องแม้องค์กรจะยังไม่                  
ประสบปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นก็ตาม แต่การปลูกฝังให้ทุกคนคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอว่า ถ้าจะพัฒนาองค์กรให้เติ บโต 
ขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือสิ่งใหม่ๆจะทำได้อย่างไร 

2. การสร้างสิ่งใหม่ๆ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/บริการใหม่ๆ  
เพื่อสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับองค์กรที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ เทคโนโลยี 

การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่าง         
มีนัยสำคัญ สภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ณ ปัจจุบัน กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า “Disruptive 
World” ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) จนมีคำกล่าวหนึ ่งว่า                
“รีบเปลี่ยนแปลงเสียก่อน มิฉะนั้นคุณก็อาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง”  จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการตระหนักถึง
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-๑๕- 

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation and Thinking different) เพ่ือให้
การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการสร้างสิ่งใหม่ๆ/
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ/บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรจึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้
ช่องทาง ตอบสนองสิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้า ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า 

3. การแก้ปัญหาให้กับองค์กร/ลูกค้าได ้
การคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างท่วงที เพราะวิธีการคิดแบบใหม่ๆในอดีต อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาใน
ปัจจุบันได ้

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ องค์กรอยากให้พนักงานมีทัศนคติแบบเป็นเจ้าของ/ผู้ประกอบการใน
องค์กร คือ รักองค์กรเปรียบเสมือนเป็นของตัวเอง โดยการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ การกล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการมี
เหตุผล หรือบางครั้งอาจจะมีแนวคิดที่แหวกแนว การทำสิ่งใหม่ๆ  ดังนั้น องค์กรต้องเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับ
พนักงานได้กล้าคิด กล้าเสี่ยง เพราะนวัตกรรมจะเกิดได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะมาจากพนักงาน ซึ่งรู้เรื่ององค์กร
มากที่สุด ใกล้ชิดและทำงานกับองค์กรมากกว่าคนอื่น ๆ เวลาที่ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้ไปเปิดหูเปิดตาดูงาน หรือไปรับ
ความรู้ด้านนวัตกรรมในภายนอก เช่น จากการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย หน่วยงาน R&D ที่ปรึกษา หน่วยงาน
รัฐ ไปดูงานต่างประเทศ ไปดูงานแสดงสินค้าใหม่ๆ พวกเขาเหล่านั้นจะสามารถนำมาเชื่อมโยงและต่อยอดในงาน 
หรือพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลามาศึกษาหรือเริ่มจากศูนย์ แต่อาจจะต่อยอดจาก 10 
ไป 100 ได้ทันท ี
๒.7 การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับองค์กร 

“วัฒนธรรม” เป็นวิถีชีวิต พฤติกรรม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความดี ความงาม ความเจริญแก่หมู่คณะ      
ที่กลุ่มชน สังคม ผลิตหรือสร้างข้ึนมาด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน   

การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมจะเริ่มจากการออกแบบวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ สื ่อสารเพื่อสร้าง  
ความเข้าใจที่เหมือนๆ กัน รณรงค์ให้คนในองค์กรประพฤติปฏิบัติ และประเมินผลถึงความยั่งยืนของวัฒนธรรม  
เป็นระยะ ๆ  ซ่ึงการที่จะทำให้องค์กรมีวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ยั่งยืนจะต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนในองค์กร 
คือ 

๑. ผู้นำองค์กร (Innovative Leader) จะต้องเป็นผู้นำที่มีภาวะการนำที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่าง (Role 
Model) ของพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมนวัตกรรมให้กับผู้อื่น  และผู้นำจะต้องมีหน้าที่สร้างบรรยากาศ  
ในที่ทำงาน ในลักษณะที่กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีอิสรภาพ เสรีภาพ ในการหาความรู้ สื ่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลวในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาสรุปเป็นบทเรียนที่ต้องกล้าคิด  
กล้าทำกล้ารับผิดชอบ ทำอะไรใหม่ ๆ ในอนาคต  
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-๑๖- 

๒. พนักงาน (Innovative Employee) ที่จะต้องให้ความร่วมมือประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างจริงจัง คุณลักษณะของพฤติกรรมระหว่าง Innovative Leader และ Innovative 
Employee  

 
ลักษณะของผู้นำและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ลักษณะของผู้นำ ลักษณะของพนักงาน 
มี ค ว ามค ิ ด เป ็ นสากล  เ ข ้ า ใ จ ในกระแส                        

โลกาภิวัตน์ของสังคมโลก แสวงหาโอกาสการใช้
ทรัพยากรความรู ้ทุกรูปแบบจากทุกแห่งบนโลก  
ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหาร
องค์กรจะอยู่ที ่ว่าผู้บริหารมีความสามารถในการ
มองอนาคตอย่างไร แล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของ
องค์กรอย่างไรในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 

ใฝ่รู้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
นำมาซึ่งนวัตกรรม โดยองค์กรต้องส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทั้งใน
สาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่และเรื่องอื่น ๆ ที่พนักงาน
สนใจ 

มีภาวะผู้นำที่ใช้ความร่วมมือประสานงานกันใน
แ น ว ร า บ  ( Collaboration) ม า ก ก ว ่ า ใ ช้                 
สายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เพี่อก่อให้เกิด
บรรยากาศในการทำงานที่มีความเชื่อถือไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน มีเสรีภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
ให ้พน ักงานกล ้าค ิดในส ิ ่ งท ี ่ แตกต่ างไปจาก          
กรอบเดิม ๆ 

คิดนอกกรอบ โดยองค์กรจึงต้องพัฒนา เปิดโอกาสให้
คนคิดนอกกรอบ เริ ่มจากเปิดโอกาสให้ตั ้งคำถาม เช่น            
ทำไปทำไม ทำแล้วได้อะไร ทำวิธีอื่นได้ไหม ทำมากกว่านี้
ได้ไหม คุณคิดว่าอย่างไร เป็นต้น การตั้งคำถามจะเกิดจาก
การทำงานที่ใช้ความคิด ความสงสัย เป็นพื้นฐานนำมาซึ่ง
สิ่งใหม่ ๆ กระบวนการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่การกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการ แล้วสื่อสาร
อย ่างช ัดเจน เพ ื ่อสร ้างความเข ้าใจร ่ วมกัน                  
และกระตุ้นผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติร่วมกับ
พนักงาน 

เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื ่นจะเป็นการ              
เพิ ่มโอกาสในการได้มาซึ ่งข้อมูลใหม่ ๆ ว ิธ ีการใหม่ 
ๆ ความรู้ใหม่ ๆ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผสมผสานกับความรู้เดิมของเรา ซึ่งอาจได้มุมมองใหม่ ๆ 
มาต่อยอดการปฏิบัติงานให้ได้รับผลลัพธ์ของงานที ่ดี
กว่าเดิม 

ทำต ัว เป ็นแบบอย ่างในการบร ิหารความ
เปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง อดทนและ
ควบคุมอารมณ์ต่อเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง พร้อมและร่วมมือใน
การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา 

กล้าพูด กล้าริเริ ่มทำ โดยองค์กรจะต้องหากลวิธีใน
การกระตุ ้นให้พนักงานกล้าคิดที ่แตกต่างไปจากคนอ่ืน 
และจะกล้าพูดที ่ไม่เป็นการก้าวร้าวด้วย แต่การแสดง
ความคิดเห็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นของคนอื่น เมื่อคนกล้าคิดแล้ว
องค์กรต ้องเป ิดเวทีให ้พนักงานกล้าทดลองทำตาม
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ลักษณะของผู้นำ ลักษณะของพนักงาน 
ความคิดที ่เหมาะสมด้วย ทั ้งในขอบเขตของงานที ่เขา
รับผิดชอบและงานอื่น ๆ ที่เขาสนใจด้วย หรือสัปดาห์ละ 
1 วัน เพื ่อไปทำงานในโครงการที ่ตนเองสนใจได้อย่าง
อิสระ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม 

สนับสนุนการเปลี ่ยนแปลง ด ้วยการสร้าง
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ให้คนกล้าคิดอย่าง
สร้างสรรค ์กล้าถามในประเด็นที่สงสัย กล้าทดลอง
ทำ และกล้าแสดงความรับผิดชอบ นำสิ ่งที ่เป็น
ปัญหามาเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนางานในอนาคต 

กล้ารับความผิดพลาด ซ่ึงเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นใน
แต่ละโครงการ หรือการทำงานประจำที่ไม่เป็นโครงการ
เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ทีมงานควรมีการทบทวนถึงสิ่งที่ได้
ทำลงไปแล้วว่า ประสบความสำเร็จตรงไหน และมีปัญหา
ตรงไหน สิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ ผู้นำก็ควรยกย่อง
ชมเชย ให้รางวัล หรือฉลองร่วมกัน สำหรับกรณีที่เป็น
ปัญหาควรมีการสนทนากันเพื่อสรุปถึงสาเหตุ อุปสรรค
ของการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหา เทคนิคที่ใช้ในการสนทนา
อาจจะประย ุ กต ์ ใ ช ้  ส ุ นทร ี ย เ ส วนา  ( CoP) หรื อ 
After Action Review (AAR) ท ี ่ เน ้นการแลกเปล ี ่ ยน
เรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ นำมา
พัฒนาปรับปรุงงานในรูปแบบใหม่ ๆ  

 
๒.8 แนวทางการสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 

ผู้บริหารเห็นความสำคัญการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมเป็นหลักการสำคัญ
พื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ยอมรับ
ความความคิดต่างจากพนักงาน และกล้าตัดสินใจ สามารถจัดการความเสี่ยงและวางแผนกลยุทธ์ได้  

1. การสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ 
องค์กรต้องมีการนำวิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน และถ่ายทอดสร้างองค์

ความรู้ เพ่ือให้คนทำงานมีแนวทางปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน รวมทั้งสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย ให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าเสนอความคิดเห็นที่แปลกใหม่  โดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
จนถึงระดับปฏิบัติการ รู้จักการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening with empathy) เพื่อให้รู้ความต้องการ (Need, 
want) ปัญหา (Problem) ความเชื่อ ทัศนคติ (Belief, attitude) ฝึกการถามอย่างสร้างสรรค์เพื ่อให้สามารถ            
คิดคำตอบ การสร้างไอเดียมาก ๆ อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเข้าใจซึ่งกันและกัน (Understanding) ทักษะ
เหล่านี้นี้สำคัญมาก ๆ สำหรับคนเป็นหัวหน้าและทุก ๆ คนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) อย่างเหมาะสม ให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทั ้งในและนอก
องค์กร 
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-๑๘- 

2. การพัฒนาและบ่มเพาะพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
พนักงานองค์กรต้องมีการพัฒนา Mindset ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าเสี่ยงอย่างมีหลักการ เพ่ิมเสริม

ทักษะ ความคิดเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยการไปดูงาน  การอบรมสัมมนาต่าง ๆ การทดลองทำสิ่งใหม่ๆ การไปร่วมมือ
กับหน่วยวิจัยต่าง ๆ เป็นต้น 

3. การริเริ่มทำโครงการ  
องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำ Project เล็ก ๆ ก่อน เปิดโอกาสให้พนักงานได้

โอกาสทำสิ่งใหม่ๆ หรือทดลองทำโปรเจคเล็ก ๆ ในองค์กรร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริม
และสนับสนุนการให้คุณค่าและรางวัลสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาในองค์กร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมข้ึนมาได้ เป็นต้น 

ดังนั้น  องค์กรจึงต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้เท่าทันเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการบ่มเพาะบุคคลากรให้เข้าใจและมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม 
(Creative thinking & Innovation Mindset) กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุและผล ( from Fixed 
Mindset to Growth Mindset) เสริมสร้างความรู้ ทักษะ จนสามารถประยุกต์ใช้ในพัฒนาการทำงานกระบวนการ
ทำงาน (Process Innovation) ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสร้างนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในองค์กร ได้คิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะนำเอาเสนอแนวความคิดดี ๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
(Innovation) หรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการใหม ่ๆ และรูปแบบธุรกิจใหม ่(Product, 
Process, Service, Business Innovation) เป็นต้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ( Value Creation ) และสามารถนำมา
ส่งต่อหรือขยายได้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial) ได้อย่างมั่นใจจนสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนานวัตกรรม
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ (Business Model Innovation) ได้ในที่สุด 

การพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ เพราะความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่พรสวรรค์ 
แต่เป็นทักษะที่สามารถส่งเสริม และฝึกฝน เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได้  มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้ 
 
๒.9 ประโยชน์ของการพัฒนานวัตกรรมต่อการเรียนรู้ 

การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร จะช่วยให้พนักงานได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และพัฒนาเชิงรุกขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

1. เข้าใจ Innovation Mindset การคิดเชิงนวัตกรรมจากภายใน (Inside out) เพื่อให้กล้าคิดอย่าง
สร้างสรรค์ กล้าทำอย่างมีเหตุผล และมีความรับผิดชอบด้วยตัวเอง (accountability) เพื่อการพัฒนาเชิงรุก 
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(Proactive) ในการทำงานและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้  และสามารถพัฒนา Mini-Innovation Project 
ออกมาเป็นต้นแบบแนวคิดเพ่ือนำไปต่อยอดต่อไปได้  

2. เข้าใจองค์ประกอบของนวัตกรรมอย่างถูกต้อง สามารถก้าวข้ามความคิดที่ว่านวัตกรรมเป็นเรื่อง
ยาก และเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร/คนเก่ง/ฝ่าย R&Dเท่านั้น ที่จะทำได้ 

3. มีแนวคิดในการพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และต่อยอดไปเป็นการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กรได้ 
4. มีแนวทางในพัฒนานวัตกรรมในหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เรียนรู้เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการที่นำไป

ประยุกต์ในการพัฒนานวัตกรรมได้ 
๕. สามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีม (Cross Functional Team) กับการอยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมี

ความหมาย เพ่ือพัฒนานวัตกรรมให้องค์กรอย่างต่อเนื่องได้ 
๖. นำเทคนิค/วิธีการเพ่ือการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันเนื่องจากองค์กรสามารถที่จะนำเสนอสินค้า บริการ  

และกระบวนการในการทำงานใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
8. มีสิ่งใหม่ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ย่อมจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถที่จะ

ตามได้ทันและลอกเลียนแบบได ้
9. ช่วยให้องค์กรได้รับการปกป้องทางทรัพย์สินทางปัญญาจากคู่แข่งขัน ทำให้คู่แข่งขันที่คิดจะผลิต

สินค้าหรือบริการในลักษณะเหมือนกันจำต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 
10. เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนกฎเกณฑ์และวิธีการในการแข่งขันเสียใหม่ เพื่อให้องค์กรที่เป็นเจ้า

ตลาดอยูเ่ดิมต้องสูญเสียความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไป 
 
๒.10 การเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความรู้กับการสร้างความคิดสร้างสรรค์สู่การ
สร้างนวัตกรรมขององค์กร  

การสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร จำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้ตามมาตรฐาน ซึ่งผลการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรม (Best Practices) ตามข้ันตอนจะได้
นวัตกรรมขององค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเชื่อมโย งและบูรณาการการ
จัดการความรู้ขององค์กร ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
๑ การบ่งชี้ความรู้ 

  
การกำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย พิจารณาว่าองค์กรจำเป็นต้องรู้อะไร  เพื่อนำความรู้ที่ได้ต่อ
ยอดการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร หรือว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร ในลักษณะความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หรือ 
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  
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ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ 
๒ การสร้างและแสวงหา

ความรู้   
การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว เมื่อสำรวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ก็ต้อง
ไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โดยการประเมิน
สถานการณ์ สถานภาพองค์กร องค์ความรู้ที ่สำคัญ และจำเป็นสำหรับ
องค์กรรวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการ เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุตาม
เป้าหมาย เพื่อให้องค์ความรู้สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร
ประเภทต่าง ๆ  

๓ การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

เมื่อได้ความรู้มาเพียงพอแล้วให้วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับการเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบในอนาคต นำมาจัดหมวดหมู่ให้
ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี   
เป็นต้น  หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนและจัดเก็บองค์
ความรู้ ให้ง่ายต่อการค้นหา สืบค้น โดยอาจแบ่งความรู้ให้เป็นกลุ่มๆ  ๓ 
กลุ่ม คือ ความรู้ระดับบุคคล (Individual) ความรู้ระดับทีมงาน หรือกลุ่ม
คน (Team / Group) และความรู้ระดับองค์กร (Organization) หรือแบ่ง
ประเภทตามความเหมาะสมกับบริบทองค์กร 

๔ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้  

การคัดเลือกปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ ง่ายต่อการนำไปใช้ โดยประมวลองค์ความรู้ที่
สำคัญและจำเป็นจากหน่วยงานภายนอก และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ไว้แล้ว
มาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย  

     ๕ การเข้าถึงความรู้ 
 

การทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว        
เ ช ่ น  น ำ ร ะบบ เทค โน โลย ี ส า ร สน เทศ  ( IT) Web board บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

     ๖ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ในกรณีเป็นประเภทความรู้ที ่ฝังอยู ่ตัว
บ ุคคล Explicit Knowledge อาจจ ัดทำเป ็นเอกสาร ฐานความรู้  
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็นความรู้ที่ชัดเจน  Tacit Knowledge 
อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี ้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น  

     ๗ การเรียนรู้ขององค์กร ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองค์ความรู ้ และนำความรู ้ไปใช้ เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควรกำหนดให้
บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกำหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กรก็ได้ 
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-๒๑- 

บทที่ 3 
การจัดการนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จากแนวคิดและหลักการการสร้างความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์ พันธกิจขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งหากได้มีการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร    
ก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย สามารถ
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กรอย่างเป็นระบบก็จะสามารถนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมให้กับองค์กร 
 
3.1 แนวทางการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการวิเคราะห์
การดำเนินงานขององค์กรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการของหน่วยงาน
รวมทั้งนวัตกรรมที่เป็นมิติที่สำคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย รวมทั้ง
บุคลากรในองค์กรเกิดการสร้างสรรค์ความคิดเพื่อก่อเกิดเป็นนวัตกรรม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
3.2 กระบวนการแห่งการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  

๑. การรับรู้ถึงโอกาส การศึกษารวบรวมเอกสารแนวคิดหลักการ เพื่อหาปัญหา สำรวจว่ามีพัฒนา

เรื่องที่สนใจไว้ว่าอย่างไร มีใครที่เคยประสบปัญหาเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ คนที่มีปัญหานี้เขามีแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาอย่างไร เพ่ือหากรอบแนวคิดหรือแนวทางท่ีจะนำมาแก้ปัญหาของตนเองต่อไป อาจทำได้โดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และการแสวงหาแนวคิดและหลักการ และการศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผู้เกี่ยวข้อง 

๒. การพัฒนาแนวคิด การเลือกกรอบแนวคิดมาทำการวางแผนสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาเลือก

จากลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดี เช่น มีการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็น น่าเชื่อถือและ

เป็นไปได้สูงที่จะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดได้มีแนวคิดหรือหลักการทางวิชาการรองรับจนน่าเชื่อถือ 

สามารถนำไปใช้ได้จริงใช้ง่ายสะดวกต่อการใช้และการพัฒนาต่อไป  และมีผลการพิสูจน์ว่าใช้ได้ในสถานการณ์จริง

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจ 

๓. การแก้ไขปัญหา การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหาที่มีจะสร้างและ

ดำเนินการตามขั้นตอนเช่น วิเคราะห์จุดประสงค์ กำหนดและออกแบบ ลงมือทำ ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช้

ระยะสั้นเพ่ือปรับปรุง และนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ 
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-๒๒- 

๔.การพัฒนาต้นแบบ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเพื ่อพิสูจน์ว ่านวัตกรรมที ่สร้างมานั้น 

สามารถนำมาใช้ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ มีการทำได้หลายวิธีเช่น การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การบรรยาย

คุณภาพ การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม และการประเมินผล 

๕.การแก้ไขจุดบกพร่อง การปรับปรุงนวัตกรรมที่สร้างขั้น นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ได้มากขึ้น หาค่าประสิทธิภาพโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญช่วย

ตรวจและการบรรยายคุณภาพก่อนการทดลองใช้และหลังการทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กจะทำให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนและเป็นรายละเอียดที่จะปรับปรุงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น   
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3.3 การพัฒนานวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้  และความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรของ
องค์กร 

องค์การจัดการน้ำเสียได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ใน
การต่อยอดเป็นเกิดนวัตกรรมองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารก็ต้องมีส่วนในการให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร ซึ่งจะตัว เครื่องมือ หรือ “ตัวช่วย” ให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและดีขึ้น โดยเป็นการ
สร้างความมั่นใจ สะดวก ง่าย รวดเร็วมากยิ่งขึ ้น ซึ่งผลที่ตามมาคือ องค์กรอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนใน
สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน  

โลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ เช่น สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยี 
การตลาด ความต้องการของลูกค้า ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู ่แข่ง ทรัพยากร ฯลฯ รวมทั้งปัญหาในการทำงาน  
ในปัจจุบัน ผลักดันให้องค์กรต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บ ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้
บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเป็น
นวัตกรรมในการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร และเป็นตัวขับเคลื ่อนหลักของเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน  
เพ่ือให้เกิดการเติบโต สร้างความม่ังคั่ง และสร้างงานให้กับองค์กร  

การจัดการความรู้เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมความอยู่รอด 

1. การจัดการความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนงานในมิติ/แง่มุมต่าง ๆ กัน ซึ่งอาจกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า 
การใช้การจัดการความรู้ เป็นตัวขับเคลื่อนงาน ทำให้องค์กรอย่าง Microsoft, Xerox, Roche, Chevron ฯลฯ 
ก้าวไปเป็นองค์กร ระดับโลก  

2. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA: The Malcolm Baldrige 
National Quality Award) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย (TQA: Thailand Quality Award สำหร ับองค ์กรภาคเอกชน , PMQA: Public Sector Management 
Quality Award สำหรับองค์กรภาคราชการ) กำหนดเรื่องการจัดการความรู้ไว้ในหมวด 4 จากองค์ประกอบสำคัญ 
9 หมวด ซ่ึงเป็นการยืนยันว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหรือ ตัวช่วยสำคัญสำหรับองค์กรที่มุ่งความเป็นเลิศ  

3. พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
กำหนดให้องค์กรภาคราชการมีหน้าที่ในการจัดการความรู้โดยมีเกณฑ์รางวัลคุณภาพ PMQA ซึ่งจะเป็นหลักฐาน 
ยืนยันว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือหรือตัวช่วยสำคัญขององค์กรภาคราชการในการยกระดับคุณภาพ 
มาตรฐานการทำงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล  
              ประโยชน์การจัดการความรู้ในองค์กร 
                1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 
                2. ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม 
                3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
                4. ชว่ยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร 
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-๒๔- 

                5. เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดีข้ึนและเร็วขึ้น 
  
3.4 การประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมขององค์กร 

องค์การจัดการน้ำเสียได้มีการกำหนดผลลัพธ์ที่ได้จากการนวัตกรรม โดยกำหนดเป็นผลลัพธ์ทาง

การเงินและไม่ใช่การเงิน ซึ่งแสดงเป็นตัวชี้วัดและเป้าหมายที่มีความท้าทายครอบคลุมใน ๔ มิติ โดยนำหลักการ

ของ Balanced Scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมขององค์การจัดการ             

น้ำเสีย โดยมีหลักการดังนี้ 

Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการช่วยในการประเมินผลองค์กร
และช่วยให้องค์กรนำเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง (Strategic Implementation) เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
ขององค์กร เป็นขั ้นการกำหนดปัจจัยที ่สำคัญต่อความสำเร ็จ ต่อมาคือการสร้างดัชนีว ัดผลสำเร ็จ  (Key 
Performance Indicators: KPI) เพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดำเนินงานในส่วนที่สำคัญต่อกลยุทธ์   
โดยพิจารณาตัวชี้วัดใน ๔ มิติ ประกอบด้วย  

 
๑. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective : F) 
๒. มุมมองด้านลูกค้า(Customer Perspective : C) 

๓. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal ๓ Process  Perspective :IP)   

๔. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  (Learning  and  Growth  Perspective : LG) 

Balance Scorecard จะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบขององค์กร ใน 4 มุมมอง ดังนี้ 

ที ่ Balance Scorecard ประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
 ๑ ผลลัพธ์ด้านการเงิน 

(Financial Perspective : F) 
F1 - รายได้ที่เพ่ิมขึ้น/ค่าใช้จ่ายที่ลดลดจากนวัตกรรมในภาพรวม
ของรัฐวิสาหกิจ 
F2 - รายได้ที่เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรมในแต่ละ
สายงาน 
F3 - ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณด้านนวัตกรรม 

 ๒ ผลลัพธ์ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์
และบริการ (Customer : C) 

C1 – ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจาก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
C2 – ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 
จากนวัตกรรมกระบวนการทำงานใหม่ 
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-๒๕- 

ที ่ Balance Scorecard ประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
C3 - ความสำเร็จการจัดทำ/ทบทวนและการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานรัฐ/
เอกชน/สถาบันการศึกษา 

๓ ผลลัพธ์ด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process : IP) 

I1 - ความสำเร ็จการดำเนินงานตามแผนแม่บทการจัดการ
นวัตกรรม (ประจำปี) ขององค์กร 
I2 - รอบระยะเวลา เฉลี ่ยตาม SLA ของกระบวนการจัดการ
นวัตกรรม จนออกสู่การใช้งานจริง 
I3 - จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรที ่ทำการจดและ
คุ้มครองทางกฎหมายตามแผนประจำปี 

  ๔ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา (Learning and Growth : 
LG) 

LG1 - ร้อยละจำนวนบุคลากรภายใน ที ่มีส่วนร่วมในการคิด
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ต่อ
จำนวนบุคลากรภายในทั้งหมด 
LG2 - ร้อยละจำนวนหน่วยงาน (ที่เล็กที่สุด) ที่มีนวัตกรรมของ
หน่วยงาน 
LG3 - ความสำเร ็จการนำระบบด ิจ ิท ัล/ IT มาใช ้ ในการ
กระบวนการจัดการนวัตกรรมได้ตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ การประเมินความสำเร็จของทุกตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมายแนวโน้ม และ/หรือ สามารถเทียบเคียง
คู่แข่ง/คูเ่ทียบ 

 
ประโยชน์ที่ได้จากการนำ Balanced Scorecard ไปใช้ 

1. ช่วยให้ผลการดำเนินงานขององค์กรดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นการประเมินองค์รวม ที่
ครอบคลุมมิติด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เพ่ือให้เกิดความสมดุล 

2. ทำให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้น ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการ
นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

3. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวัฒนธรรมขององค์กรโดยอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 

4. ทำให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอีกท้ังผลของงานตนเองจะส่งผล
ต่อผลการดำเนินงานของผู้อื่นและขององค์กรอย่างไร  

ทั้งนี้ การนำข้อเสียของ BSC มาใช้ในการประเมินผลลัพธ์องค์กร ต้องมาความสมดุลในมิติทั้ง ๔ ด้าน 
ซึ่งหากมีตัวเลขมากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง ซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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-๒๖- 

3.4 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย  
รายละเอียดแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563                 

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า  
วัตถุประสงค ์  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความ

ทันสมัย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้นวัตกรรม
จะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ มีความใหม่ และสร้างคุณค่าให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย 

กลยุทธ์ ส่งเสริมให้พนักงานนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรในการมีผลิตภัณฑ์ 
บริการที่ดีให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นผู้นำในตลาดสาขาการมีผลิตภัณฑ์ระบบ
บำบัดน้ำเสียที่มีศักยภาพของประเทศ 
 
O1 มีนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่ งเสริมความเชื่อมั่นใจกับลูกค้า       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

มีผลิตภัณฑ์บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
 
KPI1 นวัตกรรมที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 
KPI2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรม ของ อจน. 

การประเมินผล 1. แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
2. นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

ระยะเวลา 9 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานในองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน WMA IM Team 
กิจกรรม 1. วิเคราะห์ และพัฒนาการบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย 

2. จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

1. อจน. มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย 
2. พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาดำเนินงาน การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
บริหารความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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-๒๗- 

กลยุทธ์ที ่1.1 ส่งเสริมให้พนักงานนำองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรม 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน: การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรม
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า โดยการประชุมระดม
ความคิดเห็น 
 
๒.จัดให้มีกิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริม
ภารกิจของ อจน. ด้านการ
บริหารจัดการระบบำบัด    
น้ำเสีย 
 
๓.พัฒนานวัตกรรมหรือสร้าง
คลังความรู้โดยนำเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการทำงาน และ
ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 
 

- คณะทำงาน   
ด้านการจัดการ
ความรู้และ
นวัตกรรมของ
องค์การจัดการ   
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผู้บริหาร พนักงาน 
ล ู กจ ้ า งองค ์ ก า ร
จัดการน้ำเสีย 
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-๒๘- 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื ่อสนับสนุนการทำงานองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทำงานให้มีความรวดเร็ว  

กลยุทธ์ ปรับปรุง ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

บุคลากรมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 
O1 นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ใน 
 ยุคปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ทุกที ่  ทุก
เวลา 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

จำนวนนวัตกรรมที่บุคลากรสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
KPI1 จำนวนเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมต่อปี 
KPI2 ร้อยละความพึงพอใจการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้มาสร้างเป็นนวัตกรรมองค์กร 

การประเมินผล 1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติงานขององค์กร 

ระยะเวลา 8 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานในองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน WMA IM Team 
กิจกรรม 1. นำข้อมูลจากคลังความรู้มาสร้างนวัตกรรม 

2. จัดประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน 
ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

1. อจน. มีนวัตกรรมด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อจน. ลงได้ 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาการดำเนินงาน การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอต่อการพัฒนานวัตกรรมของ อจน.  
บริหารความเสี่ยง จัดฝึกอบรม สัมมนาวิธีการสร้างนวัตกรรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กร  

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๒๙- 

กลยุทธ์ที ่2.1 ปรับปรุง ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน: พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห์ ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูล หาข้อสรุป 
 
๒. พัฒนากระบวนการทำงาน 
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการทำงาน 
 
๓.อบรมการใช้งาน           
นำเทคโนโลยีมาใช้ 
ประเมินผล ปรับปรุง 
 
 

- คณะทำงานด้าน
การจัดการความรู้
และนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำ
เสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง
องค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๐- 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมการบริการลูกค้าและการตลาดที่ยั ่งยืน  เพื ่อสร้างความพึงพอใจ                    
และการยอมรับ 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือยกระดับการให้บริการลูกค้า ให้สามารถตอบสนองและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากคลังมารู้มาพัฒนานวัตกรรม
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

กลยุทธ์ ปรับปรุง ระบบการให้บริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต้องการของลูกค้าได้ง่าย 
 
O1 มีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

มีเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า 
 
KPI1 จำนวนความต้องการ/ความคาดหวัง 
KPI2 จำนวนนวัตกรรมด้านการบริการลูกค้าและการตลาดต่อปี 

การประเมินผล 1. แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและตลาด 
2. นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและตลาด 

ระยะเวลา 8 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานในองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน WMA IM Team 
กิจกรรม 1. พัฒนาการบริการลูกค้าโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2. จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าและการตลาด 

ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

1. ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการของ อจน. เพิ่มมากข้ึน 
2. มีนวัตกรรมด้านการบริการลูกค้าและตลาด 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ว ัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาการดำเน ินงาน                    
การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ลูกค้าและตลาดขาดความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมด้านการบริการรูปแบบใหม่ 
บริหารความเสี่ยง จัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้าและตลาดถึงวิธีการใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๑- 

กลยุทธ์ที ่3.1 ปรับปรุง ระบบการให้บริการลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน: พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริการลูกค้า 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. วิเคราะห์ความต้องการ
ของลูกค้าและตลาด 
 
๒. ประชุม พัฒนานวัตกรรม
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับ
ใช้งาน 
 
3. ไปทดสอบใช้งานเพ่ือดูผล
ตอบรับและข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้าและตลาด 
 
4. ปรับปรุงตามข้อเสนอที่
ได้รับ และนำไปใช้งานจริง 

- คณะทำงานด้าน
การจัดการความรู้
และนวัตกรรมของ
องค์การจัดการ   
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้าง
องค์การจัดการ   
น้ำเสีย 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๒- 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าองค์กรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

วัตถุประสงค ์  เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำมาใช้เป็น
ธุรกิจใหม่ให้แก่องค์กรและสามารถนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลภายนอก เพื ่อทำให้องค์กรมี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ์ คณะทำงานมีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 
 
 
เป้าประสงค์กลยุทธ์ (o) 

นำองค์ความรู้มาปรับปรุงให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายนอก
นำใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
O1 ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรให้มีความทันสมัย สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ (KPI) 

มีการถ่ายทอดนวัตที่คิดค้นได้แก่บุคคลภายนอก 
 
KPI1 จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ 
KPI2 จำนวนความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรม 
รูปแบบใหม่ 

การประเมินผล 1. แนวทางการปรับปรุงองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 
2. บุคคลภายนอกสามารถนำนวัตกรรมไปใช้งานได้ 

ระยะเวลา 9 เดือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงานในองค์กร 
หัวหน้าทีมงาน/ทีมงาน คณะทำงาน WMA IM Team 
กิจกรรม 1. จัดประกวดนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 
ผลความสำเร็จที ่ได้รับ 
(Deliverable) 

1. มีนวัตกรรมที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร 

เงินลงทุน/ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย 

บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ว ัฒนธรรมองค์กร ระยะเวลาการดำเน ินงาน                  
การประเมินผล 

ความเสี ่ยงและวิธ ีลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง พนักงานไม่สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่
องค์กร 
บริหารความเสี่ยง จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานภายในองค์กร 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๓- 

 

กลยุทธ์ที ่4.1 คณะทำงานมีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
แผนงานภายใต้กลยุทธ์ 

1.1.1 ชื่อแผนงาน: พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ 

การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 ปี 2563 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
๑. เลือกองค์ความรู้ที่จะนำมา
ปรับปรุง 
 
๒.นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  
ที่มีความทันสมัยจัดการ
ความรู้และสามารถปฏิบัติได้
จริงทุกข้ันตอน 
 
3. เผยแพร่ ชี้แจงการ
ปรับปรุงองค์ความรู้ พร้อมทั้ง
อบรมการใช้งาน ประเมินผล 
ปรับปรุง 

- คณะทำงานด้าน
การจัดการความรู้
และนวัตกรรมของ
องค ์ ก า รจ ั ด ก า ร   
น้ำเสีย 
- คณะทำงาน 
WMA IM Team 
- ผู้บริหาร พนักงาน 
ล ู กจ ้ า งองค ์ ก า ร
จัดการน้ำเสีย 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

-๓๔- 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการนวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การจัดการน้ำเสีย 

 

 

คณะกำกับ 

คณะทำงาน KM&INNO 

คณะทำงาน WMA IM Team 

นโยบายความคิดสร้างสรรค์ 

การประเมิน VOC/VOS 

การประกวดนวัตกรรม 

Lenovo
Highlight

Lenovo
Cross-Out

Lenovo
Cross-Out

Lenovo
Cross-Out
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ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บริหารจัดการนวัตกรรม และการถ่ายทอดความรู ้
(Innovation and Knowledge Management) 

 

 องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
นวัตกรรม และการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และนำนวัตกรรมมาเป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการถ่ายทอดความรู้ และผลักดันให้เกิด
การนำนวัตกรรมทั้งในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)  นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) และนวัตกรรมแนวคิดบริการ (New Service Innovation) ให้เข้าไปอยู ่ในทุก
กระบวนการทำงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เน ื ่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กรบนพื ้นฐานของความรู้                        
เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององคก์ร 
ด้วยเหตุนี้ องค์การจัดการน้ำเสียจึงกำหนดด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ 
โดยใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดดังต่อไปนี้ 
 
แนวทางการบริหารจัดการและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม 

  ๑. การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 
 สนับสนุนงบประมาณในการวจิัยและพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมและ

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ 
นวัตกรรมกระบวนการทำงาน และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ 

 ๒. การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย และหน่วยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาขั ้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสียเพื ่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในอนาคต  

 ๓. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกระบวนงาน เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร 
 
                  /4. การส่งเสริม... 
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 ๔. การส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมเรื่องนวัตกรรมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ผลักด ันและส่งเสร ิมให ้พน ักงานมีความค ิดสร ้างสรรค ์ ท ัศนคต ิและให ้ความสำคัญ                          
ในเร ื ่องการเร ียนรู ้ส ิ ่งใหม่ ปลูกฝังให ้ท ุกคนมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเอง  เพื ่อให ้เกิด                      
ความคิดสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดความรู้ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ให้คิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจยั/นวัตกรรม 
ไปสู่การขยายผลเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ/กระบวนการทำงาน/และรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ 

 ๕. ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรม 
 องค์การจัดการน้ำเสียให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

และระบบคลังนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใ ช้
งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สนับสนุนกิจกรรมด้านนวัตกรรม เสริมสร้างบรรยากาศด้านความคิด
สร้างสรรค์ การทำนวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งกำหนดกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญและ
สารสนเทศหรือความรู้ที่ต้องการจากหน่วยงานภายนอก 

 6. การให้ความสำคัญก่อนหลังและเน้นความสำคัญ (prioritization and focus) 
     การให้ความสำคัญก่อนหลังและเน้นความสำคัญ (prioritization and focus) งานวิจัยและ              

พัฒนาเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร การเงิน และเวลาอย่างสูง  ขณะเดียวกันก็มีความ
เสี่ยงในการล้มเหลว หรือไม่ทันเวลา และไม่ทันเหตุการณ์  ดังนั้น สิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร คือ ต้องมีการ
กำหนดความสำคัญก่อนหลังของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวขอ้งตา่ง ๆ โดยพิจารณาทั้งในแง่ศักยภาพของ
โครงการวิจัยและพัฒนาที่ส่งผลต่อองค์กร สังคมและประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด 

  7. จัดกิจกรรม KM, Think Tank, Learning Organization, Teaching Organization  
 จัดกิจกรรมโดยผู้เชี ่ยวชาญ (ทั ้งภายในและภายนอก) ร่วมแสดง ถ่ายทอดความรู้ โดยใช้

กระบวนการ SECI Model มีองค์ประกอบดังนี้ 
1. Socialization เป็นการถ่ายโอนความรูโ้ดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรือบุคคล โดยไม่ผ่าน

การเขียน กลุ่มคนที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนี้มักจะมีพ้ืนฐานความรู้ที่สอดคล้องกัน  
2. Externalization เป็นการถ่ายโอนความรู้จากผู้เชี ่ยวชาญที่มีความสามารถในการ

สอนผ่านสื่อต่าง ๆ จากประสบการณ์ในสมองของเขาออกมาสู่ภายนอกแก่ผู้อื่น 
3. Combination การ เร ี ยนร ู ้ ส ิ ่ ง ใหม่  ๆ  ให ้ท ันต ่อกระแสการ เปล ี ่ ยนแปลง                            

และมีการศึกษาเรียนรู้จากความรู้ภายนอก ซึ่งแนวคิดจะมีความหลากหลายมาก ต้องสร้างความเข้าใจและ
เชื่อมโยงความรู้อันหลากหลายให้ได้ และถ่ายทอดความรู้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กร 

4. Internalization การนำความรู้ใหม่มาลงมือปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดการเรียนรู้             
ให้เกิดเป็นความรู้ประสบการณ์และปัญญา เป็นประสบการณ์อยู่ในสมอง ต่อไป 

 

/นอกจาก... 
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 นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การนำเสนอนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสร้างให้บุคคลากร กล้าคิด กล้าทำ กล้าล้มเพื่อเรียนรู้ และ
ก่อเกิดวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม 

 



เอกสารแนบท้ายคำสั่งองค์การจัดการน้ำเสีย 
เรื่อง การนำแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ไปสู่การ

ปฏิบัติ (แนบท้ายคำสั่ง อจน. ที่ ๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินงานตามหลักการ
การบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย)   

 
ตามท่ีผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ประกาศคำสั่ง อจน. ที่ ๑๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินงานตามหลักการบริหารจัดการองค์กร ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การ
จัดการน้ำเสีย แล้ว นั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว องค์การจัดการน้ำเสีย จึงกำหนดแนวทางการนำหลักการด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ๑.๑ คณะกรรมการ อจน. 
          ๑.๑.๑ วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการขององค์การจัดการน้ำเสีย 
    ๑.๒ คณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล  
          ๑.๒.๑ พิจารณาการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 
    ๑.๓ คณะทำงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ (SE-AM: KM&INNO) 

๑.๓.๑ จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  และแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
นวัตกรรม  

๑.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้  และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำเสีย 

๑.๑.๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการและแนวปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำเสียและที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน 

๑.๒ ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองมาตรฐานวิศวกรรม (งานบริหารจัดการนวัตกรรม)/กองสารสนเทศและ
ประเมินผล (งานการจัดการความรู้) 

๑.๒.๑ กำหนดค่านิยมที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์  พร้อมสร้าง/พัฒนาคลังความรู้ 
อจน.(งานการจัดการความรู้) 

๑.๒.๒ ประเมินช่องว่างเพื่อการพัฒนา (Gap Analysis) ของการพัฒนานวัตกรรมองค์กร 
๑.๒.๓ สำรวจ/ประเมินความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมองค์กร 
๑.๒.๔ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
๑.๒.๕ จัดให้มีประเมินนวัตกรรมองค์กร เพ่ือนำมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 

/๑.๓.๒ จัดให้มี... 
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๑.๓ ฝ่ายพัฒนาองค์กร กองสารสนเทศและประเมินผล  (งานบริหารจัดการความรู้) 
๑.๓.๑ รวบรวมองค์ความรู้ภายในองค์กร สร้างแหล่งข้อมูลความรู้องค์กร  ฐานข้อมูลความรู้องค์กร 
๑.๓.๒ จัดให้มี/สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑.๓.๓ สอบทานการดำเนินงานของกระบวนการที่สำคัญด้าน KM (KM Audit) 
๑.๓.๔ กำหนดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
 

๒. กำหนดให้มีการนำมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติที่ดี และหลักเกณฑ์การประเมินการด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ 

๓. กำหนดให้มีการส่งเสริมการดำเนินงานโดย 
๓.๑. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้กับพนักงาน ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ดังนี้ 

๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และแนวการดำเนินงาน 
๓.๑.๒ หนังสือแจ้งเวียน 
๓.๑.๓ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)       
๓.๑.๔ ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน Line Group เป็นต้น      

๓.๒. อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
๔. กำหนดให้มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโดยประชุมคณะทำงาน และประเมินผลการดำเนินงาน
ผ่านการประเมินผล โดยใช้ Google Form 
๕. กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการ โดย สรุปผลการประเมิน/สำรวจ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

๕.๑ คณะกรรมการ อจน.  
๕.๒ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย 

๕.๓ คณะทำงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินผลฯ (SE-AM: KM&INNO) 
๕.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม  (งานนวัตกรรม) 
๕.๕ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร  (งานจัดการความรู้) 

 
ประเด็นที่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน 

1. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ และด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย 
3. แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลการประเมินผลฯ (SE-AM: CG) 
4. อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น การประกวดนวัตกรรม  ผลประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม เป็นต้น 

 



 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความต้องการ 
 ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การพัฒนานวัตกรรม

องค์การจัดการน้ำเสีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงาน KM WMA Team 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความต้องการ 
 ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรม 

องค์การจัดการน้ำเสีย 
......................................................... 

การดำเนินงาน  
                 องค์การจัดการน้ำเสียได้ออกแบบประเมินความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้ามีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย โดยใช้วิธิการรวบรวมเสียงของลูกค้า (Voice of Customer 
: VOC) ใน ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย  
                 กลุ่มท่ี 1  ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อจน  
      กลุ่มท่ี 2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
      กลุ่มท่ี 3  ลูกค้า ประชาชน เช่น นักเรียนประชาชน ชุมชน สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หน่วยงาน  
                              หรือกำหนด NGO กลุ่มเรียกร้องสิทธิต่างๆ  
                 กลุ่มท่ี 4  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแล 
                             ผู้กำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
                รูปแบบของนวัตกรรมที่องค์การจัดการน้ำเสียได้วิเคราะห์ และประเมินว่า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้สว่น
เสียมีความต้องการ ความคาดหวังจากองค์การจัดการน้ำเสียอย่างแท้จริง  มีจำนวน ๔ ประเภท ได้แก่  
    รูปแบบที่ 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านน้ำเสีย (Product Innovation) 
    รูปแบบที่ 2 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) หรืองานบริการ 
    รูปแบบที่ 3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
    รูปแบบที่ 4 นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation) 
 
วิธีการประเมิน 
               แบบประเมินความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนานวัตกรรม
ขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทของ
องค์กรมาช ่วยให ้บรรลุผลตามเป้าหมาย คือในร ูปแบบ Google Form ซึ ่งช ่วยอำนวยความสะดวก 
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย อีกท้ังช่วยให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดการนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น   
                 เมื่อได้ผลจากการประเมินความต้องการ ความคาดหวังแล้วจึงได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 
จัดลำดับความสำคัญ คัดเลือก และวิเคราะห์เสียงของลูกค้า ((Voice of Customer : VOC) ทั้ง ๔ กล ุ่ม        
ในนวัตกรรมกรรมทั้ง ๔ รูปแบบ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะได้นวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ข้อมูลประกอบการวางแผน ตัดสินใจ กำหนดทิศทางสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
องค์การจัดการน้ำเสียต่อไป 
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สรุปผลการประเมิน  
        ๑. ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ  
 1.1 ผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง อจน. ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 60 คน  
       (1.1) เพศ 

               เพศชาย จำนวน   21 คน 
                เพศหญิง จำนวน  39 คน 
  

       (1.2) อายุ 
              น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 0 คน 

  20-30 ปี       จำนวน 11 คน 
  31-40 ปี       จำนวน 17 คน 
  41-50 ปี       จำนวน 25 คน 
  51-60 ปี       จำนวน 5 คน 

               มากกว่า 60 ปี จำนวน 2 คน 
       (1.3) การศึกษา 
               ต่ำกว่าปริญญาตรี  จำนวน 34 คน 
               ปริญญาตรี          จำนวน 2 คน 
               ปริญญาโท          จำนวน 23 คน 
               ปริญญาเอก         จำนวน 1 คน 
 
       2. การแบ่งกลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อจน (ร้อยละ 75)  
กลุ่มท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ร้อยละ 10) 
กลุ่มท่ี 3 ลูกค้า ประชาชน เช่น นักเรียนประชาชน ชุมชน สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หน่วยงาน 
หรือ NGO กลุ่มเรียกร้องสิทธิต่างๆ (ร้อยละ 10) 
กลุ่มที่ 4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับ
ดูแลผู้กำหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (ร้อยละ 3) 

      3. สรุปผลการประเมิน 
จำนวนผู้บริหาร พนักงาน อจน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า     

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการพัฒนานวัตกรรมองค์การจัดการน้ำเสีย มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 
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ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านน้ำเสีย 
(Product Innovation) 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

(คิดเป็นจำนวนคน) (คิดเป็นร้อยละ) 
1. นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเพ่ิมความสะดวกสบาย ง่าย
ต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสีย 
 

43 71.7 

2. นวัตกรรมมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อนุรักษ์
พลังงาน   และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

36 60 

3. ระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ทัดเทียมกับสากล 
 
 

38 63.3 

4. ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ใช้บริการครอบคลุมด้านคุณภาพ ราคา ความปลอดภัย
การรับประกันความแม่นยำ เที่ยงตรง ทางขนส่ง การมี
อะไหล่ การบริการ 
 

20 33.3 

5. ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มี
เอกลักษณ์ คุณสมบัติเป็นของตนเองไม่เหมือนใคร 
 

12 20 

6. ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์พิเศษ/ประโยชน์เสริม เหนือกว่าคู่
แข่งขัน เช่น ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล      
เป็นต้น 
 

15 25 

ประเภทท่ี 2 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation)  
หรืองานบริการ 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
(คิดเป็นจำนวนคน) (คิดเป็นร้อยละ) 

1. ต้องการงานบริการที่สุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่
ไว้วางใจ ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ พัฒนา/ขยายช่อง
ทางการสื่อสาร หลายช่องทาง 
 

32 53.3 

2. งานบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือโซเชียสมิเดีย โดยสามารถติดต่อ
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ 
นั้นๆ 
 

31 51.7 

3. การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service ) 
 

27 45 

4. สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายพันธมิตร เช่น 
การแบ่งปันความรู้ มีเป้าหมายร่วมกัน พัฒนาชุมชนและ

32 53.3 
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สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน 
ระหว่างและหลังการขาย มีการให้บริการประชาชน ชุมชน
ในพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย สม่ำเสมอ เป็นต้น 
 
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำเสีย ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญอยู่เสมอ มีคู่มือ/เครื่องมือ/มาตรการป้องกัน 
สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กร 
 

30 50 

6. มีการขยายพื ้นที ่จ ัดการน้ำเสียให้ครอบคลุมทั ่วทั้ง
ประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ   
น้ำเสียที่ดี 
 

27 45 

ประเภทท่ี 3 นวัตกรรมกระบวนการ  
(Process Innovation) 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
(คิดเป็นจำนวนคน) (คิดเป็นร้อยละ) 

1. ม ีการทบทวนปรับปร ุงกระบวนการ/ขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น เพื ่อสร้างความ
เชื่อมั่น ความถูกต้องให้กับพนักงานและลูกค้า 
 

30 50 

2. กระบวนการทำงานที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เช่น ลด
ขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดใน
การทำงาน เป็นต้น 

44 73.3 

3. เปลี ่ยนแปลงด้านเทคนิค อุปกรณ์/ซอฟแวร์ในการ
ดำเนินงาน เพ่ือความสะดวกถูกต้อง ทันสมัย 

28 46.7 

4. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย รองรับกระบวนการสำคัญ
ภายใน อจน. ทั้งหมด 

37 61.7 

5. มีการรวบรวมความคิด ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว 
การเก็บข้อมูลได้   ง่ายขึ้น เป็นต้น 

20 33.3 

6. พัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการตลอดห่วง
โซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพ่ือ
สร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคคลกรในองค์กร และสร้าง
การเติบโตในระยะยาว 
 

27 45 
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ประเภทท่ี 4 นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่ 
(Business Model Innovation) 

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 
(คิดเป็นจำนวนคน) (คิดเป็นร้อยละ) 

1. ธุรกิจใหม่รูปแบบการบริการครบวงจร (ติดตั้ง ซ่อมแซม 
ดูแลรักษา) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำเสีย เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย 
เครื่องเติมอากาศ ปั้มน้ำเสีย เป็นต้น 
 

47 78.3 

2. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ เทคนิคการบำบัดน้ำเสีย
เพ่ือเป็นหน่วยงานด้านวิชาการด้านการจัดการน้ำเสีย 
 

29 48.3 

3. ธ ุรก ิจการบร ิการออกแบบระบบบำบัดน ้ำเส ียให้
หน่วยงาน สำนักงาน บ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล  
เป็นต้น 

46 76.7 

4. ธุรกิจการใช้น้ำเสียให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม บ้านพัก
อาศัย โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ 

33 55 

   
 

      4. สรุปแบบประเมิน ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนวัตกรรมองค์การ
จัดการน้ำเสียทั้ง ๔ รูปแบบ 
 

ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านน้ำเสีย (Product Innovation) (จากมากไปหาน้อย) 
๑. จำนวน 43 คน ต้องการ และคาดหวังกับนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเพิ่มความสะดวกสบาย 

ง่ายต่อการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเสีย  
๒. จำนวน 38 คน ต้องการ และคาดหวังระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ทัดเทียมกับสากล  
๓. จำนวน 36 คน ต้องการ และคาดหวังระบบบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ทัดเทียมกับสากล  
๔. จำนวน 20 คน ต้องการ และคาดหวัง ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของลูกค้า

ผู้ใช้บริการครอบคลุมด้านคุณภาพ ราคา ความปลอดภัย การรับประกัน ความแม่นยำ เที่ยงตรง 
ทางขนส่ง การมีอะไหล่ การบริการ  

๕. จำนวน 15 คน ต้องการ และคาดหวังผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า               
มีเอกลักษณ์ คุณสมบัติเป็นของตนเองไม่เหมือนใคร จำนวน 12 คน มีความต้องการ และ
คาดหวังผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มีเอกลักษณ์ คุณสมบัติเป็นของตนเอง
ไม่เหมือนใคร 

 

ประเภทท่ี 2 นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) หรืองานบริการ (จากมากไปหาน้อย) 
๑. จำนวน 32 คน ต้องการ และคาดหวังงานบริการที่สุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจ ถูกต้อง 

รวดเร็ว เชื่อถือได้ พัฒนา/ขยายช่องทางการสื่อสาร หลายช่องทาง และการสร้างสรรค์ประโยชน์
ร่วมกันทั้งสองฝ่ายพันธมิตร เช่น การแบ่งปันความรู ้ มีเป้าหมายร่วมกัน พัฒนาชุมชนและ
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สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขาย มีการให้บริการ
ประชาชน ชุมชนในพ้ืนที่จัดการน้ำเสีย สม่ำเสมอ เป็นต้น 

๒. จำนวน 31 คน ต้องการ และคาดหวังงานบริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือโซเชียสมิเดีย โดยสามารถติดต่อสอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ นั้นๆ  

๓. จำนวน 30 คน ต้องการ และคาดหวังผู้ปฏิบัติงานด้านน้ำเสีย ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญอยู่เสมอ มีคู่มือ/เครื่องมือ/มาตรการป้องกัน สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจขององค์กร  

๔. จำนวน 27 คน ต้องการ และคาดหวังการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service ) 
และมีการขยายพื้นที่จัดการน้ำเสียให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการจัดการน้ำเสียที่ดี  

 

ประเภทท่ี 3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) (จากมากไปหาน้อย) 
๑. จำนวน 44 คน ต้องการ และคาดหวังกระบวนการทำงานที ่ทำให้การทำงานง่ายขึ ้น เช่น          

ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เป็นต้น 
๒. จำนวน 37 คน ต้องการ และคาดหวังระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับกระบวนการสำคัญ

ภายในองค์การจัดการน้ำเสียทั้งหมด  
๓. จำนวน 30 คน ต้องการ และคาดหวังมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ความถูกต้องให้กับพนักงานและลูกค้า  
๔. จำนวน 28 คน ต้องการ และคาดหวังเปลี ่ยนแปลงด้านเทคนิค อุปกรณ์/ซอฟแวร์ในการ

ดำเนินงาน เพ่ือความสะดวกถูกต้อง ทันสมัย 
๕. จำนวน 27 คน ต้องการ และคาดหวังพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการตลอดห่วงโซ่

คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคคลกรใน
องค์กร และสร้างการเติบโตในระยะยาว  

๖. จำนวน 20 คน ต้องการ และคาดหวัง มีการรวบรวมความคิด ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว การเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 

 

ประเภทท่ี 4 นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)(เรียงจากมากไปหาน้อย)    
๑. จำนวน 47 คน ต้องการ และคาดหวังธุรกิจใหม่รูปแบบการบริการครบวงจร (ติดตั้ง ซ่อมแซม 

ดูแลรักษา) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำเสีย เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ปั้มน้ำเสีย เป็นต้น  
๒. จำนวน 46 คน ต้องการ และคาดหวังธุรกิจการบริการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้หน่วยงาน 

สำนักงาน บ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล เป็นต้น  
๓. จำนวน 33 คน ต้องการ และคาดหวังธุรกิจการใช้น้ำเสียให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม บ้านพัก

อาศัย โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ  
๔. จำนวน 29 คน ต้องการ และคาดหวังธุรกิจที่เก่ียวกับการให้ความรู้ เทคนิคการบำบัดน้ำเสียเพ่ือ

เป็นหน่วยงานด้านวิชาการด้านการจัดการน้ำเสีย 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม 
ควรลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน และลดทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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การใช้ Data Analysis วิเคราะห์ข้อมูลจัดลำดับความสำคัญ คัดเลือก และวิเคราะห์เสียงของลูกค้า  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 901.1 นวตักรรม/ผลิตภณัฑใ์หม่

1.2. นวตักรรมมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

1.3. ระบบบ ำบดัน ้ำเสียไดม้ำตรฐำน 

1.4. ผลิตภณัฑมี์คุณลกัษณะตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ผูใ้ชบ้ริกำ…

1.5. ผลิตภณัฑส์อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

1.6. ผลิตภณัฑมี์ประโยชน์พิเศษ/ประโยชน์เสริม 

2.1. ตอ้งกำรงำนบริกำรท่ีสุภำพ มีประสิทธิภำพ 

2.2 งำนบริกำรประชำชนผำ่นช่องทำงออนไลน์ 

2.3. กำรบริกำรเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service )

2.4. สร้ำงสรรคป์ระโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่ำยพนัธมิตร กำรขำย มีกำร…

2.5. ผูป้ฏิบติังำนดำ้นน ้ำเสีย ตอ้งมีกำรพฒันำศกัยภำพ 

2.6. มีกำรขยำยพ้ืนท่ีจดักำรน ้ำเสีย

3.1. มีกำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนใหม่

3.2. กระบวนกำรท ำงำนท่ีท ำให้กำรท ำงำนง่ำยข้ึน 

3.3. เปล่ียนแปลงดำ้นเทคนิค อุปกรณ์/ซอฟแวร์ในกำรด ำเนินงำน 

3.4. มีระบบสำรสนเทศท่ีทนัสมยั 

3.5. มีกำรรวบรวมควำมคิด ขอ้เสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุง…

3.6. พฒันำกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรระยะยำว

4.1. ธุรกิจใหม่รูปแบบกำรบริกำรครบวงจร (ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแล…

4.2. ธุรกิจท่ีเก่ียวกบักำรให้ควำมรู้ เทคนิคกำรบ ำบดัน ้ำเสีย

4.3. ธุรกิจกำรบริกำรออกแบบระบบบ ำบดัน ้ำเสีย

4.4. ธุรกิจกำรใชน้ ้ำเสียให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม 

ควำมคำดหวงั ควำมตอ้งกำร นวตักรรมองคก์ำรจดักำรน ้ำเสีย 

จ ำนวน ร้อยละ
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ควำมตอ้งกำร ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อนวตักรรม อจน.
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การพัฒนานวัตกรรม
องค์การจัดการน้ำเสีย  มีสูงสุดใน 4 ประเภท 5 ลำดับ เรียงลำดับ ดังนี้ 

ลำดับ ประเภท 

1 ประเภทท่ี 4 นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)    
ธุรกิจใหม่รูปแบบการบริการครบวงจร (ติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์    
น้ำเสีย เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศ ปั้มน้ำเสีย เป็นต้น   
 

๒ ประเภทท่ี 4 นวัตกรรมด้านธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)    
ธุรกิจการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้หน่วยงาน สำนักงาน บ้านเรือน โรงงาน 
โรงพยาบาล 
 

3 ประเภทท่ี 3 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
 กระบวนการทำงานที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น เช่น ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยง  
ในการเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เป็นต้น 
 

4 ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านน้ำเสีย (Product Innovation)  
นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเพ่ิมความสะดวกสบาย ง่ายต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง     
กับการบริหารจัดการน้ำเสีย 
 

5 ประเภทท่ี 1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านน้ำเสีย (Product Innovation) ระบบบำบัด    
น้ำเสียได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทัดเทียมกับสากล 
 

 

 



สรุปรายละเอียดการด าเนินงาน

จ้างจัดกิจกรรม “WMA SHOWCASE”
องค์การจัดการน  าเสีย กระทรวงมหาดไทย







4. ตัดต่อคลิปวีดีโอ Present จ านวน 1 ชุด

https://www.youtube.com/watch?v=cJK4YcL5ROQ&feature=youtu.be

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด วีดีโอ Present ได้ที่


