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บทคัดย่อ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการ
ไฟฟ้านครหลวง (2) ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร ให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และ (3) กำหนดทิศทางในด้าน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร  โดยตรวจสอบจากสภาวะ
แวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย และ
สภาวะแวดล้อมภายในนองค์กร ได้แก่ ยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร ระบบการทำงาน บุคคลากร ทักษะความเชี่ยวชาญ และค่านิยมองค์กร ต่อมาจึงทำการ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรด้วย SWOT Analysis พบว่าองค์กรมี 8 
จุดแข็ง 5 จุดอ่อน 5 โอกาส และ 3 อุปสรรค จากนั้นจึงประเมินตำแน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้วย BCG Matrix พบว่าองค์กรอยู่ในตำแหน่ง Stars (เอื้อและแข็ง) 
เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัย
ภายในที่แข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะและมีความพร้อมสูง ดังนั้นเมื่อองค์กรมีสถานะเป็น 
Stars สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) เพ่ือใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสที่
เกิดข้ึน พร้อมกับพัฒนาต่อยอดให้องค์กร มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

ต่อมาทำการวิเคราะห์หากลยุทธด้วย TOWS Matrix แล้วจึงนำกลยุทธที่ได้มากำหนดเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวง โดยมี 3 ด้านคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีเป้าประสงค์เพื่อวาง
ระบบการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านกายภาพ การเงิน บุคลากรและอื่นๆ เพื่อจูงใจ และเอื้อให้มีการ
พัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม มีเป้าประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรโดยเรียนรู้จากการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองลูกค้าและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร มีเป้าประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และสามารถประยุกต์ใช้/พัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร 
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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ที ่นำเสนอในเอกสารวิชาการฉบับนี ้ เป็นการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก และ
วิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดและหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงใช้เป็นกรอบการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนวิสาหกิจการ
ไฟฟ้านครหลวง 

การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา พ.อ.หญิง ศศิธร ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนข้อมูล
และความเห็นจากพนักงานในฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 

สุดท้ายในฐานะผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลิตเอกสารวิชาการฉบับนี้
รวมทั้งขอน้อมรับความผิดพลาดทุกประการที่เกิดขึ้นในเอกสารนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผูท้ี่ใหค้วามสนใจ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
ในปัจจุบันองค์กรทั่วโลกมีการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที ่มีแข่งขันกันมากขึ้น 

เนื่องจากความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้
จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมข้ึน ทั้งนี้นวัตกรรมไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงเท่านั้น ยังหมายถึง
ระบบหรือรูปแบบใดก็ตามที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนงานและการเสนอ
รูปแบบธุรกิจใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
การบริโภคของลูกค้า จึงอาจกล่าวได้ว ่านวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทที ่สำคัญในการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศ 

การไฟฟ้านครหลวง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า สังกัด
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ภารกิจในการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า และจำหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟ้า
นครหลวงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง พัฒนาคุณภาพงานบริการ และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื ่อน 
Thailand 4.0 

แต่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเกิดขึ้นของ Disruptive Technology ใน
ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามภารกิจขององค์กร การพัฒนาองค์กรเพ่ือ
ความยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว จำเป็นต้องเสริมสร้าง “นวัตกรรม” ให้
เกิดข้ึนในองค์กร โดยพื้นฐานหรือแนวคิดนวัตกรรมขององค์กรควรมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จตาม
เป้าหมาย นวัตกรรมจึงเป็นสิ ่งจำเป็นที ่องค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ ้น เพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่ม (Value 
Added) ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุนทางธุรกิจ เพ่ิม
ศักยภาพ และสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ทั้งในตลาดระดับประเทศและระดับสากล 
นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการสร้าง New S-curve เพ่ือความยั่งยืนขององคก์ร 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
1.2.2 เพื ่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร ให้

สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 
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1.2.3 เพื่อกำหนดทิศทางในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
องค์กร 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จะพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
โดยพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ Megatrends หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก 
ซึ ่งเป็นผลจากการเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน รวมทั้งบูรณาการกับแผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง แผนแม่บท 
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การกำหนดแผนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆดังนี้ 

(1) นโยบายด้านพลังงานและการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศไทย 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2570 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2561 

- 2580 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 
- แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
- นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

- 2564 
(2) แนวโน้มทางเศรษฐกิจ 

- การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาค

บริการ 
- ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
- แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 
(3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

- สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
- พลังของผู้หญิง 
- พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ Covid-19 

(4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
- แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม 
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- แนวโน้มเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า 
(5) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม 

- การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 
- การกลายเป็นมหานครอย่างรวดเร็ว 

(6) กฏหมายของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับด้านนวัตกรรม 
- พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 

(7) นโยบายและแผนปฏิบัติภายในองค์กร 
- แผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2564 - 2580 
- แผนปฏิบัติการดิจิทัลการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2565 
- แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ ปี 2563 - 2565 
- แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564 - 2565 
- นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวง 

1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา  
การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปผลในห้วงตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2565 

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย 
1.4.1 การรวบรวมและทบทวนข้อมูล 

การรวบรวมและทบทวนข้อมูลจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยพิจารณา
และวิเคราะห์ข้อมูลจาก Megatrends หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจำวัน และปัจจัยภายในองค์กรโดยบูรณาการกับแผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง แผน
แม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

1.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร โดยใช้เครื ่องมือวิเคราะห์ 7s McKinsey เป็น

แนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงการบริหารงานและกระบวนงานภายในองค์กร โดยทั้ง 7 
ปัจจัย ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร (Structure) ระบบการทำงาน (System) รูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กร (Skills) ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(Strategy) และค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values) 
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นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในโดยใช้ทฤษฎี 7S McKinsey ยังได้นำแนวคิด
ทฤษฎี Resource Based View (RBV) มาใช้ประเมิน โดย RBV เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่สามารถบ่งบอกถึงความยั่งยืนขององค์กร โดยจะพิจารณาจากทรัพยากร
ขององค์กรต่างๆ เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบในตลาด ซึ่งการประเมินทรัพยากรตามหลักการ 
RBV นั้น จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ทรัพยากรนั้นมีคุณค่าหรือไม่ (Valuable) ถ้า
ทรัพยากรนั้นไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อองค์กรจะถือว่าทรัพยากรนั้นเป็นข้อเสียเปรียบในการ
แข่งขันกับองค์กรอื่น ขั้นตอนที่ 2 ทรัพยากรนั้นหาได้ยากหรือไม่ (Rare) เมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืน 
ขั้นตอนที่ 3 ทรัพยากรนั้นคัดลอกได้ยากหรือไม่ (Inimitable) หมายถึงในกรณีที่องค์กรอื่นต้องการ
ทรัพยากรแบบเดียวกันจะสามารถสร้างหรือดำเนินการให้มีทรัพยากรนั้นได้โดยง่ายหรือไม่ ขั้นตอนที่ 
4 ทรัพยากรนั ้นมีการจัดการที ่เป็นระบบ (Organized) และสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ทั ้งนี ้การ
วิเคราะห์จะเป็นลักษณะ Step by Step ถ้าผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้วถึงจะสามารถวิเคราะห์ขั้นถัดไปได้
ตามลำดับ 

1.4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร จะวิเคราะห์โดยใช้ 

PESTEL Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเชิงมหภาค เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจและนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ขององค์กร โดยแบ่งมิติในการวิเคราะห์ออกเป็น มิติด้าน
การเมือง (Political) มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) มิติด้านสังคม (Social) มิติด้านเทคโนโลยี 
(Technology) มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และมิติด้านกฎหมาย (Legal) 

นอกจากเครื่องมือ PESTEL Analysis แล้ว ยังได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Five Forces 
Analysis ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย  

1. อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power) 
2. อำนาจต่อรองจากคู่ค้า (Power of Suppliers) 
3. การคุกคามของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants) 
4. การแข่งขันของคู่แข่งในธุรกิจสายงานเดียวกัน (Industry Rivalry) 
5. การคุกคามจากสินค้าหรือการบริการทดแทน (Threat of Substitutes) 

1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อหาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 

(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis จากนั้นจึงนำ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่ได้นั ้นมาวิเคราะห์หาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) ขององค์กรในด้าน
การบริหารจัดการนวัตกรรม 

1.4.5 การกำหนดแผนดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ 
เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร โดยวิเคราะห์

จากความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์จะมีการ
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กำหนดเป้าประสงค์ของการดำเนินการ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินการ
ที่เก่ียวเนื่องกับยุทธศาสตร์ 

1.5 ข้อจำกัดของการวิจัย 
ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพียง 3 เดือน อาจส่งผลให้ไม่สามารถ

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์ได้ครบถ้วน 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ได้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.6.2 ได้กรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือ
นำไปใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเพ่ือสร้างความยั่งยืน และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในระยะยาว 



บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
2.1.1 นโยบายด้านพลังงานและการส่งเสริมนวัตกรรม (Policy) 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งจัดทำโดย

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล ในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน เศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้นเพื่อให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จจึงได้กำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
23 ฉบับ และ 85 แผนย่อย ซึ่งแบ่งประเด็นปฏิบรูปที่สำคัญได้ 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 6) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านพลังงานมีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องด้านพลังงาน 
1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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1.1) ข้อ 4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และข้อ 4.4.4 พัฒนาโครงสร้าง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2.1) ข้อ 4.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และข้อ 4.1.5 

ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
2.2) ข้อ 4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4.5.3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ข้อ 4.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  

3) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3.1) ข้อ 4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย และข้อ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการ

ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องด้านพลังงาน 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

1.1) 070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง  
1.2) 070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
1.3) 070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้น  
1.4) 070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ด้วย เทคโนโลยีระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การเติบโตอย่างยั่งยืน  

2.1) 080101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูงขึ้น  
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

3.1) 200101 งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พ.ศ. 2561 - 

2580 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีส่วนช่วยสนับสนุนประเด็นปฏิบรูปที่สำคัญท้ัง 6 ประเด็น เพ่ือทำให้วิสัยทัศน์บรรลุผล
สำเร ็จ แผนการดำเนินงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การวิจ ัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกอบด้วย 5 แผนย่อยดังนี้ 

แผนย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 

แผนย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม มุ่งเน้นประเด็นสำคัญทางสังคม
ของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ 
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แผนย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประเด็นสำคัญทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ต้องใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือใน
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนย่อยที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสมองค์ความรู้  การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อ
ยอดไปสู ่นว ัตกรรมทางเศรษฐก ิจหร ือนว ัตกรรมทางส ังคม รวมทั ้งการสร ้างนว ัตกรรมเพื ่อให้
ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี  

แผนย่อยที่ 5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาค
การศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบ 

ตัวชี้วัดในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนี้จะพิจารณา
จาก 2 ค่า คือ 1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศ ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติให้เพิ่มสูงขึ้นอยู่ใน 30 อันดับแรก โดยในปี พ.ศ. 
2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 47 48 และ 42 ตามลำดับ และ 2) มูลค่าการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 2-1 
และภาพท่ี 2-2) 

 
ภาพที่ 2-1 สถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย 
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ภาพที่ 2-2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  

ในรอบการสำรวจปี 2562 พบว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) จำนวนทั้งสิ้น 182,357 ล้านบาท หรือประมาณ 5,810 ล้าน U.S. Dollars คิดเป็นร้อยละ 
1.11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 17.5 ทั้งนี้
การลงทุนดังกล่าวแบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 142,971 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อย
ละ 78 ซึ่งมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.87 ต่อ GDP และเป็นการลงทุนจากภาครัฐ 
39,385 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 22 ซึ่งมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 0.24 ต่อ GDP (ภาพที่ 2 3) (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), 2563) 

 

 
ภาพที่ 2-3 คาดการณ์งบประมาณวิจัยพัฒนาปี 2563 (สอวช., 2563) 
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ด้านบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
159,507 คน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15 หรือคิดเป็น 24 คน ต่อประชากร 10,000 คน  ซึ่งแบ่งเป็น
บุคลากรที่อยู่ในภาครัฐร้อยละ 33 และอยู่ในภาคเอกชนร้อยละ 67 สำหรับปี 2562 ซึ่งจะเป็นรอบการ
สำรวจปี 63 นั้น คาดว่าการลงทุนด้าน R&D ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
1.21 ของ GDP (สอวช., 2563) 

จากการระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนได้รับ
ผลกระทบจนอาจจำเป็นต้องลดงบประมาณด้าน R&D ลง ส่วนภาครัฐนั้นไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทำให้ในภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
คาดว่าจะปรับตัวลดลงเหลือประมาณ 1.66 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ GDP (สอวช., 
2563) 

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนวิจัยและพัฒนาของไทยกับประเทศอื่น หลังจากเผชิญกับโค
วิด-19 พบว่า การระบาดของโควิด-19 จะทำให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนได้รับผลกระทบในระยะสั้น 
แต่ในระยะยาวนั้นการลงทุนด้าน R&D ของไทยและประเทศในกลุ่มกำลังพัฒนายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
เหตุการณ์นี้จะยิ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในโลกยุคใหม่ ซึ ่งอาจแซงหน้าประเทศอังกฤษได้ 
เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มการลงทุนด้าน R&D ค่อนข้างคงที่ (ภาพท่ี 2-4) (สอวช., 2563) 

 

 
 

ภาพที่ 2-4 ทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ 
 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกลุ่มเอเซียที่มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูง ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวันแล้ว (ภาพที่ 2 -5) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
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ประมาณ 5.810 พันล้าน U.S. Dollars ในปี 2561 ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึน (สอวช., 2563) 

 

 
 

ภาพที่ 2-5 ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ (Statista, 2564) 
 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 - 2570 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะ 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์
ชาติ) เพื่อระบุทิศทางการพัฒนาที่สำคัญในระยะเวลา 5 ปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขการ
พัฒนาที่ประเทศเผชิญอยู่และให้รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 13 มีจุดประสงค์เพื ่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี ่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ 
(Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 และมีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิก
โฉมประเทศไทยไปสู ่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า ส ังคมเดินหน้าอย่างยั ่งย ืน” หรือ “ Hi-Value and 
Sustainable Thailand” โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อม
กับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 มีองค์ประกอบ
ที่เก่ียวข้องกับ กฟน. และนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added 
Economy)  

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน โดยการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รถโดยสารสาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด รวมถึงการจัดหาสถานีอักประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอครอบคลุมเส้นทางคมนาคม
สำคัญทั่วประเทศ 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน โดยพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและบริการด้านดิจิทัล ทั้งด้านซอฟแวร์และการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
ร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีกลไกสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

องค์ประกอบที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 

ทันสมัย และน่าอยู่ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และดำเนินงานได้อย่าง
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งในเมือง และระบบสารสนเทศดิจิทัลที่มีความครอบคลุม 
สามารถเข้าถึงได้เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และพัฒนาปัจจัยดึงดูดการพัฒนาสู่ภูมิภาค 
(Pull Factors) อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีสิ ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตของประชาชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Eco-living) 

องค์ประกอบที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)  
หมุดหมายที ่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเว ียนและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการ

ปรับเปลี่ยนตลาดการซื้อขายไฟฟ้าไปสู่รูปแบบตลาดเสรีเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของผู้ผลิตรายย่อยและภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและการจัดการให้สามารถรองรับ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้น การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในระบบ
ขนส่งมวลชนและยานพาหนะส่วนบุคคล การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อย
คาร์บอนในปริมาณต่ำตลอดวงจรชีวิตได้รับการสนับสนุน ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำหรับการผลิต และมาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือจูงใจผู้บริโภค 

องค ์ประกอบที ่  4  ป ัจจ ัยสน ับสน ุนการพล ิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 
Thailand’s Transformation)  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง โดยปรับเปลี่ยนการบริหารงาน
ภาครัฐและการให้บริการสาธารณะสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการ
ภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
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(4) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านพลังงานปี พ.ศ. 2563 โดยมี
กิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ 5 กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ กฟน. คือ กิจกรรมการปฏิรูป
ที่ 5 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน โดยการปรับปรุงแนวทางการ
จัดทำแผนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันและผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานที่บูรณาการกันของระบบส่งและระบบจำหน่ายอย่าง
คุ้มค่า โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเร่งการเปิดสิทธิการใช้ประโยชน์จากระบบส่งและระบบจำหน่ายของการ
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Third Party Access) และเร่งกำหนดอัตราค่าใช้บริการอย่างเป็นธรรม เพ่ือเพิ่มการ
แข่งขันในกิจการไฟฟ้า ซึ่งมีกิจกรรมย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับ กฟน. ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) 2022 
โดยคำนึงถึงการกระจายสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุลเพื่อลดความเสี่ยงของการจัดหาเชื้อเพลิง มี
ความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าฐาน โรงไฟฟ้าที่มีการตอบสนองรวดเร็ว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และการ
ผลิตไฟฟ้าใช้เองของ Prosumer คำนึงถึงการบริหารแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งไฟฟ้า และเงื่อนไขรายภูมิภาค  

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารกิจการไฟฟ้า โดย 

1) การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันภายใต้การกำกับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และคงไว้ซึ่งความมั่นคง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตเอง ใช้เอง และซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายใน
ชุมชน 

2) ส่งเสริมและจัดทำระเบียบและกฎเกณฑ์สำหรับ Third Party Access (TPA) ของ
ระบบส่งและระบบจำหน่าย 

3) จัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปีของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 

4) รูปแบบและแผนที่นำทาง (Roadmap) เพื ่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการ
แข่งขันกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยที่เหมาะสมกับแนวโน้มของกิจการไฟฟ้าในอนาคต 

5) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการจำหน่าย (Retail) ในระยะยาว 
6) ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสม 

เป็นธรรม และเพ่ือเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Prosumer 
7) ปรับปรุงใบแจ้งค่าไฟฟ้าโดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมการเปลี่ยนผ่านกิจการ
ไฟฟ้าสู่ยุค Prosumer 

(5) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 
2564 
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สว
ทน.) ได้จัดทำนโยบายและแผนแห่งชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมี
ความเชื่อมโยงกับแผนต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง โดยได้ให้ความสำคัญกับประเด็นหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศใน 10 ปี
ข้างหน้า ซึ่งมีประเด็นนวัตกรรมด้านพลังงาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  เพื่อลดต้นทุนและสร้างแหล่ง
พลังงานทางเลือกใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายคือ 1) วทน. สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิตและลดมูลค่า
ความเสียหายรวมได้กว่าร้อยละ 1 ของ GDP 2) วทน. สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 20 - 25 โดยปริมาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 3) วทน. 
สามารถช่วยให้การบริโภคท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

2.1.2 แนวโน้มทางเศรษฐกิจ (Economy) 
(1) การเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ 

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากรทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2559 ทวีปเอเซียมีคนประมาณ 4.4 พันล้านคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศจีนได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2568 จะมีถึง 200 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ส่งผลให้ขั้ว
มหาอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงจากซีกโลกตะวันตกเป็นซีกโลกตะวันออก ซึ่งประเทศที่กำลังพัฒนามีการ
ลงทุนและการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเทศจีนอาจจะขึ้นเป็นผู้นำภาคธุรกิจ (สวทช. , 2563; K-
Expert, 2561; นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 2563; Fisk, P., 2562) 
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ภาพที่ 2-6 การเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจ (Fisk, P., 2562) 

 

(2) เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการ 
ภาคบริการมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกจากสัดส่วน 62.0% ของมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกในปี 2551 มาเป็นประมาณ 65.1% ปี 2560 โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 
สหรัฐฯ อังกฤษและฝรั่งเศส มีสัดส่วนภาคบริการสูงเฉลี่ย 75% ของ GDP นำโดยธุรกิจบริการสมัยใหม่ 
(Modern Services) เช่น บริการด้าน IT Software และการเงิน ขณะที่สัดส่วนภาคบริการของไทยเพ่ิม
จาก 55.8% ในปี 2551 มาเป็น 63.2% ปี 2562 นำโดยธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม (Traditional Services) 
เช่น ภาคท่องเที่ยว ภาคการค้า โรงแรมและภัตตาคาร ขณะที่ Modern Services มีสัดส่วนเพียง 14% 
ของ GDP และกระจุกตัวในธุรกิจการเงินและโทรคมนาคมเป็นหลัก ในระยะต่อไปพัฒนาการของเทคโนโลยี
จะผลักดันให้ Modern Services เป็นที่ต้องการมากขึ้นเนื่องจากเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า เช่น 
บริการด้านออกแบบและการให้คำปรึกษาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น Artificial Intelligence และ 
Big Data เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรง
จุดมากขึ้น นับเป็นปัจจัยท้าทายของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งปรับตัวไปสู่ธุรกิจแบบ Modern services เพ่ือ
การเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  

(3) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 
การลงนามในความตกลงห ุ ้นส ่ วนทาง เศรษฐก ิจระด ับภ ูม ิภาค ( Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) เมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2563 เป็นความตกลง
การค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ คือสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ
ประเทศคู่เจรจาอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่  ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ ซึ่งถือว่า
เป็นความตกลงความร่วมมือทางการค้าที่มีตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้เคยลงนามกัน 
ประเทศที่เข้าร่วมตกลงกันทั้ง 15 ประเทศมีประชากรรวมคิดเป็น 30% ของประชากรโลก (เกือบ 2,252 
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ล้านคน) และมี GDP รวมกันคิดเป็น 30% ของ GDP โลก (กว่า 26.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
817.7 ล้านล้านบาท) มีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็น 27.4% ของมูลค่าการค้าโลก (กว่า 10.4 ล้านล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 326 ล้านล้านบาท) ซึ่งวัตถุประสงค์ของข้อตกลง RCEP คือการสร้างความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย ครอบคลุม คุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายตัวของ
การค้าและการลงทุนในภูมิภาคและสนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลก  ดังนั้นจะ
นำมาซึ่งโอกาสทางการตลาดและการจ้างงานให้กับธุรกิจ และผู้คนในภูมิภาค เป็นการปรับปรุงความ
ครอบคลุมของเขตการค้าเสรีอาเซียนบวกหนึ่งที่มีอยู่ (FTA ของอาเซียนกับคู่เจรจา 5 ประเทศ) และ
คำนึงถึงความเป็นจริงทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง และเกิดขึ้นใหม่ รวมถึงยุคของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม การขยายตัวของภูมิภาค ห่วงโซ่คุณค่า และ
ความซับซ้อนของการแข่งขันในตลาด 

สำหรับประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนอย่างเหนียวแน่นกับ
ประเทศสมาชิก RCEP อยู่แล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ระยะข้างหน้า ไทยจะได้รับอานิสงส์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพิ่มขึ้น โดยผลทางตรงจะมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าระหว่างไทยกับ
ประเทศสมาชิก RCEP ขณะที่ผลทางอ้อมมาจากการที่ประเทศ Plus 5 จะลดกำแพงภาษีระหว่างกันครั้ง
แรก ซึ่งการเกิดขึ้นของ RCEP จะยิ่งทำให้ไทยยังคงเป็นตัวเลือกหลักของฐานการผลิตที่สำคัญในฝั่งเอเชีย 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยยังคงมีความได้เปรียบในด้านการผลิตและส่งออก เช่น ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์  

(4) แนวโน้มทางเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยที่เน้นพึ่งพาการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศใน
ระดับสูง และรวมศูนย์ความเจริญอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่เพียงไม่กี่เมือง โดยมูลค่าการส่งออกของไทยมี
สัดส่วนเกินกว่าครึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในขณะเดียวกันความเหลื่อมล้ำด้านราย ได้
และโอกาสในการสร้างรายได้ระหว่างพื้นที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยในปี 2561 พบว่าจังหวัดระยองซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุด มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงกว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ต่าที่สุด) ถึง 
18.3 เท่า ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Covariance of Variation: CV) ของผลิตภัณฑ์จังหวัด
เปรียบเทียบในภาคซึ่งสะท้อนความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดภายในภูมิภาคเดียวกัน ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 
1.0 ในช่วง ระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา การพ่ึงพาต่างประเทศและการกระจุกตัวของโอกาสทางเศรษฐกิจ
ในบางพ้ืนที่ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดแรงขับเคลื่อนจากภายในที่เข้มแข็งทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน เมื่อ
พิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทำให้เกิดภาวะชะงักทางเศรษฐกิจ 
การชะลอตัวของการค้า การลงทุน และการส่งออกส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอก
ในระดับเดิมได้ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเมืองใหญ่ที่ส่งผลให้แรงงานในเขตเมือง
จำนวนมากอพยพกลับถิ่นฐานเพื่อกลับไปหางานทำในบ้านเกิด ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อจากนี้จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานรากด้วยการ
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กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ และยกระดับศักยภาพของธุรกิจภายในประเทศโดยเฉพาะ 
SMEs ซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สคช., 2563) 

การสร้างศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ประกอบกับสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ขยายตัวต่ำมาเป็นเวลานาน อาจทำให้การฟื้นตัวเป็นไป
อย่างล่าช้าและส่งผลต่อความสามารถในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ยในช่วงปี 2556-2562 อยู่ที ่เพียงร้อยละ 3.0 ซึ่งต่ำที่สุดในภูมิภาค โดยมีปัจจัยหลั กมาจากการที่
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังพึ่งพาการผลิตและบริการแบบดั้งเดิมอยู่มาก ภาคอุตสาหกรรมขาดการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในขณะที่ผลิตภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการเกษตรและภาคบริการ
ยังอยู่ในระดับต่ำ สำหรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศลดลง 13.3% 
ของไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า (ภาพท่ี 2-7) (สคช., 2563) 

 
ภาพที่ 2-7 ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (สคช., 2563) 

 

สำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2563 ลดลงในทุกภาคส่วน โดยการใช้ไฟฟ้า
ในองค์กรไม่แสวงหากำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร ไฟสาธารณะ และไฟชั่วคราวลดลงมากที่สุดที่ 18.2% 
(ภาพท่ี 2-8) 
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ภาพที่ 2-8 การใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2563 
(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2563) 

 

การขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness 
Index: GCI) ของ World Economic Forum ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่า อันดับความสามารถ
ปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 
ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562-2563 โดยมีอันดับลดลง ทั้งตัวชี้วัดด้านชุดทักษะของผู้สำเร็จการศึกษา จาก
อันดับที่ 61 ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 79 ในปี 2562-2563 และด้านทักษะดิจิทัลในกลุ่มประชากร
จากอันดับที่ 61 เป็น 66 ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากปัญหา
คุณภาพการศึกษาที่ไม่สามารถผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป ข้อมูลจาก Asian Productivity Organization (APO) ในปี 2562 ระบุว่าผลิต
ภาพแรงงานไทยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างต่ามาตลอดช่วงสองทศวรรษ โดยปัจจุบันอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับประเทศจีนและอินโดนีเซีย แต่ยังคงต่ำกว่ามาเลเซีย (2 เท่า) เกาหลีใต้ (2.5 เท่า) และสิงคโปร์ (4.5 เท่า) 
(สคช., 2563) 

สำหรับประเทศไทยในปี 2564 และ ปี 2565 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4 และร้อยละ 
4.7 ตามลำดับ โดยได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และการใช้นโยบายด้านการคลัง
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ของรัฐบาล ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
และภายในประเทศ ซึ่งหากประเทศไทยไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ และตัวเลขผู้ติดเชื้อ 
COVID-19 ทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การกระจายวัคซีนมีความล่าช้ากว่าที่คาดไว้ จะส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการ Lockdown (ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา, 2564)  

2.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Society) 
(1) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) 

โครงสร้างประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จาก
ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2593 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าจาก
ปัจจุบัน หรือมีจำนวนกว่า 3,400 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรโลก รวมทั้งเนื่องจากระบบ
สาธารณสุขที่ดีข้ึนทำให้ประชากรโลกมีอายุยืนขึ้น จะเห็นได้จากประชากรประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 60 
ปี มีถึงร้อยละ 30 โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าร้อยละ 80 ของประชากรโลกจะมีอายุเกิน 60 ปี
ขึ้นไปและอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา 

 

 
ภาพที่ 2-9 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Fisk, P., 2562) 

 

ในปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู ่การเป็นสังคมโดยสมบูรณ์ (Aged Society) หมายถึง
ประเทศไทยมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือมีคนอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 14% ของประชากรทั้ง
ประเทศ และได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ หากประชากรวัยทำงานมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ 
รายจ่ายของภาครัฐมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ และที่สำคัญคืออาจ
ส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศโดยรวม 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพ
ขยายตัวมากขึ้น เช่น ธุรกิจด้านระบบสาธารณสุข ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและยา การนำหุ่นยนต์มาใช้
ดูแลคน เป็นต้น (สวทช., 2563; K-Expert, 2561; นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 2563; Fisk, P., 2562) 

(2) พลังของผู้หญิง (She-conomy) 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกประเด็นคือการที่ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดย

พบว่าองค์กรธุรกิจหลายแห่งมีผู ้หญิงอยู่ในตำแหน่งระดับบริหาร และพบว่าผู้หญิงไทยมีร ายได้เพิ่มขึ้น 
13.7% เมื่อเทียบกับปี 2553 (นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 2563) 

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีทั้งอำนาจในการตัดสินใจและอำนาจซื้อที่สูงขึ้น จากผล
สำรวจในปี 2558 พบว่าผู้หญิงไทย 33.6% มีส่วนในการรับผิดชอบและตัดสินใจเรื่องภายในบ้าน จึงเป็น
เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนตลาดในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจการ
ดูแลความสวยความงาม เป็นต้น (นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 2563) 

(3) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ COVID-19 
สถานการณ์ในยุคการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้คนใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น 

นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายเจนเนอเรชั่น เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งกันและกัน โดย
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะคนในกลุ่ม Baby Boomer เกิดความสนใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากคนในกลุ่ม Millennial และ Gen Z (สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์, 2563) 

1) การใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
สูงขึ้นมาก โดยผู้บริโภคลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน เปลี่ยนมาซื้อกลับบ้าน และสั่ง Food Delivery 

2) การปรับตัวพึ่งพาการใช้จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยคนไทยมีการปรับตัว มี
พฤติกรรมเก่งเทคโนโลยีทางด้านการเงินมากขึ้น เลือกทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
กลายเป็นความปกติแบบใหม่ด้านการเงิน สังคมไร้เงินสดที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งจะยังคงดำเนินต่อไป 

3) การใช้ Social Media มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยผู้บริโภคร้อยละ 86 รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก Social Media และร้อยละ 79 จากโทรทัศน์ 

4) การรักสุขภาพมากข้ึน โดยผลสำรวจของดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต ที่พบว่าคนไทย
ร้อยละ 45.39 หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และคนไทยร้อยละ 45.11 ให้ความสำคัญ
กับการเลือกอาหารการกิน 

5) การวางแผนการใช้เงินมีมากขึ้น จากผลวิจัยโดย คันทาร์ พบว่าคนไทยมีความกังวล
มากขึ้นในสถานภาพทางการเงินของตน อยู่ในภาวะระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย โดยมีผลสำรวจดังนี้ ร้อย
ละ 66 ของผู้บริโภคไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญในด้านการวางแผนการใช้เงิน ร้อยละ 54 เป็นห่วงอนาคต
เศรษฐกิจประเทศไทย และร้อยละ 52 เริ่มมีความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง 
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ภาพที่ 2-10 การใช้จ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วโลก (Statista, 2020) 

 

 

 
ภาพที่ 2-11 การรับข่าวสารจาก Social Media 

 

6) การใส่ใจความสะอาดของสินค้าและบริการมากขึ้น เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่
ร่างกายให้ธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมเหล่านี้ 

7) การใส่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า และการบริโภคสินค้าที ่ผลิต
ภายในประเทศ (Local Brand) จากผลสำรวจของบริษัท Nielson ที่พบว่า ผู ้บริโภคเลือกซื ้อสินค้าที่
คุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้นถึงร้อยละ 63 กล่าวคือ ยินยอมที่จะจ่ายเงินมากกว่าเพื่อให้ได้
สินค้าคุณภาพดี ใช้งานได้นาน 
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2.1.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology) 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให ้ประชากรในโลกสามารถเข้าถึ งข ้อมูลในระบบ

อินเตอร์เน็ตได้มากขึ้นและการสามารถควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้
ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ดีและคุณภาพและการใช้ E-commerce และ Mobile Payment เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสและแพร่กระจายของเชื้อโรค (สวทช. , 2563; K-Expert, 2561; นิภาพันธ์ พูนเสถียร
ทรัพย์, 2563; Fisk, P., 2562) รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการนำเครื่อจักรมาใช้งานแทน
แรงงานคน โดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมีดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 2-12 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Fisk, P., 2562) 

 

(1) แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม 
- Big data คือ การให้ความสนใจกับประโยชน์ในการใช้ข้อมูลจนทำให้เกิดระบบใน

การบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและสามารถรองรับการเติบโตของข้อมูลที่จะวิ่งไปถึงปริมาณใหญ่ๆ จนสามารถ
จัดการข้อมูลได้ถึงระดับ real-time และลดการใช้แรงงานในการประมวลผลข้อมูล สร้างรายงาน หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Thanachart Ritbumroong, 2018) ซึ่งปัจจุบันองค์กรจะประยุกต์ใช้ Big data ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอสินค้าใหม่ถึงร้อยละ 100 เพ่ือวางแผนการตลาด
ร้อยละ 92.85 และเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมในการกำหนดยุทธศาสตร์การจำหน่ายสินค้าร้อยละ 85.71 
(สพธอ., 2563) 

- ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเทคโนโลยี AI เป็นเครื่องจักรในการ
เรียนรู้ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ โดยร้อยละ 69.23  AI ถูกนำมาใช้ใน Chatbot และ Customer 
Relationship Management (CRM) เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ AI ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วย
ในการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย (สพธอ. , 2563) ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่
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ผ่านมา การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2-13) เช่น การ
เพ่ิมความม่ันคงในระบบ การพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานและราคา สำหรับบริษัทน้ำมันสามารถใช้ AI 
ในการหาแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ ทำให้ตัดสินใจขุดเจาะได้รวดเร็วและลดความสูญเสียทรัพย์สินจากการความ
ผิดพลาดในการหาแหล่งน้ำมันได้ (Bloomberg NEF, 2564) 

 

 
ภาพที่ 2-13 การกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยี AI ในรายงานของบริษัทพลังงานในปี 2558-2562 

 

- Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) 
เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์รวมกับการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำให้
สามารถมองเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นวัตถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือ
พื้นผิวจริง มีการแสดงผลที่แสดงวัตถุมีการเคลื่อนไหว ดูมีมิติมีความตื่นเต้นเร้าใจ โดยสามารถนำรูปแบบ
ใหม่ของการนำเสนอสินค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ในโลกสังคม
ออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ และ
เปรียบได้กับการเกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นในโลก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจะใช้เทคโนโลยี AR ในการ
ตรวจสอบและความปลอดภัยหรือการช่วยเหลือและฝึกอบรมพนักงานใหม่จากทางไกล ทั้งนี้บางบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานคาดว่าพนักงาน 10-15% ของทั้งหมดใน Power plant หรือโรงงานจะใช้ AR 
ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะที่บริษัทพัฒนา AR หวังว่า AR จะถูกใช้อย่างแพร่หลายโดย 80-100% ของ
พนักงานภาคสนาม 2.7 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้พนักงาน
บางส่วนทำงานที่บ้านจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานระยะทางไกลเพ่ิมขึ้น 
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ภาพที่ 2-14 SWOT ของเทคโนโลยี AR (Bloomberg NEF, 2564) 

 

- Virtual Reality (VR) เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดย
ผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส และกลิ่น ซึ่งจะมาในรูปแบบแว่น VR โดยจะตัดขาดผู้ใช้ออกจาก
สภาพแวดล้อมปัจจุบันเพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา ผู้ใช้จะไม่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่ในโล กจริงใดๆ อีก
ต่อไป ตัวอย่างเช่น การจำลองสถานที่ Google Street View, การแข่งขันบังคับเครื่องบิน Drone Racing 
เป็นต้น ทุกวันนี้เทคโนโลยี VR พัฒนาไปไกลพอสมควร สามารถใช้งานจริงในงานต่างๆ ได้หลากหลาย แต่
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ปัญหาคืออุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่ และราคาสูง ต้องรอให้อุปกรณ์เล็กลง ราคาจับต้องได้ และใช้งานง่ายกว่านี้ 
ก็มีโอกาสเป็นที่ต้องการของตลาดและมีผู้ใช้งานที่มากข้ึน 

- Mixed Reality (MR) เป็นโลกผสานจริง สร้างบางสิ่งขึ้นมาเชื่อมโยงไปกับโลกจริง 
โดยมีสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมให้เห็น มีมิติ ไม่ลอยอยู่เฉพาะด้านบนแบบ AR และตอบสนองได้ราวกับเป็น
สิ ่งที ่มีอยู ่บนโลกจริงๆ ซึ ่ง MR เป็นศาสตร์ที ่ต่อยอดจาก AR ซึ ่งผู ้ใช้สามารถโต้ตอบกับสิ ่งของและ
สภาพแวดล้อมทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีการสัมผัสและสร้างภาพยุคใหม่ MR 
ช่วยให้ผู้ใช้ได้เห็นและสัมผัสกับโลกรอบตัว แม้ในขณะที่โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมเสมือนด้วยมือของผู้ใช้เอง
โดยที่ไม่ต้องถอดแว่น เทคโนโลยีนี้เป็นการทลายแนวคิดพื้นฐานระหว่างความจริงและจินตนาการที่ให้
ประสบการณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเล่นเกมและทำงานในยุคปัจจุบัน อุปกรณ์ในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น 
Magic Leap One และ Microsoft HoloLens 

 

 
ภาพที่ 2-15 เทคโนโลยี VR, AR, และ MR (keen collective, 2562) 

 

- Extended Reality (XR) เป็นการเอาความจริงมาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นความจริง
เสมือนหรือความจริงในโลกจริงก็ตาม นั่นหมายความว่า XR เป็นสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงที่ผสมไปบนโลกจริง 
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ผู้ใช้สามารถจะเชื่อมต่อข้อมูลกับเครือข่ายและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ ผสมผสานทั้งความสามารถ
ของ AR+VR และ MR เข้าด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ XR ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา โดยวางแผนจะนำมาใช้ทั้งในดา้น
อุตสาหกรรม การศึกษา การทหาร สุขภาพ ท่องเที่ยว และความบันเทิง ซึ่งอุปกรณ์ในการใช้งานก็คือ 
แว่นตาคล้ายแว่น VR 

- Substitutional Reality (SR) หรือโลกทดแทนเสมือนจริง SR เป็นระบบที ่ปรับ
วีดีโอภาพและเสียงที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้า ให้ออกมาในรูปแบบเสมือนจริงในมุมมองรอบทิศทางแบบ 360 
องศาเช่นเดียวกับเทคโนโลยี VR โดยสามารถเห็นภาพที่บันทึกไว้และภาพเหตุการณ์ปัจจุบันจริงซ้อนทับกัน
อยู ่  ซ ึ ่งเทคโนโลยีด ังกล ่าวถูกนำมาทดลองและปรากฎการเผยแพร่ในหลากหลายประเทศเช่น 
Performance Art with Substitutional Reality System ของบริษัท MIRAGE ที่ทำการเผยแพร่วิดีโอ
สาธิตการทดลองใช้งาน SR เมื่อปี 2012 และยังมีการนำมาปรับใช้ในนิทรรศการ Science Museum ของ 
University of Sussex ซึ ่งSR เป็นการสร้างภาพเสมือนจริงจากคนจริงและเหตุการณ์จริง อาศัยการ
บันทึกภาพเหตุการณ์เป็นหลัก เป็นการฉีกกฏของเทคโนโลยีภาพเสมือนที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยี
กราฟิกเสมอไป แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยอย่าง แว่นตา VR Head Set ควบคู่กับการ
รับชมไปด้วย (AIS D.C., 2564) 

- Internet of Things (IoT) หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุก
สิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทาง
การเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ 
Statista ได้สำรวจพบว่าการใช้จ่ายในเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ IoT มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปี 2566 มีการใช้
จ่ายถึง 1,100 billion U.S. Dollars (Statista, 2021) 



27 
 

 
ภาพที่ 2-16 การพยากรณ์การใช้จ่ายในเทคโนโลยี IoT ปี 2561 - 2566 (Statista, 2021) 

 

สำหรับภาพรวมของแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมใน
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg NEF ที่มีการสำรวจบริษัทรายใหญ่ในโลกระบุว่า
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2564 บริษัทพลังงานไฟฟ้ามีจำนวนโครงการดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น โดยจำนวนโครงการที่
เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic Software) ที่อัตราส่วนที่เกินครึ่งของจำนวนโครงการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2562 จำนวนโครงการด้าน Cloud/Data มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญตามภาพที่ 2-17 ทั้งนี้จำนวนโครงการที่ลดลงช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อาจมีผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 
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ภาพที่ 2-17 จำนวนโครงการด้านดิจิทัลแบ่งตามประเภทเทคโนโลยีและภูมิภาค 

(Bloomberg NEF, 2564) 
 

Bloomberg NEF ได้มีการสำรวจบริษัท Startups ด้านดิจิทัลพบว่าในช่วงครึ่งปีแรก
ของ 2563 มีบริษัท Startups จำนวน 336 บริษัทมีได้ถูกควบรวมกิจการโดยบริษัทพลังงาน 

 

 
ภาพที่ 2-18 จำนวน Startups ที่พัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่ถูกควบรวมกิจการ (M&A) 

โดยบริษัทพลังงาน (Bloomberg, 2564) 
 

  แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถพิจารณาจากเม็ดเงินการระดมทุนของ 
Startups ในเทคโนโลยี IoT รวมถึง AI ที่มีมากข้ึนในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 หลังการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ระลอกแรก 
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ภาพที่ 2-19 การระดมทุนของ Startups ตามประเภทเทคโนโลยี เดือน ก.ค. 2563 – เม.ย. 2564 

(Bloomberg NEF, 2564) 
  

(2) แนวโน้มเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า 
จากรายงานของ Bloomberg NEF นวัตกรรมของระบบไฟฟ้ามากมายทั่วโลกกำลัง

เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก Macro Themes “3D” ได้แก่ Decarbonization หรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์
บอกไดออกไซด์, Digitalization หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, และ Decentralization หรือการกระจาย
แหล่งจ่ายพลังงาน (ภาพท่ี 2-20) 

 

 
ภาพที่ 2-20 Macro Themes Decarbonization, Digitalization, และ Decentralization (3D) 

(Bloomberg NEF, 2564) 
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Bloomberg NEF ได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจ Decentralized Energy จาก 59 
บริษัททั่วโลกพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ปี 2563 การดำเนินธุรกิจลดลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 (ภาพท่ี 2-21) 

 

 
ภาพที่ 2-21 แนวโน้มการดำเนินธุรกิจด้าน Decentralized Energy รายไตรมาส 

(Bloomberg NEF, 2564) 
  

 
ภาพที่ 2-22 เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องด้าน Decentralized Energy (Bloomberg NEF, 2564) 
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- Microgrid คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและ
ผู้ใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่ออยู่ในพื้นที่เดียวกัน และสามารถตัดขาดการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอื่นหรือ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนกลางได้ โดยที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กนั้นยังสามารถทำงานต่อไปได้ 

 

 
ภาพที่ 2-23 ขนาดและรายได้ของ Microgrid ทั่วโลก (ฝผก., 2564) 

 

สำหรับการพัฒนา Microgrid ทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2024 คาดว่า
จะมีการเติบโตมากขึ้นประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2020 ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจ Micro Grid แบ่งออกได้
เป็น 4 กลุ ่มหลัก ได้แก่ 1. Smart Microgrid (AI-Based Microgrid และ Blockchain Microgrid) 2. 
Sustainable Microgrid (Distributed Energy Resources (DERs) แ ล ะ  Renewable Energy 
Technology (RET)) 3 .  Microgrid Integration (Energy Storage for Microgrid (ESMG) และ  EV 
Microgrid) 4 .  Business Models (Maas/Eaas, Plug-and-Play/ Modular/Scalable Microgrid และ 
Virtual Power Plant (VPP)) 

ส่วนการพัฒนา Microgrid ในประเทศไทยทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เช่น โครงการ EGAT Eco Plus+ เมืองนิเวศแห่งความสุขของ กฟผ. , โครงการ Microgrid จ.เชียงใหม่ 
ลำพูน แม่ฮ่องสอน ยะลา และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังของ กฟภ., แผน Metro Microgrid ของ กฟน., 
และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ของเครือสหพัฒน์ที ่ได้ร่วมลงนามกับ บริษัท 
General Electric (GE) ประเทศไทย จำกัด, บริษัท Impact Solar จำกัด และบริษัท Impact Electrons 
Siam จำกัด 

Bloomberg NEF กล่าวว่าการพัฒนาของ Microgrid ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ๆ เช่น การบริหารจัดการพลังงานภายใน Microgrid ที่สามารถตรวจสอบ ควบคุม และวัดลูก
คลื่นไฟฟ้าได้ละเอียดกว่าระบบ SCADA พร้อมตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
พลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบได้ (ภาพท่ี 2-24) 
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ภาพที่ 2-24 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ Microgrid (Bloomberg NEF, 2562) 

 

- Energy Trading Platform หรือระบบท่ีใช้ในการซื้อขายไฟฟ้า โดยผู้ซื้อและผู้ขาย
จะเป็นผู้กำหนดราคาด้วยตัวเอง ทำให้ราคาที่ซื้อขายขึ้นอยู่กับกลไกตลาด ในปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจ 
Energy Trading เริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้น โดยสังเกตได้จากการเกิดความร่วมมือขององค์กรต่างๆ เพ่ือ
ดำเนินการธุรกิจ Energy Trading เช่น โครงการพัฒนา Energy Trading Platform ของบริษัท BCPG 
ร่วมกับแสนสิริ และ Power Ledger โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มซื ้อขายพลังงาน PEER-TO-PEER 
ENERGY TRADING PLATFORM ระหว ่างบร ิษ ัท AIS, GUNKUL และ SCB โครงการพ ื ้นท ี ่ทดสอบ
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer 
และอาคารอัจฉริยะของ กฟน., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(CU) และบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)
(EA) เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าธุรกิจ Energy Trading ในอนาคตจะมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน จากการที่อัตราการ
เติบโตของ Prosumer ที่เพ่ิมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริม Solar มากขึ้น และ Solar 
Technology มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องส่งผลให้มีราคาต่ำลง ส่งผลให้ Player ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจ 
Energy Trading Platform มีจำนวนมากขึ้น (ฝผก., 2564) 

- Virtual Power Plant หรือโรงไฟฟ้าเสมือน คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet 
of Things (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื ่อควบคุมดูแลแหล่งผลิตและกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจาก
ระยะไกล รวมถึงประเมินกำลังการผลิตและความต้องการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ โดยผู้ใช้ไฟฟ้า
จะสามารถซื้อไฟฟ้าจากแหล่งผลิตอื่นหรือไฟฟ้าราคาถูกที่ผลิตโดยผู้บริโภคด้วยกันเอง (Prosumer) จาก
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การใช้โซลาร์เซลล์ หรือพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ได้ โดยบริษัท Toshiba คาดว่าตลาดโรงไฟฟ้าเสมือนจะเริ่ม
แพร่หลายในปี 2564 ซึ่งโรงไฟฟ้าเสมือนยังช่วยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยน “เนกะวัตต์ (Negawatt)” 
หรือหน่วยวัดพลังงานที่ไม่ได้ถูกใช้งาน ซึ่งแปลงมาจากคำว่า No Megawatt หรือการไม่เกิดการผลิต
พลังงานนั่นเอง โดยเนกะวัตต์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายได้ จึงเป็นที่ต้องการของผู ้ที่
ทำงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคไฟฟ้า และโรงงานหรือบริษัทที่มีการใช้พลังงานสูง เมื่ออุปทานเริ่มลดต่ำลง ก็
จะมีการเสนอตัวเงินเป็นแรงจูงใจในการลดการใช้ไฟฟ้าและดึงอุปสงค์ลง เป็นการช่วยลดแรงกดดันทางฝั่ง
ผู้ผลิต และยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย (Electricity & Industry Magazine, 2562) 

  

 
ภาพที่ 2-25 แนวโน้มการพัฒนา Virtual Power Plant (Bloomberg NEF, 2562) 

 

- Energy Storage System (ESS) หรือระบบกักเก็บพลังงานได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านความจุ ขนาด และอายุการใช้งาน โดยถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำมาใช้ร่วมกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อกักเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเกินไว้ใช้งานต่อได้ ปัจจุบันผู้นำด้านแบตเตอรี่รายสำคัญของโลก ได้แก่ Tesla อยู่ระหว่างการ
พัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 16 ปี หรือวิ่งได้ถึงระยะทาง 2 ล้านกิโลเมตร 
สำหรับประเทศไทย ผู้เล่นรายสำคัญ เช่น GPSC ได้ร่วมมือกับ GC พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy Storage System) สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 1.5 
MWh และจะถูกนำมาเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังธุรกิจอ่ืนๆ ในเครือต่อไป 
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จากข้อมูล Bloomberg NEF กล่าวว่าขนาดความจุรวมของระบบกักเก็บพลังงานใน
ระดับโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็ตาม 
(ภาพท่ี 2-26) โดยในปี 2563 ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาได้เพ่ิมระบบกักเก็บพลังงานมากกว่า 1 GW ซึ่ง
ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ทั้งนี้ Bloomberg NEF คาดว่าตลาดระบบกักเก็บพลังงานนี้จะโตขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องร้อยละ 37 ต่อปีจนถึงปี 2566 (ภาพที่ 2-26) ซึ่งในปี 2563 ระบบกักเก็บพลังงานจะถูกใช้เพ่ือ 
Energy Shifting ถึงร้อยละ 48 (ภาพที่ 2-27) และใช้เทคโนโลยี Lithium-ion Battery ถึงร้อยละ 92 
(ภาพท่ี 2-28) 

  

 
ภาพที่ 2-26 แนวโน้มการพัฒนา Energy Storage System (Bloomberg NEF, 2564) 

  

 
ภาพที่ 2-27 ฟังก์ชันการใช้งานของ Energy Storage System (Bloomberg NEF, 2564) 
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ภาพที่ 2-28 เทคโนโลยี Battery ในระบบกักเก็บพลังงาน (Bloomberg NEF, 2564) 

 

-  Electric Vehicle (EV) โดยในปี 2564 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น แม้การสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐยังไม่ชัดเจน แต่จากราคาที่ถูกลง และมีผู ้ผลิต
รถยนต์รายต่างๆ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทำให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีตัวเลือกที่มากขึ้น ทั้งนี้จากการปลอดภาษี
นำเขา้รถยนต์ไฟฟ้าล้วนจากประเทศจีน ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าบริษัทรถยนต์ต่างๆ จะมีการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้า ประมาณ 72,000 - 80,000 คัน ขยายตัว 60 - 78% จากปริมาณการผลิตรถยนต์ทุกประเภท
ประมาณ 1,550,000 ถึง 1,620,000 คัน ขยายตัว 10 - 15% โดยคาดการณ์ยอดขายของรถยนต์ สำหรับ
รถยนต์กลุ่ม HEV และ PHEV ประมาณ 48,000-50,000 คัน หรือขยายตัว 10 - 23% และสำหรับรถยนต์ 
BEV ประมาณ 4,000-5,000 คัน ขยายตัว 176 - 245% 

   

 
ภาพที่ 2-29 จำนวนและสัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าใน Southeast Asia (Bloomberg NEF, 2563) 
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ภาพที่ 2-30 Roadmap การผลิตรถยนต์ในประเทศไทย (Bloomberg NEF, 2563) 

 

 
ภาพที่ 2-31 แนวโน้มการพัฒนา Battery ใน EV (Bloomberg NEF, 2562) 

  

- ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) คือ การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเก็บข้อมูลระบบไฟฟ้าตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า 
ไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภคและทำการสั่งการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจ
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ได้อย่างชาญฉลาด เช่น เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้ ไฟฟ้าจากผู้ใช้งานและการผลิตไฟฟ้าจากผู้ผลิต การ
ควบคุมอัตโนมัติของระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อทำการปรับปรุงประสิทธิภาพความเชื่อถือได้ ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ และความยั่งยืนในการผลิตและจ่ายไฟฟ้าในระบบโครงข่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไป
ถึงการเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าและเตรียมพร้อมรองรับการนำรถยนต์
ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานในอนาคต เป็นต้น 

  

 
ภาพที่ 2-32 แนวโน้มตลาดระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ แยกโดยภูมิภาค (ฝผก., 2564) 

 

ปัจจุบันมีการวัดความฉลาดของระบบโครงข่ายไฟฟ้าจาก 37 ประเทศ 85 การไฟฟ้า
ทั่วโลกใน 7 มิติ หรือเรียกว่า Smart Grid Index (SGI) (ภาพที่ 2-33) ซึ่งในปี 2563 กฟน. อยู่อันดับที่ 22 
ค่าคะแนน 53.6 (คงที่) เทียบเท่า กฟภ. (คะแนนเพิ่มขึ้น 8.9%) แสดงให้เห็นว่า กฟภ. มีการพัฒนาระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างรวดเร็ว โดยอันดับที่ 1 คือ UK Power Networks ที่มีพื้นที่ให้บริการระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุม South East England, the East of England, และ London มีค่าคะแนน 94.6  

  
ภาพที่ 2-33 Smart Grid Index (SGI) (ฝผก., 2564) 
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ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีและนว ัตกรรมของบร ิษ ัทพลังงานจากทั ่วโลก 
Bloomberg NEF ไปรวบรวมข้อมูลการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานจาก
ทั่วโลกพบว่าบริษัทพลังงานในยุโรปเปลี่ยนทิศทางจากการซื้อเทคโนโลยีมาใช้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตัวเอง (In-house) (ภาพที่ 2-34) ส่วนบริษัทในเอเซียที่เป็นรัฐวิสาหกิจ อย่างเช่น State Grid ซึ่งเป็น
องค์กรรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของประเทศจีนจะเน้นการสร้างเทคโนโลยีด้วยตัวเองเพ่ือนำไปสู่
ธุรกิจใหม่ๆ ขณะที่ TEPCO ของประเทศญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ Vendors สำหรับโครงการนำร่อง และเน้น
การร่วมทุนหรือสร้างเทคโนโลยีร่วมกับ Partners 

  

 

 
ภาพที่ 2-34 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทพลังงาน (Bloomberg NEF, 2564) 
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ภาพที่ 2-35 กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Decentralized Energy (Bloomberg NEF, 2564) 

 

 
ภาพที่ 2-36 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจีน (Bloomberg NEF, 2564) 

 

- Smart Home ซึ่งแนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์ Smart Home ของประเทศไทยมี
จำนวนการใช้งานอุปกรณ์ Smart Home คิดเป็นร้อยละ 4 โดยอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศอ่ืนเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งเท่ากับร้อยละ 11 จึงมีโอกาสในการเติบโตได้อีกค่อนข้างมาก โดยจำนวนบ้านพักอาศัยที่
มีการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Home ประมาณ 400,000 หลัง มูลค่าตลาด คิดเป็น 111 ล้านเหรียญ หรือ
ประมาณ 3,440 ล้านบาท โดยมีการเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 46 ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยมูลค่าอุปกรณ์ 
Smart Home แต่ละบ้าน คิดเป็นประมาณ 8,500 บาทต่อหลัง (ฝผก., 2564) 



40 
 

 

 

 
ภาพที่ 2-37 แนวโน้มตลาด Smart Home ในประเทศไทย (ฝผก., 2564) 
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- Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภค
ของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวคิด 
Smart City เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ซึ่ง
เป็นรากฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์หรือสิ่งของรอบ ๆ ตัวเข้ากับโครงข่ายการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ต รวม
ไปถึงการวางผังเมืองที่ชาญฉลาด รองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายรูปแบบการบริหารจัดการเมื องแบบ 
Smart City เป็นการสร้างเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นการจัดสมดุลของสิ่งแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน และเลือกใช้พลังงานสะอาด จึงช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำ
เสีย ขยะ การระบายน้ำ ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island Effect) (Engineering Today, 2564) 

องค์ประกอบสู ่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้องมีองค์ประกอบ 7 อย่างได้แก่ Smart 
Mobility การสัญจรอัจฉริยะ Smart Community ชุมชนอัจฉริยะ Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ 
Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Governance การปกครองอัจฉริยะ Smart Building 
อาคารอัจฉริยะ และ Smart Energy พลังงานอัจฉริยะ โดยดำเนินการผลักดันเมืองอัจฉริยะด้วยการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่สามารถนำไปปรับใช้
สำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต และจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าถึงการเชื่อมโยงและการใช้งานข้อมูล ซึ่งทั่ว
โลกได้มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี Smart City เพ่ิมมากข้ึนทุกปี (ภาพท่ี 2-38) 

 

  
ภาพที่ 2-38 การลงทุนใน Smart City (Statista, 2021) 
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2.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (Environment) 
(1) การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมเกิดจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน ซึ่งสาเหตุหลัก
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเช่นกัน เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ความต้องการพลังงาน น้ำ 
และอาหารจะเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบกับทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งความต้องการพลังงานที่
เพิ ่มขึ ้น ทำให้การเผาเชื ้อเพลิงมากขึ ้น ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื ่นๆ ปล่อยออกสู่
บรรยากาศ  

เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว จึงทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต การ
ผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนเพ่ือให้เกิดพลังงานอย่างยั่งยืน อีกท้ังยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดเพ่ือ
ลดการปล่อยของเสียและมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนต์ขับเคลื่อนโดย
พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น (สวทช. , 2563; K-Expert, 2561; นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์, 
2563; Fisk, P., 2562; PWC, 2563) 

  

 
ภาพที่ 2-39 การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม (Fisk, P., 2562) 

 

(2) การกลายเป็นมหานครอย่างรวดเร็ว 
ในปี พ.ศ. 2533 มีเพียง 10 เมืองในโลกที่มีประชากร 10 ล้านคน ซึ่งเรียกว่า “มหา

นคร” แต่ในปี 2563 จำนวนมหานครทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เนื่องจากความต้องการของประชากรในการ
เข้าถึงและเชื่อมต่อกับคนหรือสิ่งของอื่นๆ และการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนเมือง เช่น ระบบ
การศึกษา การเข้าสังคม วัฒนธรรม รายได้ที่เพ่ิมข้ึน จึงเกิดการอพยพเข้าเมือง 

เมื่อมีประชากรอยู่ในชุมชนเมืองเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่ของเมืองมีจำกัดจึงทำให้เกิด
การขยายตัวรอบชุมชนเมืองออกไป หรือการสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะแนวตั้ง ทำให้มีความต้องการใช้
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สินค้าที่มีขนาดเล็กลงหรือสามารถพับเก็บได้ ทั้งนี้อาจทำให้ระบบการคมนาคมติดขัดมากขึ้น ประชากร
อาจจะหันไปใช้ระบบคมนาคมสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น (สวทช., 2563; K-Expert, 2561; นิภาพันธ์ พูนเสถียร
ทรัพย์, 2563; Fisk, P., 2562) 

  

 
ภาพที่ 2-40 การกลายเป็นมหานครอย่างรวดเร็ว (Fisk, P., 2562) 

 

2.1.6 กฏหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรม (Legal) 
(1) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้ให้
คำนิยามนวัตกรรมไว้ว่า “ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้าง
องค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ” 
ทั้งนี้ยังมีการกำหนดแนวทางการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

มาตรา 5 รัฐต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการ
วิจัยและนวัตกรรม และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆของประเทศทั้งระบบ เพื่อสร้างความรู้นำไปใช้กำหนด
นโยบายสาธารณะ และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางสังคม 
ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 

2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ให้เหมาะสมกบัความต้องการและความจำเป็นของหน่วยงานของรัฐในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
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3) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพที่เพียงพอ 

4) จัดให้มีกลไกและมาตรการสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การวิจัยและนวัตกรรม 
และการให้สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรม 

5) สนับสนุนและช่วยเหลือการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
6) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดย

ภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และภาคประชาสังคม 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
8) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีกฎหมายใหม่เพ่ือเอ้ือต่อ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
9) ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมในสาขาใหม่ ให้ทันกับ

พัฒนาการของวิทยาการในโลก 
มาตรา 11 เพื ่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้มีการ

ส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
ดังต่อไปนี้ 

1) ให้องค์กรวิชาการและวิชาชีพมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย และสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการให้การศึกษาหรือให้บริการวิชาชีพ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ และเป็นแหล่งทรัพยากรบุคคลที่พร้อมให้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หรือศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้รัฐมีแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานความจริงทางวิทยาศาสตร์ 

2) ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสำคัญในการนำเสนอนโยบายลงทุนและร่วมทุน ตลอดจน
ร่วมทำวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และให้บริการ 

3) ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการกำหนด
นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือการประกอบการในความรับผิดชอบ 

4) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่นมีส่วนร่วมและ
เข้าถึงงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งนำผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในกิจการของท้องถิ่น ชุมชนหรือ
สมาชิก 

5) ให้หน่วยงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ความร่วมมือ และการ
สร้างความตระหนักในความสาคัญของการวิจัยและนวัตกรรม 

6) หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพึงร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการ
หรือเทคโนโลยีการลงทุนหรือร่วมทุนซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม 



45 
 

7) การกำกับ เร่งรัด ติดตามและการประเมินผลให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2) พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (Public-Private 

Partnership : PPP) ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามเป้า 
2) ลดภาระด้านการลงทุนของรัฐ ช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุน พัฒนาประเทศ

ในด้านอ่ืนได้มากข้ึนและเร็วขึ้น 
3) ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในระยะยาว จากการมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
4) ยกระดับการทำโครงการร่วมลงทุนของประเทศให้เทียบเคียงกับสากล ส่งผลให้

ดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 2-41 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
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2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2.2.1 แผนวิสาหกิจของการไฟฟ้านครหลวง ปี พ.ศ. 2564 – 2580 
การไฟฟ้านครหลวงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” และมีภารกิจ 

“สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 
กฟน. ได้มีการทบทวนทิศทางและแผนการดำเนินงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวปี พ.ศ. 2563 - 
2580 โดยการกำหนดตำแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic Position) ขององค์กรปี พ.ศ. 2563 - 2580 ตาม
ภาพที่ 2-42 
 

 
ภาพที่ 2-42 ทิศทางการดำเนินงานของ กฟน. ปี พ.ศ. 2563 - 2580 (TRIS, 2563) 

 

 สำหรับแผนวิสาหกิจระยะสั ้น (พ.ศ. 2565) กฟน. มีจุดมุ ่งหมายในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้า/บริการที่เพิ่มมูลค่านวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการวางรากฐานระบบการบริหารจัดการ
นวัตกรรมขององค์กรให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กฟน. สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน 
Smart Energy, EV และ Energy Trade (ภาพที่ 2-43) ส่วนแผนวิสาหกิจระยะกลาง (พ.ศ. 2566 - 2570) 
กฟน. จะสามารถสร้าง Business Unit ที่ต่อยอดมาจากนวัตกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กระตุ้นให้
เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานรูปแบบอ่ืน  

 สำหรับแผนวิสาหกิจระยะยาว (พ.ศ. 2571 - 2580) กฟน. จะสามารถเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านนวัตกรรมไฟฟ้าได้ 
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ภาพที่ 2-43 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ กฟน. ปี พ.ศ. 2565 - 2580 (ฝผก., 2564) 

 

 
ภาพที่ 2-44 รูปแบบธุรกิจของ กฟน. ปี 2565 (ฝผก., 2564) 

 

สำหรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ กฟน. ระยะสั้น พ.ศ. 
2565 ดังภาพที่ 2-45 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างและประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการบริการและการบริหารลูกค้าท่ีเป็นเลิศ  
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างการเติบโตด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความยั่งยืนด้วยการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยกระดับ Enablers 

ซึ่งการดำเนินงานด้านบริหารจัดการนวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการส่งเสริม
การดำเนินงานและการสร้างมูลค่าเพ่ิมตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 3 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

  

 
ภาพที่ 2-45 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2565 (ฝผก., 2564) 

  

 
ภาพที่ 2-46 รูปแบบธุรกิจของ กฟน. ปี 2566 - 2570 (ฝผก., 2564) 
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ทั้งนี้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับแผนระยะกลางปี พ.ศ. 2566 - 2570 จะมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมใน 
Business Unit ใหม่ จ ึงได้แยกเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลจาก 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตั้งเป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital & 
Innovation 

  

 
ภาพที่ 2-47 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ฝผก., 2564) 

 

2.2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลการไฟฟ้านครหลวง ปี 2560 - 2565 
กฟน. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2560 - 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้าน

ดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยกระดับการบริการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลสู่ระดับสากล รวมถึงการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรด้านดิจิทัลให้เกิดความคุ้มค่า ลดการใช้พลังงาน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลนี้จะกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
รองรับ Smart Grid 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารเพื่อยกระดับงานด้าน
บริการรองรับ Digital Economy 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ให้มีความรู้
ความสามารถที ่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่อสารสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 Digital Governance / Green IT / Green Computing for Sustainability 
ในการดำเนินงานด้านดิจิทัลของการไฟฟ้านครหลวง จะดำเนินการภายใต้ 4 แผนงาน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการดำเนินงานหลักขององค์กร ประกอบด้วย 
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพ่ือ

รองรับระบบงานบริหารองค์กรให้มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานขององค์กร 
รวมถึงมีความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคตที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบงานด้านบริการผู้ใช้ไฟฟ้า 

แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารในระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบไฟฟ้า และระบบงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
และส่งเสริมการสร้างบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของประชาชน 

แผนงานที่ 3 แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารเพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า
และการบริหารองค์กร เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการใช้งานร่วมกันของสารสนเทศขององค์กร
อย่างมีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการที่รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 

แผนงานที่ 4 แผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อรองรับ
มาตรฐานที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่น สอดคล้องกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์สากล โดยวางแผนตาม
กฎระเบียบ แนวทางและหลักการมาตรฐานสากลที่จะสร้างความเชื่อมั่นทั้งในด้านการดำเนินธุรกรรมด้าน
การบริการผู้ใช้ไฟฟ้า และความม่ันคงปลอดภัยในสารสนเทศขององค์กร 

2.2.3 แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ ปี 2563 - 2565 
กฟน. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ขึ ้น เพื่อใช้เป็น

กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ ให้มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ตลอดจนสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ชื่อแผนว่า “แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการความรู้ปี 2563 - 2565” และมีแผนปฏิบัติรายปีเพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแผน
ระยะยาว ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ฯ ครอบคลุมทั้งซ่ึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกปีใน
เรื่องความเพียงพอของอัตรากำลัง ความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นของพนักงาน การดูแลรักษา
พนักงานใหม่ การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานปัจจุบัน รวมถึงการดูแลด้านสุขอนามัย 
สภาพแวดล้อมการทำงาน สิทธิประโยชน์ การให้รางวัลยกย่อง ชมเชย เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน
องค์กร และหล่อหลอมให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนการจัดการความรู้ที่สำคัญขององค์กร
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรรองรับยุทธศาสตร์องค์กร 
แผนปฏิบัติ : 1. แผนยกระดับขีดความสามารถรองรับยุทธศาสตร์องค์กร 
แผนปฏิบัติ : 2. แผนการจัดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการอัตรากำลัง 
แผนปฏิบัติ : 3. แผนการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเสริมสร้างค่านิยมองค์กร 
แผนปฏิบัติ : 4. แผนเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรและเสริมสร้างค่านิยมองค์กร 
แผนปฏิบัติ : 5. แผนการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างกระบวนงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนปฏิบัติ : 6. แผนพัฒนางานด้านการบริหารและพัฒนาคนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความรู้ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์องค์กร 
แผนปฏิบัติ : ด้านที่ 1 มุ่งเน้นที่ตัวบุคคล (People Focus) 
แผนปฏิบัติ : ด้านที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการด้านการจัดการความรู้ขององค์กร 
แผนปฏิบัติ : ด้านที่ 3 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร 

2.2.4 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564 - 2565 
กฟน. ได้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด โดยการวิเคราะห์สารสนเทศจาก

ลูกค้า ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน และสภาพแวดล้อมในการแข่งขันของ
ตลาดและผลิตภัณฑ์ ฯลฯ นำมาซึ่งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการดำเนินงานในทุกส่วน
ตลาดและผลิตภัณฑ์ นำมากำหนดเป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือ
ดำเนินการออกแบบและทบทวนกลยุทธ์ต่างๆ ผ่านการทำ workshop กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้เป็น
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการตลาด ตัวชี้วัด ดังภาพที่ 2-48 

 

  
ภาพที่ 2-48 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564 - 2565 (ฝตพ., 2563) 
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CSO1 การรักษาฐานลูกค้า Key Account 
CSO2 การส่งเสริมการเติบโตขององค์กรด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
CSO3 การสร้างความผูกผันกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2.5 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวง 
ในปี พ.ศ. 2563 การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม พร้อม

ประกาศนโยบายเพื่อเป็นทิศทางในการสร้างและบริหารจัดการนวัตกรรม ดังนี้ 
“ตามวิสัยทัศน์และภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง ในปี พ.ศ. 2562 - 2565 คือ “พลังงาน

เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for city life, Energize smart living)” และ “สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพ่ือวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ตามลำดับ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวงอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใหม่
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการ/รูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ในรูปของกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ 
เครื่องมือ หรือธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้บริหารทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้ง
องค์กร รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสร้างนวัตกรรม โดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ต่อ
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์(Strategic Analysis) 
ในหัวข้อนี้จะเป็นกรวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากข้อมูลภายนอกและ

ภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและการดำเนินงานนวัตกรรมที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่ในข้อ 2.1 และ 2.2 
เพ่ือนำไปกำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ต่อไป โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หา
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength: S) และจุดอ่อน (Weakness: W) และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส 
(Opportunity: O) และภัยคุกคาม (Threat: T) ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งเครื่องมือ SWOT Analysis นี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความนิยมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์  

2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในดำเนินการโดยใช้เครื่อง 7S McKinsey รวมถึงได้นำแนวคิดทฤษฎี 

Resource Based View มาใช้ในประเมินดังนี้ 
(1) 7S McKinsey  

เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
องค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงการบริหารงานและกระบวนงานภายใน
องค์กร โดยทั้ง 7 ปัจจัยแสดงดังตารางที่ 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 บทวิเคราะห์ตามทฤษฎี 7s McKinsey 

ปัจจัย 
Fact Base และบทวิเคราะห ์

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) ยุทธศาสตร์ 
(Strategy) 

1. กฟน. ให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดให้การสร้างสรรค์
นวัตกรรมเป็นภารกิจคือ “สร้างสรรค์นวัตกรรม
ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิต
เมืองมหานคร” ท่ีขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์  
2. กฟน. กำหนดให้นวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน
หรือ Enabler ที่สำคัญโดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของ SO4 ในแผนวิสาหกิจ ปี 2563 - 2565 โดย
จัดทำแผนพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรม
องค์กร (Corporate Innovation System) และ 
กำหนดเป็น SO5 ในแผนวิสาหกิจ ปี 2566 - 
2580 
3. กฟน. ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการ
นวัตกรรม รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด (KPI) ด้านการใช้ความ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

การกำหนดเป้าหมายของนวัตกรรมในปี 2563 - 
2564 ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่
กำหนดในคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม และ
ขาดการบูรณาการตัวชี ้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติ 
เพื่อสะท้อนต่อเป้าหมายภาพรวมขององค์กร 

2) โครงสร้าง
องค์กร 
(Structure) 

 1.  ขาดหน่วยงานกลางที ่ม ีหน ้าท ี ่ข ับเคล ื ่อน
ความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมหรือขาดทีมพี่
เลี้ยงที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพื่ออำนวยความ
สะดวก ประสานงานท้ังภายในและภายนอกในการ
พัฒนานวัตกรรม (Focus Group, 2564)  
2. ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็นลำดับช้ัน
ทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติและการทำงาน
ร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานยังมีความเป็น Silo 
3. ขาดทีมที่ปรึกษาหรือคณะผู้เชี ่ยวชาญในการ
พัฒนานวัตกรรม ที่จะให้คำแนะนำและร่วมพฒันา
ไปด ้ วยก ัน (ล ั กษณะของ Venture Builder) 
(Focus Group, 2564) 

3) รูปแบบการ
บริหารจดัการ 
หรือลักษณะ
การทำงานของ
ผู้บริหาร 
(Style) 

1. กฟน. กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร (Role Model) ด้านการบริหารจัดการ
นวัตกรรม ได้แก่ ผู ้บริหารเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงานในกิจกรรม “ผู ้บร ิหาร
สัญจร” มีการสื่อสารเรื่อง CHANGE 
2. ผู้บริหารสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผ่าน MEA Family และ MEAiNet เช่น  
- ถามตรงตอบตรงกับผู้ว่าการกีรพัฒน์  

อย่างไรก็ตามการแสดงถึงความเป็น Role Model 
ของการเป็นนวัตกรของผู้บริหารยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กรและยังขาดการตัดสินใจผลักดันการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมถึงระดับเชิงพาณิชย์ 
พิจารณาจากจำนวนความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอด
เป็นนวัตกรรมมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน
พนักงานท้ังหมด 
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ปัจจัย 
Fact Base และบทวิเคราะห ์

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตอนท่ี 4 (ทำไมต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์และค่านิยม 
กฟน.) 
ตอนท ี ่  9 (ช ่องทางการนำเสนอความคิด
สร้างสรรค์หรือโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ถึงผู้บริหารโดยตรง) 
3. ผู ้บริหารระดับหน่วยงานมีการกำหนด KPI 
ระดับหน่วยงานซึ่งมีผลต่อการเลื ่อนเงินเดือน
และการคัดเลือกพนังงานดีเด่นของหน่วยงาน 

การแสดงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของผู้บริหารที่มากเกินไปสร้างความไม่มั่นใจแก่
ผู้นำเสนอผลงาน (Focus Group, 2564) 

4) ระบบการ
ทำงาน 
(System) 

1. มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณนวัตกรรม
ประจำปีให้ทุกหน่วยงาน ๆ ละ 30,000 บาท 
โดยหน่วยงานสามารถใช้งบเพื่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การอบรม
ท ักษะ และการสร ้างนว ัตกรรมได ้  และมี
งบประมาณส่วนกลางสำหร ับโครงการที ่ ใช้
งบประมาณเกิน 30,000 บาท ที ่อนุม ัติโดย
คณะทำงานนวัตกรรมขององค์กร (Innovation 
Team) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการบริหารจัดการ
นวัตกรรมฯ) 
2. มีการกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยง
และความคุ้มทุนในการลงทุนโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม (อ่านเพิ่มเติมได้ที ่คู ่มือการ
บริหารจัดการนวัตกรรมฯ) 
3. ระบบการพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรที่เสริม
ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม เช่น หลักสูตร
การปรับปรุงกระบวนงานตามแนวคิด Kaizen, 
Innovation, Data Scientist, Data Analytics 
เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของพนักงาน ซึ่งเปิดกว้างให้พนักงานทุกระดับ
และทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมได้ เป็นต้น 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร
ด ้านนว ัตกรรม การสน ับสน ุนท ุนว ิจ ัยกับ
หน่วยงานด้านนวัตกรรมภายนอกซึ ่งเป็นการ
พัฒนาองค ์ความร ู ้และเปิดร ับแนวคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรตาม
แนวคิด Open Innovation 
4. มีการกำหนดกรอบด้านการบริหารจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม 

1. ระบบการจัดซ ื ้อว ัสด ุอ ุปกรณ์ในโครงการ
สิ ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยังต้องยึดถือตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการขออนุมัติมี
ขั้นตอนมาก และไม่คล่องตัว 

2. ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานยังขาด
กำหนดตำแหน่งงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม เช่น Data Scientist, Computer 
Scientist, Data Engineer, AI Developer และ 
Business Analysis 

3.  ระบบการให ้ผลตอบแทนมีข ้อจำก ัด เช่น
เงินเดือนจะกำหนดเริ่มต้นคงที่ ไม่สามารถต่อรอง
โดยใช้ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญได้ จึงทำ
ให้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางที่สนับสนุนงาน
ด้านนวัตกรรมไม่สนใจมาสมัครงาน นอกจากนี้
การให ้ผลตอบแทนหร ือการประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างภาระงานประจำและการพัฒนา
นวัตกรรมแก่นวัตกรหรือพนักงานที ่มีความคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมยังไม่มีการกำหนด
แนวทางที่ชัดเจนทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจใน
การทำนวัตกรรม (อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์
การให้แรงจูงใจ) (Focus Group, 2564) 

4. ขาดการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อจัดเก็บความรู้ บริหารจัดการ ติดตาม และ
ประเมินผลนวัตกรรม (อยู่ระหว่างจัดทำคาดว่า
เสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2565) 
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ปัจจัย 
Fact Base และบทวิเคราะห ์

จุดแข็ง จุดอ่อน 

5) บุคลากร 
(Staff) 

 ภายในปี 2573 มีพนักงานระดับ 9 ขึ้นไปเกษียณ
เป็นจำนวน 495 คน ส่วนผู้ที่มีอายุ 41-50 ปีที่จะ
ขึ้นมาแทนมี 342 คน (TRIS, 2563) 

6) ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ
ขององค์กร 
(Skill) 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการ
จำหน ่ายไฟฟ ้า  พ ิจารณาจากผลประเมิน 
Competency เรื ่องการบริหารโครงการ การ
ควบคุมการก่อสร้าง การสำรวจอ่านแบบ อยู่ใน
ระดับดีมากที่ >95% (TRIS, 2563) 

1. บุคลากรขาดทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือใน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใน
กระบวนงานเดิมและคิดค้นสิ่งใหม่ ซึ่งอาจจะเกิด
จากการยึดติดกับระบบการทำงานแบบเดิม ขาด
แนวความคิดแบบ Intrapreneur* พิจารณาจาก
ผลประ เม ิน  Competency ท ี ่ เ ก ี ่ ย วก ั บการ
เปลี่ยนแปลงและรูปแบบการดำเนินงานในอนาคต 
ซึ่งมี GAP >35% (TRIS, 2563) 

2. ขาดความชำนาญในการจดทรัพย์สินทางปัญญา
ทำให้นวัตกรรมที่สามารถต่อยอดใช้งานได้จริงหรือ
ได ้ร ับผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ม ีน ้อย โดย
พิจารณาจากจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาสะสมที่  
กฟน. ยื่นขอความคุ้มครอง (18 ผลงาน) เทียบกับ
จำนวนพนักงานทั้งหมด ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 
2564 

7) ค่านิยม 
(Shared 
Value) 

กฟน. ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรที่ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม และมีการกำหนดพฤติกรรมตาม
ค่านิยมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ค ื อ  CHANGE (Customer Focus, Harmoni-
zation, Agility, New Idea, Efficiency) ซึ ่งเป็น
การบ ่มเพาะว ัฒนธรรมในการใช ้ความคิด
สร ้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม และมีการ
ทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นประจำทุกปี 

 

* Intrapreneur คือ บุคลากรที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับ Entrepreneur แต่ทำงานภายในองค์กรขนาดใหญ่ ทำหน้าที่
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างสร้างสรรค์ 

   

(2) Resource Based View (RBV) 
เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สามารถบ่งบอกถึงความยั่งยืน

ขององค์กร โดยจะพิจารณาจากทรัพยากรขององค์กรต่างๆ เปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือคู่เทียบในตรลาด ซึ่ง
การประเมินทรัพยากรตามหลักการ RBV นั้น จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ทรัพยากรนั้นมี
คุณค่าหรือไม่ (Valuable) ถ้าทรัพยากรนั้นไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อองค์กรจะถือว่าทรัพยากรนั้นเป็นข้อ
เสียเปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่น ขั้นตอนที่ 2 ทรัพยากรนั้นหาได้ยากหรือไม่ (Rare) เมื่อเทียบกับ
องค์กรอื่น ขั้นตอนที่ 3 ทรัพยากรนั ้นคัดลอกได้ยากหรือไม่(Inimitable)หมายถึงในกรณีที ่องค์กรอ่ืน
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ต้องการทรัพยากรแบบเดียวกันจะสามารถสร้างหรือดำเนินการให้มีทรัพยากรนั้นได้โดยง่ายหรือไม่ ขั้นตอน
ที่ 4 ทรัพยากรนั้นมีการจัดการที่เป็นระบบ(Organized) และสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ทั้งนี้การวิเคราะห์
จะเป็นลักษณะ Step by Step ถ้าผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้วถึงจะสามารถวิเคราะห์ขั้นถัดไปได้ตามลำดับ ซึ่ง
แสดงดังภาพที่ 2-49 

 

  
ภาพที่ 2-49 แนวคิดทฤษฎี Resource Based View 

 

 
ภาพที่ 2-50 ทรัพยากรขององค์กรแบ่งตามประเภท 
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ตารางท่ี 2-2 บทวิเคราะห์ตามทฤษฎี Resource Based View 

Resource 
ของ กฟน. 

Valu-
able 

Rare 
Inimi-
table 

Orga-
nized 

Fact Base และบทวิเคราะห ์

Financial Resources 

1. ศักยภาพ
ทางการเงิน 

✓    1.  ROE ( Return on Equity)  แ ล ะ  ROA ( Return on Asset) 
ลดลงประมาณ 10% – 30% อย ่างต ่อเน ื ่องมากกว ่า 5 ปี 
เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายมีสัดส่วนที่โตมากกว่ากำไรสุทธิ โดยเฉพาะ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายอื่นใน
การดำเนินงาน แต่ทั ้งนี ้เมื ่อเปรียบเทียบกับ TENAGA ที่เป็นผู้
ให้บริการไฟฟ้าของประเทศมาเลเซียแล้ว ถือว่าอยู่ในแนวโน้มที่
ใกล้เคียงกัน (TRIS, 2563) 

2. ในฐานะที่การไฟฟ้านครหลวงเป็นกลไกของภาครัฐในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึง
ได้รับการกำกับดูแลให้มีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากรายได้หลักของการไฟฟ้านครหลวงมาจากการขายไฟฟ้า
ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 98 จากรายได้ทั้งหมด ทำให้เกิดความ
เส ี ่ยงในอนาคต หากผู ้กำกับด ูแลฯ เปิดให้ม ีการแข่งข ันใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

Physical Resources 

2. เครื่องมือ
และสถานท่ี
ในการวิจัย
พัฒนาและ
สร้าง
นวัตกรรม 

✓    1. พนักงานที่เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมสามารถของบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัด
จ้างและอำนาจในการอนุมัติขึ้นอยู่กับหัวหน้าหน่วยงาน 

2. มีโครงการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทำนวัตกรรมคาดว่า
แล้วเสร็จ พ.ศ. 2564 และโครงการจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมคาดว่า
แล้วเสร็จ พ.ศ. 2566 

3. ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อสนับสนุน
การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม 

✓    1. มีการกำหนดแผนงานเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรองรับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรและการปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นดิจ ิตอล เช่น EA 
(Enterprise Architecture), GIS, Fiber Optic เป็นต้น 

2. มีโครงการจัดทำ Innovation Management Platform ที่จะ
ใช้ในการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม
และงานวิจัยพัฒนา 
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Resource 
ของ กฟน. 

Valu-
able 

Rare 
Inimi-
table 

Orga-
nized 

Fact Base และบทวิเคราะห ์

4. โครงสร้าง
ระบบ
จำหน่าย
ไฟฟ้า 

✓ ✓ ✓ ✓ มีโครงสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ กทม. นนทบุรี 
และสมุทรปราการ 

Human Resources 

5. บุคลากร
ด้านวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรม 

    ไม่มีตำแหน่งงานที่มี Job Description ในการต่อยอดนวัตกรรมที่
ชัดเจน ทำให้บุคลากรที่สร้างนวัตกรรมไม่เพียงพอที่จะต่อยอด
ไอเด ียจากก ิจกรรม Hackathon หร ือ Talent เพ ื ่อนำไปใช้
ประโยชน์ภายในองค์กรหรือเชิงพาณิชย์ได้ 

Organizational Resources 

6. วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และ
ค่านิยมด้าน
การใช้
ความคิด
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม 

✓    กฟน. มีการกำหนดค่านิยมเพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
แต่ในขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐอื่นก็มีการมุ่งเน้นนวัตกรรม
เช่นเดียวกัน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
และมีพันธกิจว่า “เป็นองค์การหลักเพื่อรักษาความมั่นคงด้าน
พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้วยนวัตกรรมเพื่อความสุขของคนไทย” ทั้งยังกำหนดค่านิยม 
“SPEED” ซึ ่งตัว E ตัวอักษรที่ 4 ยังหมายถึง Enthusiasm for 
Innovation (กฟผ., 2563) 

7. ความ 
สัมพันธ์กับ
ลูกค้า 

    1. กฟน. มุ่งเน้นการยกระดับการบริการให้ลูกค้า ซึ่งแตกต่างจาก
องค์กรที่มุ ่งแสวงหาผลกำไรอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากการตั้งเป็น
ค่านิยม “CHANGE” ของ กฟน. โดยตัว C ย่อมาจาก Customer 
focus 

2. จากผลสำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม
พลังงาน ปี 2560-2562 กฟน. มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดย
ระดับคะแนนที่ได้สูงสุดคือ 4.21 ใน พ.ศ. 2562 ในขณะที่ กฟภ. 
ได้ 4.50 และ ปตท. ได้ 4.61 

3. กฟน. สูญเสียลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญ
เนื่องจากมีสัดส่วนจำนวนเพียง 1% แต่มีสัดส่วนปริมาณจำหน่าย
ไฟฟ้าถึง 1 ใน 4 ของ กฟน. โดยใน พ.ศ. 2560 กฟน. สูญเสียลูกคา้
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นจำนวน 15 ราย ทำให้สูญเสียรายได้ไป 
431.68 ล้านบาทต่อปี และ พ.ศ. 2562 กฟน. สูญเสียลูกค้าในกลุม่
อุตสาหกรรมอีก 3 ราย สูญเสียรายได้เพิ่มอีก 262.28 ล้านบาทต่อ
ปี  
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Resource 
ของ กฟน. 

Valu-
able 

Rare 
Inimi-
table 

Orga-
nized 

Fact Base และบทวิเคราะห ์

8. ข้อมูล
ลูกค้า 

✓ ✓ ✓  กฟน. มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า (B2C, B2B, ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง) และมี
ช่องทางการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากลุ่ม 
B2C และ B2B  ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำ
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด
เพื่อเป็นข้อมูลในการทำนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่หรือเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม  

9. การ
สื่อสารแบบ
สองทิศทาง 

✓    กฟน. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ซึ่งมี Application MEA 
Smart Life, Social Media แ ล ะ ร ะ บ บ  VOC ( Voice of 
Customers)  

10. ความรู้
และการ
บริหาร
จัดการ
ความรู ้

✓    บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า แต่ยัง
ขาดทักษะการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกใน
การค้นหาและนำมาใช้ต ่อยอด (กำลังดำเนินการจัดทำ KM 
Platform คาดว่าจะเสร็จปี พ.ศ. 2565) 

11. ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

✓ ✓ ✓  การไฟฟ้านครหลวงมีลงทุนด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง
งานวิจัยบางโครงการสามารถนำไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ
ล ิขส ิทธ ์เพ ื ่อร ับผลประโยชน์จากความคุ ้มครองได ้ โดยผ ่าน
กระบวนงานจดทรัพย์สินทางปัญญา แต่ยังขาดกระบวนการติดตาม
และเกณฑ์การให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของผลงานทีชั่ดเจน 

 

2.3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการไฟฟ้านครหลวงซึ่ง

ทำให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคในการบริหารจัดการหรือส่งเสริมการทำนวัตกรรม โดยการวิเคราะห์จะใช้
เครื่องมือ PESTEL และ Five Forces Analysis ดังต่อไปนี้ 

(1) PESTEL 
เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเชิงมหภาค เพื ่อเป็นข้อมูลในการ

ตัดสินใจและนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์ขององค์กร โดยแบ่งเป็นปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1.1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political)  

เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและกำหนด
กรอบการดำเนินการตามธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามตารางที่ 2-
3 และตารางท่ี 2-4 
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ตารางท่ี 2-3 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองด้านนโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

นโยบาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 
ส่วนที่ 1 นโยบายด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม พ.ศ. 
2561 - 2580 
 

ในแผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) มีหน่วยงานด้านการบริหารจัดการที่ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อ
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัย
และนวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา 
3) พัฒนามาตรฐานระบบคุณภาพและการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็น
ทีย่อมรับ 
4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยดำเนินงานในลักษณะของ
การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ทั้งในภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
5) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย เช่น มาตรฐานการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย  

ในปี 2564 กฟน. ได้
ดำเนินโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบรหิาร
จัดการนวัตกรรม การ
จัดหาสถานท่ีและ
เครื่องมือในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เป็นต้น  
ทั้งนี้ กฟน. ยังขาดการ
ดำเนินงานในการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในหลาย
มิติ ซึ่งควรมีการ
ดำเนินการต่อไปนี ้
1) จัดตั้งหน่วยงาน/
กำหนดหน้าท่ีของ
หน่วยงานเพิ่มเตมิ เพื่อ
รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการนวัตกรรมใน
ภาพรวมขององค์กรและ
การดำเนินกระบวนการ
สร้างนวัตกรรม ตั้งแต่การ
รวบรวมความคิด
สร้างสรรคไ์ปจนถึงการใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
2) กำหนดมาตรฐานและ
จัดทำ Lesson Learned 
เพื่อจัดเก็บเป็นฐานความรู ้
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างการไฟฟ้านคร
หลวงกับองค์กรอื่น 
4) พัฒนาและสรรหา
บุคลากรด้านการวิจยัและ
พัฒนานวัตกรรม โดยมี

แผนแม่บทเฉพาะกจิ
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ อัน
เป็นผลจาก
สถานการณ์โควดิ-
19 ปี 2564 - 2565 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4: การปรับปรุงและพัฒนาปัจจยัพื้นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 
ข้อ 4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ข้อ 4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการ
พัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขา
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยสรา้งรายไดแ้ละสร้างมลูค่าเพิ่มจาก
สินทรัพย์หรือต่อยอดธุรกจิที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้
สอดคล้อง Thailand 4.0 และแผน DE 
1) จัดทำแผนรองรับ Disruptive Technology 
2) พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
4) ร่วมพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5) บูรณาการฐานข้อมลูร่วมกัน  
6) Big Data Management 
7) เตรียมความพร้อมบุคลากร 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2566 - 2570 

องค์ประกอบท่ี 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s Transformation) 
- หมุดหมายที่ 13 ปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐและการ
ใหบ้ริการสาธารณะสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลัเตม็รูปแบบ 
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นโยบาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ
ของหน่วยงานรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั พัฒนากำลังคน ให้มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอย่างชาญฉลาดและการพัฒนาบุคลากรใน
สาขาเทคโนโลยดีิจิทัลโดยตรง ใหม้ีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

บุคลากรที่มีทักษะที่
หลากหลาย 
5) กำหนดเกณฑ์
ผลตอบแทนแก่นวัตกร/ผู้
มีความคิดสร้างสรรค์ 
(คาดว่าจะเสรจ็ปี 2564) 
6) ส่งเสริมการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
7) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมและปรับปรุง
กระบวนงาน 

ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG พ.ศ. 2564 - 
2569 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วยการจดัสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็ง
ด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม ่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเ้ศรษฐกิจ 
BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
ตารางท่ี 2-4 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเมืองด้านนโยบายที่เก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของ กฟน. 

นโยบาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 
ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้นความมั่นคงด้านพลังงาน 

จากประเด็นทางนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของการไฟฟ้านคร
หลวง ด้านความมั่งคง มั่น
คั่ง และยั่งยืนของประเทศ
ไทย กฟน. ควรเตรียม
ความพร้อมดังนี ้
1) ดำเนินการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานในการตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนและรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มมากข้ึน เช่น พลังงาน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม พ.ศ. 
2561 - 2580 

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาการ
จัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนา และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ และการนำมาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจาย
ศูนย์มากขึ้น 

แผนแม่บทเฉพาะกจิ
ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ อัน
เป็นผลจาก

ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future 
Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรยีมความพร้อมและส่งเสริม
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นโยบาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 
สถานการณ์โควดิ-
19 พ.ศ. 2564 - 
2565 

ความสามารถในการแข่งขันภาคอตุสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่
โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐาน 

ทดแทน ระบบกักเก็บ
พลังงาน ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ 
เป็นต้น 
2) เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและดำเนิน
กิจการอย่างยั่งยืนโดยการ
พัฒนาบุคลากรให้
เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้
(เป็นอย่างน้อย) 
- พลังงานทดแทน/
พลังงานหมุนเวียน 
- ระบบกักเก็บพลังงานใน
ระบบจำหนา่ย 
- ระบบการอัดประจุ
รถยนต์ไฟฟ้าชาญฉลาดใน
ระบบจำหนา่ย 
- ระบบไมโครกริด 
- ระบบการจดัการการ
ตอบสนองของโหลด 
- ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสร ี
- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน 
3) เร่งปรับปรุงระบบ
โครงสร้างเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองที่
มแีนวโน้มว่าความต้องการ
ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคต 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
พ.ศ. 2566-2570 

องค์ประกอบท่ี 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(High Value-Added Economy) 
- หมุดหมายที่ 3 ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้า สนับสนุนการใช้ยานยนตไ์ฟฟ้าภายในประเทศ 
- หมุดหมายที่ 6 พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวตักรรม ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการด้าน
ดิจิทัล ทั้งด้านซอฟแวร์และการสรา้งสรรคด์ิจิทัลคอนเทนต์อย่าง
ต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
- หมุดหมายที่ 10 ปรับเปลี่ยนตลาดการซื้อขายไฟฟ้าไปสู่รูปแบบ
ตลาดเสรีเพื่อส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

แผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจ สาขา
พลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดบทบาทรฐัวิสาหกิจให้ความชัดเจนเพื่อ
เป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน, กระจายประเภทแหล่งเช้ือเพลิง 

นโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ลดต้นทุนและสร้างแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ท่ี
เป็นพลังงานสะอาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน ซึง่เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยงาน วทน. สามารถเพิ่มสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 20 - 25 
และปรมิาณของเสียและมลพิษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 

แผนการพัฒนา
ระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริด (Smart 
Grid) ภายใต้
แผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย (PDP) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาความเช่ือถือได้และคณุภาพของ
ไฟฟ้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความยั่งยืนและประสิทธิภาพของการผลติ
และใช้พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการทำงานและการให้บริการของ
หน่วยงานการไฟฟ้าฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการกำหนดมาตรฐานความเข้ากันได้ของ
อุปกรณ์ในระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาศกัยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม 
ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์จะมเีสาหลักภายใต้แผนขับเคลื่อนฯ ระยะกลาง 
(2565 - 2574) ดังนี้ 
เสาหลักท่ี 1 การตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าและระบบ
บริหารจดัการพลังงาน (Demand Response and Energy 
Management System)  
เสาหลักท่ี 2 ระบบพยากรณไ์ฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy Forecast)  
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นโยบาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 
เสาหลักท่ี 3 ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากและผู้ที่
เป็นทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายไฟฟ้ารายเดยีวกัน (Microgrid and 
Prosumer)  
เสาหลักท่ี 4 ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) 
เสาหลักท่ี 5 EV Integration เป็นเสาหลักท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่ โดย
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งาน Smart Charing 
และ Vehicle to Any Communication (V2X)  

แผนปฏิบัตริาชการ
กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 - 
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ โดย
ให้ภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เปลี่ยนจากสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 

แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ป,ี 
แผนพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี, 
แผนพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ 

สร้างภมูิทัศน์ท่ีสวยงานโดยเปลี่ยนจากสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้ิน 
การลงทุนในระบบคมนาคมสาธารณะ การก่อสร้างรถไฟฟ้าและ
การดำเนินธรุกิจรถไฟฟ้าทั้งสิ้น 13 สาย เกิดการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมโดย 
1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน 
(ASEAN BEV Hub)  
2) ส่งเสริมการใช้ยานยนตไ์ฟฟ้าสำหรับการใช้งานบนถนนท่ัวไป
และบนถนนในท้องถิ่น  
3) ส่งเสริมการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้าทั้งประเภทอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม โดยเน้นผู้ประกอบการไทย สำหรบั
การใช้งานบนถนนท่ัวไปและบนถนนในท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนต์
ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งโปรแกรมควบคุมระบบ และ
อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการใช้และผลิตจริงในประเทศ
ไทย 
5) สนับสนุนด้านการเงินและการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน 
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1.2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

ตารางท่ี 2-5 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นทาง
เศรษฐกิจ 

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

การเปลีย่นขั้ว
อำนาจทาง
เศรษฐกิจ 

ขั้วมหาอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงจากซีกโลก
ตะวันตกเป็นซีกโลกตะวันออก ซึ่งประเทศท่ี
กำลังพัฒนามีการลงทุนและการเติบโตของ
เศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเทศจีนอาจจะขึ้น
เป็นผู้นำภาคธุรกิจ 

กฟน. ได้รับประโยชน์จากการซื้อเทคโนโลยจีาก
จีนซึ่งอาจจะมรีาคาถูกกว่าประเทศแถบ
ตะวันตก 

การแข่งขันในตลาด
ไฟฟ้าที่สูงข้ึนและ
ความเสีย่งของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ในอนาคต 

1) แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด 
(Smart Grid) ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ที่ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนและโครงข่าย 
Microgrid  

2) การเปิดตลาดขายไฟฟ้าเสร ี

กฟน. ควรเร่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยทีี่เป็น S-
Curve ใหม่ ซึ่งนำไปสู่นวตักรรมผลิตภณัฑ์และ
บริการ หรือ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อ
สร้างโอกาสในการเติบโตและเพื่อดำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้ยังต้องสรา้งมาตรฐาน
และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดมิให้รองรับ
พลังงานหมุนเวียนที่จะเชื่อมต่อเขา้ระบบ 

เศรษฐกิจโลก
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างจากการ
พึ่งพา
ภาคอุตสาหกรรม
ไปสูภ่าคบริการ 

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจพึ่งพา
อุตสาหกรรมภาคบริการสมัยใหม่ (Modern 
Services) โดยการพัฒนาการของเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น AI Big data หรือการใช้หุ่นยนต์
ทำงานแทนมนุษย์ เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม และ
ช่วยเพิ่มยอดขายและออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่
ให้ตอบความต้องการของลูกค้าไดม้ากขึ้น 

กฟน. ควรเร่งการนำเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ใน
การดำเนินงาน และการปรับรูปแบบการ
ดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบ Digital มากขึ้น การ
ดำเนิน Big data และ AI มาช่วยในการ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูล และการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล 

ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP)  

เป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ คือ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่
เจรจาอาเซียนอีก 5 ประเทศ ซึ่งประเทศจะ
ได้รับประโยชน์จากการส่งออก และด้านการ
ผลิต 

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. อาจเพิ่มขึ้นจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

แนวโน้มทาง
เศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงจาก
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ 
COVID-19 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย ซึ่งการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COIVD-19 ส่งผลทำให้
ประชากรบางกลุ่ม Work from home 

หน่วยจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. ลดลงลดลงจาก
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ทั้งนี้ Covid-19 ทำ
ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยการซื้อ
ขายผ่าน E-Commerce มีแนวโนม้เติบโตขึ้น 
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1.3) ปัจจัยด้านสังคม (Social) 

ตารางท่ี 2-6 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านสังคม 

ประเด็น/นโยบาย
ทางสังคม 

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

สังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ์ (Aging 
Society) 

จากอายุมัธยฐาน* ของประชากรประเทศไทยที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2553, 2558, และ 
2563 มีอายุมัธยฐานท่ี 35.5, 37.9, และ 40.1 
ตามลำดับ) (Worldometer, 2020) ซึ่งในปี 
2564 ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสงัคมโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) หมายถงึประเทศไทยมี
อายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่า 20% หรือมีคนอายุ 65 
ปีขึ้นไปมากกว่า 14% ของประชากรทั้งประเทศ 
และได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสูส่ังคมสูง
วัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 

กฟน. ควรนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการ หรือ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

พลังของผู้หญิง 
(She-conomy) 

ผู้หญิงไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับปี 
2553 และจากผลสำรวจในปี 2558 พบว่าผู้
หญิงไทย 33.6% มีส่วนในการรับผิดชอบและ
ตัดสินใจเรื่องภายในบ้าน 

กฟน. ควรนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
บริการ หรือ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า 
(Insight) 

พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงจาก
ผลกระทบของ 
COVID-19 

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโต
ของ B2C (Business to Consumer) ใน e-
Commerce อย่างต่อเนื่องและสูงเป็นอันดับที่ 1 
ของอาเซียน โดย พ.ศ. 2559 มีการเติบโตร้อยละ 
14.03 จาก พ.ศ. 2558 ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรม
การใช้ Internet ที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาระบบ e-
Payment และระบบ 
โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดPromotionของผู้ขาย 
(สพธอ., 2560) ซึ่งการแพร่ระบาดของ Covid-19 
ก็เป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายออนไลน์
มากขึ้น 

1) ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารสองทางแก่ผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย  

2) ประยุกต์ใช้ Internet เป็นสื่อกลางในการ
สำรวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคหรือการใช้
ประโยชน์จากข้อมลูในระบบออนไลน์เพื่อ
นำมาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่ม เพื่อสามารถคดิค้นนวัตกรรม
ใหม่ได ้

3) เพิ่มช่องทางในการสื่อสารและขายสินค้า
และบริการใหม่ๆ  ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงลูกค้าในกลุม่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

*อายุมัธยฐาน (Median Age) คือ อายุกึ่งกลางที่แบ่งประชากรออกเป็นสองส่วนในจำนวนเท่ากัน โดยส่วนหนึ่งมีอายุน้อย
กว่าอายุมัธยฐานและอีกส่วนหนึ่งมีอายุมากกว่าอายุมัธยฐาน 
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1.4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 

ตารางท่ี 2-7 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรม 

ประเด็นด้าน
เทคโนโลย ี

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

Big data 
(สนับสนุนการสรา้ง
นวัตกรรม) 

ปัจจุบันองค์กรจะประยุกต์ใช้ Big data ในการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ถึงร้อยละ 100 เพื่อ
วางแผนการตลาดร้อยละ 92.85 และเพื่อ
วิเคราะหป์ัจจัยแวดล้อมในการกำหนด
ยุทธศาสตร์การจำหน่ายสินค้าร้อยละ 85.71 
(สพธอ., 2563) 

1) จัดทำระบบวิเคราะห์ VOCs (Voice of 
Customers) เพื่อบูรณาการกบักระบวนการ
บริหารจดัการนวตักรรม 
2) เก็บและวิเคราะห์ข้อมลูพลังงานแบบดิจิทัล
และเป็นระบบเพื่อบริหารจัดการพลังงาน 
สามารถลดการสญูเสียพลังงาน(Green 
Network, 2562)และประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
โครงการ Demand Response 

ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial 
Intelligence) 
(สนับสนุนการสรา้ง
นวัตกรรม) 

เทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเครื่องจักรในการเรยีนรู้
ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ โดยร้อยละ 
69.23 AI ถูกนำมาใช้ใน Chatbot และ 
Customer Relationship Management 
(CRM) เพื่อการให้บริการทีร่วดเร็วขึ้น ท้ังนี้ AI 
ยังสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ 
การตัดสินใจ และการพัฒนาผลิตภัณฑไ์ด้อีก
ด้วย (สพธอ., 2563) 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน AI และประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานประจำและกระบวนงานด้าน
นวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและประกอบการ
ตัดสินใจ 
2) ทำนายแนวโน้มและเพิ่มศักยภาพของการ
ควบคุมระบบพลังงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
3) พัฒนา AI ในการทำ Predictive 
Maintenance เพื่อลดการสูญเสยีพลังงาน
และการหยุดดำเนินการอย่างฉับพลันของ
อุตสาหกรรมการผลิต 

Augmented 
Reality (AR) 
Virtual Reality 
(VR) 
Mixed Reality 
(MR) 
Extended 
Reality (XR) 
Substitutional 
Reality (SR) 

Bloomberg NEF คาดว่าเทคโนโลยี AR จะ
นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานมาก
ขึ้น เช่น ใช้ในการตรวจสอบและความปลอดภัย
หรือการช่วยเหลือและฝึกอบรมพนักงานใหม่
จากทางไกล โดยการแพร่ระบาดของ Covid-
19 เป็นปัจจัยเร่งให้พนักงานทำงานจาก
ทางไกลมากข้ึน 

กฟน. ควรศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิด
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Internet of 
Things 
 

จำนวนโครงการด้าน IoT ขององค์กรในอุตสา
กรรมพลังงานและการระดมทุนของ Startups 
ในเทคโนโลยี IoT platform and 
application มีแนวโน้มมากขึ้นในช่วงปลายปี 
2563 ถึงต้นปี 2564 หลังการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ระลอกแรก  

นำระบบ IoT มาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหาร
จัดการพลังงานหรือที่เรียกว่า Internet of 
Energy (IoE) เพื่อทำให้สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในระบบส่งและจำหน่าย 
(Green Network, 2562) 
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ตารางท่ี 2-8 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า 

ประเด็นด้าน
เทคโนโลย ี

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

Digitalization 

- Smart Home 

- Smart Building 

- Smart City 

- Smart Grid 

(นวัตกรรม) 

ด้วยการผลักดันของการพัฒนาเมอืงอัจฉริยะ
ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เนต็มาใช้ในการ
บริหารจดัการเมือง ท้ังทางด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม คณุภาพชีวิตความเปน็อยู่และอื่น 
ๆ ซึ่งภาคเอกชนมีความตื่นตัวสูงในการพัฒนา
และช่วยผลักดัน (Green Network, 2562) ใน
ปี 2563 ค่า Smart Grid Index ของกฟน. อยู่
อันดับที่ 22 ค่าคะแนน 53.6 (คงที่) เทียบเท่า 
กฟภ. (คะแนนเพ่ิมขึ้น 8.9%) แสดงให้เห็นว่า 
กฟภ. มีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะอย่างรวดเร็ว โดยอันดับท่ี 1 คือ UK 
Power Networks ที่มีพ้ืนท่ีให้บรกิารระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าครอบคลมุ South East 
England, the East of England, และ 
London มีคา่คะแนน 94.6  

สำหรับแนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์ Smart 
Home ของประเทศไทยมีจำนวนการใช้งาน
อุปกรณ์ Smart Home คดิเป็นรอ้ยละ 4 โดย
อยู่ในระดับตำ่กว่าประเทศอื่นเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั่วโลกทีร่้อยละ 11 

1) ร่วมมือกับกลุ่มองค์กรในกิจการสาธารณูปโภค
อื่น เช่น ระบบคมนาคม การประปา เพื่อวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และ
รูปแบบธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความมั่นคงในระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า บูรณาการกับ EV และ RE เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบ แสดงผล และ
ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าได้อย่าง
อัตโนมัติและปลอดภัย 

2) สร้างโอกาสทางธุรกิจ Smart Home ซึ่งใน
ประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตได้อีก
ค่อนข้างมาก 

Decentralized 
Energy 

- Microgrid  

- ESS 

- Virtual Power 
Plant 

- Energy Trading 
Platform 

- Renewable 
Energy 

(นวัตกรรม) 

เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (แนวโน้มลดลงร้อยละ 
19 ต่อปี) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บ
สะสมพลังงานในแบตเตอรี่ (คาดวา่ Battery 
Li-on ราคาลดลงร้อยละ 50 ในปี 2567) ซึ่งทำ
ให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงและประสทิธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนีจ้ากข้อมูลของ Bloomberg NEF 
กล่าวว่าขนาดความจุรวมของระบบกักเก็บ
พลังงานในระดับโลกมีแนวโนม้เพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้แนวโน้มการ
ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเพิ่มขึ้น จึงเกิด Prosumer 
ซึ่งผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายใหผู้้อืน่ในละแวก
ใกล้เคียงได้ จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบ 
Microgrid  

เมื่อมองในภาพรวมการพัฒนาระบบ Microgrid 
นั้นก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในสังคมและเกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ เป็นโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีบทบาทในการขายไฟฟ้า เช่น การติดตั้ง Solar 
Panel และ Energy Storage และระบบบริหาร
จัดการการซื้อขายไฟฟ้าโดยไม่ผ่านคนกลางหรือ 
Peer-to-Peer (P2P) เป็นต้น (Pugadmin, 
2020) ซึ่งทำให้ กฟน. ขายไฟฟ้าได้ลดลง ดังนั้น 
กฟน. ซึ่งมีประสบการณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ในชุมชนเมืองมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีและสร้างความ
ไว้ใจกับลูกค้า อาจจะสามารถมองเห็นโอกาสใน
การทำนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่หรือผลิตภัณฑ์
และบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดย
มุ่งเน้นคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การ
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ประเด็นด้าน
เทคโนโลย ี

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

ไฟฟ้านครหลวงจะต้องวางแผนเชิงรุกเพื่อปรับตัว
ให้ทันต่อเทคโนโลยีหรือกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์และบริการแก่ภาคเอกชน เช่น การ
เช่ือมต่อข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี 
Blockchain เป็นต้น 

Decarbonization 

- Electric Vehicle 
(นวัตกรรม) 

สำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าปี 2562 มีแนวโน้ม
เติบโตสูงถึงร้อยละ 76 - 83 (Kasikorn Bank, 
2019) เนื่องจากต้นทุนท่ีถูกลง ดังนี ้

1) ราคาจำหน่ายรถยนตไ์ฟฟ้ามีหลายระดับ
และเข้าถึงได้มากข้ึน เนื่องจากนโยบายภาครัฐ
ที่ลดอัตราภาษสีรรพาสามติ ซึ่งปัจจุบันจะเห็น
ได้ชัดในกลุม่ของรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอิน
ไฮบริดที่สามารถตั้งราคาได้ใกลเ้คยีงกับรถยนต์
เครื่องยนตส์ันดาปภายในปกติในรุน่เทียบเคียง
กันแม้จะมตี้นทุนทางเทคโนโลยีทีสู่งกว่า ซึ่งจะ
ส่งผลในระยะยาว ทำให้รถยนตไ์ฮบริดก้าวสู่
การเป็นรถยนต์รุ่นมาตรฐานแทนรถยนต์
เครื่องยนตส์ันดาปภายในได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น 

ส่วนรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ทีไ่ทยมี
ข้อตกลงการค้าเสรีและภาษีนำเขา้รถยนตไ์ด้
ลดลงเหลือร้อยละ 0 เช่น รถยนตไ์ฟฟ้าจากจีน 
ทำให้สามารถตั้งราคาได้ถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้า
จากประเทศท่ียังต้องเสียภาษีนำเข้า ส่งผลให้
ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บรโิภค 

2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างถือครองรถยนต์
ไฟฟ้าต่ำกว่ารถยนต์สันดาปภายใน เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่าบำรุงรักษาเฉลี่อต่อปี 
เป็นต้น แต่เมื่อเลยระยะประกันท่ี 8 ถึง 10 ปี 
รถยนต์ไฟฟ้าจะมีค่าเปลีย่นแบตเตอรี่ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ แต่ราคา
แบตเตอรี่กม็ีทิศทางที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ตามที่คาดการณ์กันว่าอาจจะปรับลดลงไปถึง
กว่าร้อยละ 60 จากราคาปัจจุบันในอีก 10 ปี
ข้างหน้า (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2562) 

1) หาแนวทางการทำนวัตกรรมรปูแบบธุรกิจ
ใหม่เพื่อรองรับตลาดรถยนตไ์ฟฟ้าที่ขยายตัว 

2) หาแนวทางการทำนวัตกรรมผลิตภฑัน์และ
บริการใหมเ่พื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ในชุมชนเมือง 

3) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบการ
บริหารจดัการการชาร์จที่มมีาตรฐาน เพื่อ
รองรับการชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าแบบเร็ว ซึ่งใช้
กระแสการชาร์จสูง 

4) ติดตั้งสถานีชาร์จอย่างกระจายทั่วถึงใน
ชุมชนเมืองและพื้นที่ศักยภาพโดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการชาร์จ เช่น Duration และ 
Frequency  
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1.5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

ตารางท่ี 2-9 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น/นโยบาย
ทางสิ่งแวดล้อม 

Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

การขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จำนวนของประชากรโลกที่เพิม่ขึ้นอย่างก้าวกระโดดและการเติบโตทาง
เศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรเพิม่
มากขึน้เรื่อยๆ ในขณะที่ทรัพยากรทีเ่หลืออยูก่ำลังใกล้จะหมดไป ดังนัน้
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจึงเกิดแนวคิดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกดิความคุ้มคา่และมปีระสิทธิภาพมากที่สดุ ทำให้เกดิแนวคดิ
เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) ขึน้เพื่อความยั่งยืนของ
ประเทศ โดยการใหค้วามสำคญักบัการเลอืกใช้วัสดุ การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการทีเ่กีย่วข้อง
ตลอดวงจรชีวิตของผลติภณัฑ์ (Product Life Cycle) เพื่อใหเ้กดิการใช้
ทรัพยากรอยา่งมปีระสิทธิภาพสูงสดุปราศจากของเสยีและมลพิษตลอด
ทั้งกระบวนการของสินค้าและบริการ (สำนกัเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2562) 

ประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ใน
การพัฒนานวัตกรรมดา้น
สิ่งแวดลอ้ม หรอืการใช้
ทรัพยากรของ กฟน. 

การกลายเป็นมหา
นครอย่างรวดเร็ว  

พ.ศ. 2556 มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 45.90 ซึ่ง
แตกต่างจาก ประชากรเขตเมืองปี พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราส่วนเพียง
ร้อยละ 36.12 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper- Middle Income 
Country) จึงมีแนวโน้มพัฒนาสู่ความเป็นเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2557) 

พ.ศ. 2563 มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองร้อยละ 51.1 คิดเป็น
ประมาณ 35,698,325 คน (Worldometer, 2020) 

วางแผนรองรับการใช้
ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนจากการ
ขยายตัวของจำนวน
ประชากรในชุมชนเมืองที่
เพิ่มขึ้น 

 

1.6) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Legal) 

ตารางท่ี 2-10 บทวิเคราะห์ปัจจัยด้านกฎหมาย 

กฎหมาย Fact Base และรายละเอียด บทวิเคราะห์ 

พระราชบัญญัติการ
ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ การ
วิจัย และนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 

กำหนดแนวทางให้รัฐวิสาหกิจมีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
สร้างความรู้นำไปใช้และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
ประโยชน์ทางสังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเริ่มจาก
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริม
ด้านงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐาน แรงจูงใจ และระบบการ
ช่วยเหลืออื่นๆ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะของบุคลากรด้าน

ดำเนินการกำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท และนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 
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นวัตกรรม ทั้งนี้ยังส่งเสริมการร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทัง้
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสร้างคุณค่าให้กับสังคม 

พระราชบัญญัติการ
ร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 

1) จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมาย 

2) ลดภาระด้านการลงทุนของรัฐ ช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ลงทุน พัฒนาประเทศในด้านอื่นได้มากขึ้นและเร็วขึ้น 

3) ยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น และ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว จากการ
มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง 

กฟน. ควรร่วมมือกับเอกชนใน
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใรการแข่งขัน 

พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 
2552 

พ.ร.บ. สิทธิบัตรมีเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าของ
ความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยเจ้าของฯ จะต้องขึ้นขอรับสิทธ์ิ
ทางทรัพย์สินทางปัญญากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

จัดหา/สร้างบุคลากรทีม่ีทักษะ
หรือมีความเชี่ยวชาญในการยื่น
ขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

พระราชบัญญัติ 
การไฟฟ้านครหลวง 
พ.ศ. 2501, 2530, 
และ 2535 

มาตรา 6 วรรค 3 “ดำเนินธรุกจิเกีย่วกับพลังงานไฟฟา้และธรุกจิ
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรอืที่เป็นประโยชนแ์ก่การไฟฟ้านครหลวง” 

มาตรา 7 “การผลติ จัดให้ได้มาและจำหนา่ยพลังงานไฟฟ้า
ตลอดจนการคมนาคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นกิจการ
สาธารณูปโภค” 

จากข้อความที่ระบุถือเป็นการเปิด
โอกาสให้ การไฟฟ้านครหลวง
สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ด้านพลังงานไฟฟ้าและการ
คมนาคมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 

 

 (2) Five Force Analysis 
ในส่วนนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Five Forces Analysis ที่ช่วยในการวิเคราะห์

ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย  
1. อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power) 
2. อำนาจต่อรองจากคู่ค้า (Power of Suppliers) 
3. การคุกคามขอ''ผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of New Entrants) 
4. การแข่งขันของคู่แข่งในธุรกิจสายงานเดียวกัน (Industry Rivalry) 
5. การคุกคามจากสินค้าหรือการบริการทดแทน (Threat of Substitutes) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการนวัตกรรมนี้ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่

ส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ กฟน. ในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็น Core Business ของ กฟน. โดยใช้
เครื่องมือ Five Forces Analysis ที่วิเคราะห์โดยฝ่ายแผนกลยุทธ์ตามภาพที่ 4-3 
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ภาพที่ 2-51 Five Forces Analysis ของ กฟน. ในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า (ฝผก., 2564) 

 

2.3.3 SWOT ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร 
เป็นการนำ SWOT ขององค์กรมาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นความสอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน (ภาพท่ี 2-52) จากนั้นจะนำผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากทฤษฎี 7s McKinsey (ตาราง
ที่ 2-1) และ Resource Based View (ตารางที่ 2-2) มารวบรวมและจัดหมวดหมู่ตามจุดแข็งและจุดอ่อน
จะแสดงดังตามตารางที่ 2-11 และนำปัจจัยภายนอกที่ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี PESTEL และ 
Five Forces Analysis แล้วจะนำมาจัดหมวดหมู่ด้านโอกาสและภัยคุกคามตามตารางที่ 2-12 
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ภาพที่ 2-52 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของ กฟน. (ฝผก., 2564) 

 

ตารางท่ี 2-11 จุดแข็งและจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและตระหนักถึง
ความสำคญัของนวัตกรรมโดยกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม (Style) 

S2 มีศักยภาพทางการเงินท่ีดีและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนวัตกรรมและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น 
(System, Financial & Physical Resource) 

S3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและดูงาน
หลักสตูรทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านนวัตกรรม (System) 

S4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้และเปิดรับแนวคิดและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรตามแนวคิด Open 
Innovation (System) 

S5 องค์กรมีความช่ือเสยีงและบุคลากรเช่ียวชาญ
ทางด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Skill, 
Organizational Resources) 

W1 ทิศทางการดำเนินงานด้านนวตักรรมที่จะต่อยอดไปสู่ 
Portfolio ธรุกิจในอนาคตยังไม่ชัดเจน และยังไม่
สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานด้านนวัตกรรมใน
เชิงของการเงิน (Strategy) 

W2 ระบบงานสนับสนุนการสรา้งและพัฒนานวัตกรรม 
เช่น พนักงานบริหารจัดการนวัตกรรมไม่เพียงพอ 
ขาดการบูรณาการด้านข้อมลูเพื่อการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การดำเนินงานเอกสารในกระบวนการ
บริหารจดัการนวตักรรมมีขั้นตอนมากและไม่คล่องตัว 
เป็นต้น (System) 

W3 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็นลำดับช้ันทำให้
เกิดความล่าช้าในการอนุมตัิ ก่อให้เกิดการทำงาน 
Silo (Structure) 

W4 ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนักงานขาดวิชาชีพ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม 
เช่น Data Scientist, Data Engineer, Business 
Developer และ Business Analyst (Staff, 
Human Resource) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

S6 การกำหนดค่านยิม CHANGE ขององค์กรและการ
กำหนดพฤติกรรมค่านิยมที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ (Shared Value) 

S7 มีฐานข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
(System, Organizational Resources) 

S8 มีโครงสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นท่ี 
กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ (System, 
Physical Resource) 

W5 บุคลากรบางส่วนยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ขาด
แนวคิดแบบ Intrapreneur และขาดทักษะที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Skill) 

 

ตารางท่ี 2-12 โอกาสและภัยคุกคามด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 นโยบายของภาครัฐผลักดันให้มีการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ (Political) 

O2 การพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น Big Data, AI, IoT มี
ส่วนช่วยสนับสนุนการวิจัยและพฒันานวัตกรรม
ใหม่ๆ (Technology) 

O3 แนวโน้มอุตสากรรมไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
เกิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกีย่วเนื่องด้าน
พลังงานไฟฟ้า (Technology) 

O4 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกดิ
แนวคิดนวัตกรรมใหม่ เช่น Circular Economy 
นวัตกรรมเพื่อผูสู้งอายุ นวัตกรรมในระบบจำหน่าย
เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น (Social 
and Environment) 

O5 กฏหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสการร่วมลงทุนเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(Legal) 

T1 นโยบายของภาครัฐในการส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพื่อ
เพิ่มการแข่งขันส่งผลให ้กฟน. ขาดรายได้หลักในการ
ขายไฟฟ้า (Political) 

T2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบ
กระจายตัว (Distributed Generation) ทำให้ผู้ใช้
ไฟฟ้าส่วนหน่ึงสามารถผลติไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) 
(Technology, Threat of Substitute Products) 

T3   หน่วยจำหน่ายของ กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลดลง
เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP (Economic, Threat of 
New Entrants) 

2.4 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร ์
2.4.1 การประเมินสภาวะแวดล้อมและกำหนดน้ำหนักคะแนน 

การวิเคราะห์น้ำหนักคะแนนของสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ดำเนินการโดยการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรของ 
กฟน. จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยให้พิจารณาตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือ
ปัญหาต่อองค์กรมากให้กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดย
ให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันต้องเท่ากับ 1 โดยน้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ 
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ตารางท่ี 2-13 แสดงค่าน้ำหนักของรายการสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

รายการสภาวะ
แวดล้อมภายใน 

ค่าน้ำหนัก (ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามคนที่) ค่า 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S1 – Strategy 0.2 0.15 0.2 0.3 0.15 0.1 0.18 0.3 0.2 0.20 

S2 – Structure 0.2 0.1 0.15 0.05 0.15 0.15 0.15 0.1 0.15 0.13 

S3 – System 0.2 0.15 0.15 0.1 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.14 

S4 – Style 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.13 0.1 0.1 0.14 

S5 – Staff 0.1 0.15 0.15 0.2 0.15 0.15 0.13 0.15 0.2 0.15 

S6 – Skill 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13 0.15 0.1 0.11 

S7 – Shared Value 0.05 0.15 0.1 0.1 0.15 0.15 0.13 0.1 0.15 0.12 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
 

ตารางท่ี 2-14 แสดงค่าน้ำหนักของรายการสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

รายการสภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

ค่าน้ำหนัก (ตามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามคนที่) ค่า 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P - Political 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.15 0.1 0.2 0.14 

E - Economic 0.2 0.25 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.1 0.2 0.18 

S – Social 0.2 0.15 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.17 

T – Technology 0.2 0.25 0.3 0.3 0.15 0.3 0.2 0.4 0.3 0.27 

E – Environment 0.15 0.2 0.1 0.1 0.15 0.1 0.18 0.1 0.1 0.13 

L – Legal 0.15 0.05 0.1 0.1 0.15 0.05 0.12 0.2 0.1 0.11 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
 

2.4.2 การกำหนดระดับความสำคัญของแต่ละจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จากผลการวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรในข้อ 2.3.3 ทำการหา

ระดับความสำคัญของแต่ละจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) โดยแบ่งระดับคะแนนความสำคัญออกเป็น 5 ระดับ (ระดับ 5 หมายถึง ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรมากที่สุด และระดับ 1 หมายถึง ส่งผลต่อการบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์กรน้อยที่สุด) ค่าระดับความสำคัญของแต่ละจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ประเมินจากค่าเฉลี่ย
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ของระดับคะแนนจากความเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์กรของ กฟน. จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2-15 ระดับความสำคัญของแต่ละจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

ปัจจัย รายละเอียด 
ความสำคญั
(ค่าเฉลี่ย) 

S1 ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและตระหนักถึงความสำคญัของนวัตกรรมโดยกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม (Style) 

4.89 

S2 มีศักยภาพทางการเงินท่ีดีและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนวัตกรรมและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นต้น (System, Financial & Physical Resource) 

3.89 

S3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและดูงานหลักสตูรทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม (System) 

4.11 

S4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเปิดรับแนวคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  จากภายนอกองค์กรตามแนวคดิ Open Innovation (System) 

4.11 

S5 องค์กรมีความช่ือเสยีงและบุคลากรเช่ียวชาญทางด้านระบบจำหนา่ยไฟฟ้า (Skill, 
Organizational Resources) 

3.56 

S6 การกำหนดค่านยิม CHANGE ขององค์กรและการกำหนดพฤติกรรมค่านิยมที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์ (Shared Value) 

3.78 

S7 มีฐานข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า (System, Organizational Resources) 3.89 

S8 มีโครงสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นท่ี กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ (System, 
Physical Resource) 

3.22 

W1 ทิศทางการดำเนินงานด้านนวตักรรมที่จะต่อยอดไปสู่ Portfolio ธุรกิจในอนาคตยังไม่ชัดเจน 
และยังไม่สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในเชิงของการเงิน (Strategy) 

4.22 

W2 ระบบงานสนับสนุนการสรา้งและพัฒนานวัตกรรม เช่น พนักงานบรหิารจัดการนวัตกรรมไม่
เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านขอ้มูลเพื่อการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม การดำเนินงาน
เอกสารในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมมีขั้นตอนมากและไม่คล่องตัว เป็นต้น 
(System) 

4.33 

W3 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็นลำดับช้ันทำให้เกิดความลา่ช้าในการอนุมัติ ก่อให้เกิดการ
ทำงาน Silo (Structure) 

4.33 

W4 ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนักงานขาดวิชาชีพด้านการส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้าง
นวัตกรรม เช่น Data Scientist, Data Engineer, Business Developer และ Business 
Analyst (Staff, Human Resource) 

3.78 
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W5 บุคลากรบางส่วนยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ขาดแนวคดิแบบ Intrapreneur และขาด
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม (Skill) 

4.44 

O1 นโยบายของภาครัฐผลักดันให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ (Political) 4.11 

O2 การพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น Big Data, AI, IoT มีส่วนช่วยสนับสนนุการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ (Technology) 

4.44 

O3 แนวโน้มอุตสากรรมไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกดิโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ด้านพลังงานไฟฟ้า (Technology) 

4.67 

O4 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกดิแนวคิดนวัตกรรมใหม่ เช่น Circular 
Economy นวัตกรรมเพื่อผูสู้งอาย ุนวัตกรรมในระบบจำหนา่ยเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น (Social and Environment) 

3.67 

O5 กฏหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Legal) 

3.56 

T1 นโยบายของภาครัฐในการส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิม่การแข่งขันสง่ผลให้ กฟน. ขาดรายได้
หลักในการขายไฟฟ้า (Political) 

4.11 

T2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed Generation) ทำให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหน่ึงสามารถผลติไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) (Technology, Threat of 
Substitute Products) 

4.11 

T3 หน่วยจำหน่ายของ กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากผูผ้ลติไฟฟ้า SPP (Economic, 
Threat of New Entrants) 

4.11 

 

2.4.3 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร 
ทำการประเมินค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย

นำค่าน้ำหนักของแต่ละสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่สัมพันธ์กับแต่ละจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค คูณด้วยระดับความสำคัญของแต่ละจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งจะได้เป็นค่า
คะแนนถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score) แล้วนำผลคูณที่ได้มารวมกันเพื่อหาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม
สำหรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ด้วย BCG Matrix Model เพ่ือ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) การหาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจุดแข็ง 

ปัจจัย รายละเอียด 
ความสำคญั
(ค่าเฉลี่ย) 

น้ำหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

S1 ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและตระหนักถึงความสำคญัของ
นวัตกรรมโดยกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการ
นวัตกรรม (Style) 

4.89 0.14 0.70 
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S2 มีศักยภาพทางการเงินท่ีดีและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดำเนินการโครงการนวัตกรรมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์นวตักรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
(System) 

3.89 0.14 0.54 

S3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและดูงานหลักสตูรทั้งภายใน
และภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาบคุลากรด้านนวัตกรรม (System) 

4.11 0.14 0.57 

S4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้
และเปดิรับแนวคดิและเทคโนโลยใีหม่ๆ จากภายนอกองค์กรตาม
แนวคิด Open Innovation (System) 

4.11 0.14 0.57 

S5 องค์กรมีความช่ือเสยีงและบุคลากรเช่ียวชาญทางด้านระบบจำหนา่ย
ไฟฟ้า (Skill) 

3.56 0.11 0.41 

S6 การกำหนดค่านยิม CHANGE ขององค์กรและการกำหนดพฤติกรรม
ค่านิยมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ (Shared Value) 

3.78 0.12 0.45 

S7 มีฐานข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า (System) 3.89 0.14 0.54 

S8 มีโครงสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าครอบคลุมพื้นท่ี กทม. นนทบุรี และ
สมุทรปราการ (System) 

3.22 0.14 0.45 

 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจดุแข็ง   4.23 
 

(2) การหาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจุดอ่อน 

ปัจจัย รายละเอียด 
ความสำคญั
(ค่าเฉลี่ย) 

น้ำหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

W1 ทิศทางการดำเนินงานด้านนวตักรรมที่จะต่อยอดไปสู่ Portfolio 
ธุรกิจในอนาคตยังไม่ชัดเจน และยงัไม่สะท้อนความสำเร็จการ
ดำเนินงานด้านนวัตกรรมในเชิงของการเงิน (Strategy) 

4.22 0.20 0.84 

W2 ระบบงานสนับสนุนการสรา้งและพัฒนานวัตกรรม เช่น พนักงาน
บริหารจดัการนวตักรรมไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านข้อมลู
เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การดำเนินงานเอกสารใน
กระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมมีขั้นตอนมากและไมค่ล่องตัว 
เป็นต้น (System) 

4.33 0.14 0.60 

W3 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็นลำดับช้ันทำให้เกิดความลา่ช้าใน
การอนุมัติ ก่อให้เกิดการทำงาน Silo (Structure) 

4.33 0.13 0.58 

W4 ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนักงานขาดวิชาชีพด้านการส่งเสริม
และสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น Data Scientist, Data 
Engineer, Business Developer และ Business Analyst (Staff) 

3.78 0.15 0.58 
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W5 บุคลากรบางส่วนยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ขาดแนวคดิแบบ 
Intrapreneur และขาดทักษะที่เกีย่วข้องกับนวัตกรรม (Skill) 

4.44 0.11 0.51 

 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจดุอ่อน   3.10 
 

(3) การหาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับโอกาส 

ปัจจัย รายละเอียด 
ความสำคญั
(ค่าเฉลี่ย) 

น้ำหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

O1 นโยบายของภาครัฐผลักดันให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านต่างๆ (Political) 

4.11 0.14 0.57 

O2 การพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น Big Data, AI, IoT มีส่วนช่วย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  (Technology) 

4.44 0.27 1.19 

O3 แนวโน้มอุตสากรรมไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกดิโอกาสใน
การดำเนินธรุกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านพลังงานไฟฟ้า (Technology) 

4.67 0.27 1.24 

O4 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกดิแนวคิด
นวัตกรรมใหม่ เช่น Circular Economy นวัตกรรมเพื่อผูสู้งอายุ 
นวัตกรรมในระบบจำหน่ายเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เปน็
ต้น (Social and Environment) 

3.67 0.30 1.11 

O5 กฏหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Legal) 

3.56 0.11 0.40 

 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับโอกาส   4.52 
 

(4) การหาค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับอุปสรรค 

ปัจจัย รายละเอียด 
ความสำคญั
(ค่าเฉลี่ย) 

น้ำหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 

T1 นโยบายของภาครัฐในการส่งเสรมิกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิม่การแข่งขัน
ส่งผลให้ กฟน. ขาดรายได้หลักในการขายไฟฟ้า (Political) 

4.11 0.14 0.57 

T2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว ทำให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหน่ึงสามารถผลติไฟฟ้าใช้เอง (Technology) 

4.11 0.27 1.10 

T3 หน่วยจำหน่ายของ กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากผูผ้ลติ
ไฟฟ้า SPP (Economic) 

4.11 0.18 0.73 

 คะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับอปุสรรค   2.40 
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(5) ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถกำหนดสถานภาพแบ่งได้เป็น 4 
ลักษณะตาม BCG Matrix (Boston Consulting Group) หรือ Boston Model ดังภาพที่ 2-53 แกนตั้งคือ
อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth Rate) ส่วนแกนนอนคือส่วนแบ่งการตลาด (Relative 
Market Share) โดยมีแต่ละสถานภาพดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 2-53 BCG Matrix หรือ Boston Model 

 

Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานะเป็น 
Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) โดยต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยั่งยืนต่อไป 

Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กร โดยภาพรวมส่วน
ใหญ่มีปัจจัยภายนอกโอกาสเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หาก
แก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กรได้จะนำไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround) 

Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหาแต่ภายในองค์กรแข็งมีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่
สภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได้ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
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Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีอุปสรรคปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ 
ถึงข้ันอาจแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

จากค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากข้อ (1) 
- (4) นำไปสู่การจัดทำแผนภูมิเรดาร์ (Radar Graph) แสดงสถานภาพขององค์กรด้านการบริหารจัดการ
นวัตกรรมดังภาพที่ 2-54 

 

 
ภาพที่ 2-54 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 

ทั้งนี้จากการประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวมสำหรับจุดแข็ง 
(4.23) และโอกาส (4.52) มีคะแนนสูงกว่า จุดอ่อน (3.10) และอุปสรรค (2.40) ส่งผลให้สถานภาพตำแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง อยู่ในตำแหน่ง Stars (เอ้ือ
และแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัย
ภายในที่แข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะและมีความพร้อมสูง ดังนั้นเมื่อองค์กรมีสถานะเป็น Stars 
สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) เพื่อใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมกับ
พัฒนาต่อยอดให้องค์กร มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ยังคงต้องรักษา
มาตรฐานไม่ให้ตำ่ลงในทุกๆด้าน 



บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

 

3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การพัฒนานวัตกรรมองค์กรของการไฟฟ้านครหลวง เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
นวัตกรรมองค์กร สำหรับใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร ให้
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และกำหนดทิศทางในด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กร 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ตำแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ / วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์) 

3.2.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 
พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร (Energy for City Life, Energize Smart Living) 

3.2.2 พันธกิจ (Mission) 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

(Innovate and Operate Smart Energy System to Empower City Life for Smart Living) 

3.2.3 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง กำหนดไว้ใน 3 ช่วงเวลาดังนี้ 
(1) พลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด (Smart Energy for Smart Living) ปี 

พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายดังนี้ 
- มี Smart Metro Grid รองรับพลังงานทดแทนในโครงการนำร่อง 
- ให้บริการผ่านระบบดิจิตอลเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด 
- สร้างการเติบโตของธุรกิจและมีบริษัทในเครือ 

(2) นวัตกรรมเพ่ือวิถีชีวิตที่ชาญฉลาดและการเติบโต (Innovation for Smart Living 
& Growth) ปี พ.ศ. 2566 - 2570 มีเป้าหมายดังนี้ 

- มี Smart Metro Grid เต็มพ้ืนที่ กฟน. ในระดับแรงดันกลาง 
- มี Virtual Utility สำหรับ Community ในพ้ืนที่นำร่อง 
- มี Service Innovation สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม 
- มีความพร้อมในการแข่งขันกิจการ Retail 
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- มีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจได้หลากหลาย 
(3) เสริมสร้างความยั่งยืนของสังคมด้วยพลังงานที่ยั ่งยืน (Social Sustainability 

with Sustainable Energy) ปี พ.ศ. 2571 - 2580 มีเป้าหมายดังนี ้
- มี Smart Metro Grid ครอบคลุมระดับแรงดันต่ำในพื้นที่ท่ีมีความคุ้มค่า 
- มี Virtual Utility สำหรับ Community ทั่วประเทศ 
- เป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมไฟฟ้า 
- บริษัทในเครือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.2.4 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives, SO) 
(1) SO1 Distribution การพัฒนาระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า - ยกระดับโครงสร้าง

และประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า 
- Stability: ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ความมั่งคง ไฟฟ้าไม่ตกไม่ดับ 
- Sufficiency: มีความเพียงพอของพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า 
- Safety: มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า 

(2) SO2 Service การตอบสนองวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของคนเมือง - มุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมการบริการ ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เป็นเลิศ 

- MEA Service form Anywhere: ผู ้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงบริการของการ
ไฟฟ้านครหลวงได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางมาที่ทำการของการไฟฟ้าฯ 

- Empower Energy Management: ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริหาร
จัดการการใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง 

(3) SO3 Growth ต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ - สร้างการเติบโตและ
รายได้ใหมใ่ห้กับองค์กร 

- MEA Service Provider: มีธุรกิจเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง มีบริษัทใน
เครือที่ดำเนินธุรกิจได้หลากหลาย 

- Retail: มีความพร้อมแข่งขันในกิจการ Retail 
(4) SO4 Enabler การบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสามารถและทักษะที่จำเป็น

ต่อองค์กร - สร้างความยั่งยืนด้วยการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยกระดับ Enabler 
- MEA Smart People: พัฒนาบ ุคคลากรในด ้าน Engaging Leader, Self-

leadership, Data Analytic Skill และ Multi-skill สำหรับบุคคลากรทุกระดับ 
(5) SO5 Digital & Innovation ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital & Innovation 

- เป็นองค์กรต้นแบบด้านนวัตกรรมไฟฟ้า 
- Digital Organization 



83 
 

3.3 แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) 
3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

จากผลการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ในบทที่ 2 
พบว่า ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวง
อยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัย
ภายในที่แข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะและมีความพร้อมสูง ดังนั้นสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการ
กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) เพื่อใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาต่อยอดให้
องค์กร มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ยังคงต้องรักษามาตรฐานไมใ่ห้
ต่ำลงในทุกๆด้าน 

 

 
ภาพที่ 3-1 TOWS Matrix 

 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการจัดกลุ ่มแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการนำจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
(SWOT Analysis) มาทำการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ
โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดีเพ่ือ
นำมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับองค์กร 

(2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที ่เกิดจากการจับคู่
ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ
หรืออุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็น
การใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
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(3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 
(Opportunity) เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพื่อมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือ
ทำให้จุดอ่อนนั้นลดลง 

(4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 

3.3.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วนำมาทำ TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 
ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางท่ี 3-1 

จุดแข็ง 5 อันดับแรก 
S1 ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมโดยกำหนด

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
S3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก

ประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรม 
S4 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเปิดรับ

แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรตามแนวคิด Open Innovation 
S2 มีศักยภาพทางการเงินที่ดีและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ

นวัตกรรมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

S7 มีฐานข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
จุดอ่อน 5 อันดับแรก 
W5 บุคลากรบางส่วนยึดติดกับการทำงานแบบเดิม ขาดแนวคิดแบบ Intrapreneur 

และขาดทักษะที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรม 
W2 ระบบงานสนับสนุนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เช่น พนักงานบริหารจัดการ

นวัตกรรมไม่เพียงพอ ขาดการบูรณาการด้านข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การดำเนินงาน
เอกสารในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมมีข้ันตอนมากและไม่คล่องตัว เป็นต้น 

W3 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็นลำดับชั้นทำให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ 
ก่อให้เกิดการทำงาน Silo 

W1 ทิศทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่จะต่อยอดไปสู่ Portfolio ธุรกิจในอนาคต
ยังไม่ชัดเจน และยังไม่สะท้อนความสำเร็จการดำเนินงานด้านนวัตกรรมในเชิงของการเงิน 
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W4 ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาดวิชาชีพด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรม เช่น Data Scientist, Data Engineer, Business Developer and Analyst 

โอกาส 5 อันดับแรก 
O3 แนวโน้มอุตสากรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดโอกาสในการดำเนิน

ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องด้านพลังงานไฟฟ้า 
O2 การพัฒนาของเทคโนโลยี เช่น Big Data, AI, IoT มีส่วนช่วยสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 
O1 นโยบายของภาครัฐผลักดันให้มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

ต่างๆ 
O4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดแนวคิดนวัตกรรมใหม่ เช่น 

Circular Economy นวัตกรรมเพ่ือผู้สูงอายุ นวัตกรรมในระบบจำหน่ายเพ่ือรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิม
มากขึ้น เป็นต้น 

O5 กฏหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

อุปสรรค 3 อันดับแรก* 
T1 นโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันส่งผลให้ กฟน. 

ขาดรายได้หลักในการขายไฟฟ้า 
T2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว (Distributed 

Generation) ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Prosumer) 
T3 หน่วยจำหน่ายของ กฟน. ในนิคมอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP 
*หมายเหตุ เนื่องจากในการวิเคราะห์ SWOT ในบทที่ 2 มีอุปสรรคเพียง 3 รายการ 
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ตารางท่ี 3-1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 

   
          S - W 

 

  O - T 
  

จุดแขง็ (Strength) 
S1 ผู้บริหารสนับสนุนและตระหนกัถึง
ความสำคัญของนวัตกรรมฯ 
S3 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
และดูงานหลักสูตรฯ 
S4 มีความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอกตาม
แนวคิด Open Innovation 
S2 มีศักยภาพทางการเงินที่ดีและมีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ
นวัตกรรมฯ 
S7 มีฐานข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้า 

จุดอ่อน (Weakness) 
W5 บุคลากรบางส่วนยึดติดกับการทำงาน
แบบเดิม ขาดแนวคิดแบบ Intrapreneur ฯ 
W2 ระบบงานสนับสนุนการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม มีขั้นตอนมากและไม่คล่องตัวฯ 
W3 ลักษณะโครงสร้างองค์กรมีความเป็น
ลำดับชั้นทำให้เกิดความลา่ช้าในการอนมุัตฯิ 
W1 ทิศทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่จะ
ต่อยอดไปสู่ธุรกจิในอนาคตยังไม่ชัดเจนฯ 
W4 ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ขาดวิชาชพีด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมฯ 

โอกาส (Opportunity) 
O3 แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่
เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดโอกาส
ดำเนินธุรกิจที่เกีย่วเนื่องฯ 
O2 การพัฒนาของเทคโนโลยีมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ 
O1 นโยบายของภาครัฐส่งเสริม
การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
ด้านต่างๆ 
O4 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดแนวคิด
นวัตกรรม 
O5 กฏหมายเปิดโอกาสการร่วม
ลงทุนพัฒนานวัตกรรมระหวา่ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

กลยุทธ์เชงิรุก (SO Strategy) 
(S3-O5) สร้างความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานดา้น
นวัตกรรม 
(S1-O1) สร้างค่านิยมให้พนกังานมุ่งเน้นการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 
(S4-O5) สร้างความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
(S7-O2) พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูลและ
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
(S2-O3) กำหนดผลตอบแทนทั้งในรูปตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงินสำหรับพนักงานที่เสนอ
นวัตกรรมที่ต่อยอดเป็นธุรกิจได ้

กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO Strategy) 
(W1-O3) พัฒนานวัตกรรมรองรับการใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตวัของเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง 
(W2-O1) ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์กร 
(W5-O1) พัฒนาทกัษะและสร้างแนวคิดการ
เป็น Intrapreneur ให้กับพนักงานในองค์กร 
(W4-O2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะ
ทางที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น Big 
Data, AI และ IoT เป็นต้น 

อุปสรรค (Threat) 
T1 นโยบายส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการไฟฟา้ส่งผลให้ กฟน. 
ขาดรายได้หลักในการขายไฟฟ้า 
T2 ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตวั 
ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งสามารถ
ผลิตไฟฟ้าใช้เอง 
T3 หน่วยจำหนา่ยของ กฟน. ใน
นิคมอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP 

กลยุทธ์เชงิป้องกัน (ST Strategy) 
(S1-T1) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเกิดตลาดซ้ือ
ขายไฟฟา้เสรี 
(S3-T3) พัฒนานวัตกรรมปรับปรุง
กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
และลดค่าใช้จ่ายองค์กร 
(S2-T2) พัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้า 

กลยุทธ์เชงิรับ (WT Strategy) 
(W2-T1) จัดวางกระบวนงานการพัฒนา
นวัตกรรมให้มีความชัดเจน เพือ่ให้การสร้าง
นวัตกรรมดำเนินการได้โดยสะดวก 
(W4-T2) จัดหาและสร้างพนักงานที่มีความรู้
ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีทกัษะในการสร้าง
นวัตกรรม 

 

3.3.3 การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ตามตารางที่ 3-1 สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้าน

การบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวงได้ 3 ด้านดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การวางโครงสร้างพื ้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ตามตารางท่ี 3-1 ดังต่อไปนี้ 

S2-O3 กำหนดผลตอบแทนทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินสำหรับพนักงานที่เสนอ
นวัตกรรมที่ต่อยอดเป็นธุรกิจได้ 

W2-O1 ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการนวัตกรรม
องค์กร 

W2-T1 จัดวางกระบวนงานการพัฒนานวัตกรรมให้มีความชัดเจน เพื่อให้การสร้าง
นวัตกรรมดำเนินการได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
- เพ่ือวางโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร 
เป้าประสงค์ 
- วางระบบการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านกายภาพ การเงิน บุคลากรและอ่ืนๆ เพ่ือจูง

ใจ และเอ้ือให้มีการพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร 
- ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ตามตารางท่ี 3-1 ดังต่อไปนี้ 

S3-O5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะพนักงานด้าน
นวัตกรรม 

S1-O1 สร้างค่านิยมให้พนักงานมุ ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม 

W5-O1 พัฒนาทักษะและสร้างแนวคิดการเป็น Intrapreneur ให้กับพนักงานใน
องค์กร 

W4-O2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะทางที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เช่น 
Big Data, AI และ IoT เป็นต้น 

W4-T2 จัดหาและสร้างพนักงานที่มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีทักษะในการ
สร้างนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
- เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันจะนำไปสู ่

การพัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
เป้าประสงค์ 
- ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรโดยเรียนรู้จากการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ

องคก์รที่ประสบความสำเร็จ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ความย่ังยืนขององค์กร เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ตามตารางท่ี 3-1 ดังต่อไปนี้ 

S4-O5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
S7-O2 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูลและ

พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า 
W1-O3 พัฒนานวัตกรรมรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

และชุมชนเมือง 
S1-T1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเกิดตลาดซื้อ

ขายไฟฟ้าเสรี 
S3-T3 พัฒนานวัตกรรมปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด

ค่าใช้จ่ายองค์กร 
S2-T2 พัฒนานวัตกรรมธุรกิจใหม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต

ไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 
เป้าประสงค์ 
- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กร

ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
- สามารถประยุกต์ใช้/พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความยั่งยืนขององค์กร 

ตารางท่ี 3-2 ความสอดคล้องระหว่างแผนวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

แผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงปี 2566 - 2570 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
SO1 Distribution การพัฒนาระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร SO2 Service การตอบสนองวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ของคนเมือง 

SO3 Growth ต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ 

SO4 Enabler การบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสามารถ
และทักษะที่จำเป็นต่อองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร 

SO5 Digital & Innovation ขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital & 
Innovation 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร 
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3.4 มาตรการ เครื่องมือ และปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง (MEANS) (ตัวชี้วัด / แผนปฏิบัติ) 

ตารางท่ี 3-3 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัต ิ

1. วางโครงสร้าง
พื้นฐานให้
เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 

- วางระบบการสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านกายภาพ 
การเงิน บุคลากร และอื่น  ๆ
เพื่อจูงใจในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม
ในองค์กร 

- ประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการบริหารจัดการ
นวัตกรรม 

1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
นวัตกรรม 

2. งบประมาณด้านนวัตกรรมต่อกำไรสุทธ ิ
3. ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัตดิ้านนวัตกรรม 
4. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ

จัดการฐานข้อมลูนวัตกรรมที่เป็น 
Digital 

5. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
กระบวนการทำงานใหม ่

แผนปฏิบัติ 1 แผนบรูณาการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
บริหารจดัการนวตักรรม (IM) 
แผนปฏิบัติ 2 แผนสรา้งศูนย์ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และวิจยัพัฒนา
นวัตกรรม 

2. เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมที่
มุ่งเน้น
ความคิด
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม 

 

- ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมที่
มุ่งเน้นความคิดสรา้งสรรค์
และนวัตกรรม 

- พัฒนาทักษะด้าน
นวัตกรรมของบุคลากรโดย
เรียนรูจ้ากการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกับองค์กรที่
ประสบความสำเรจ็ 

1. ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตดิ้านนวัตกรรม 

2. ร้อยละจำนวนพนักงานที่มีส่วนร่วมใน
การนำเสนอแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Idea) 
ต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด 

3. ร้อยละของจำนวนหน่วยงานระดับ
แผนกหรือเทียบเท่าที่มีการนำเสนอ
แนวคิดเชิงนวัตกรรม (Idea) ต่อป ี

4. จำนวนแนวคิดเชิงนวัตกรรม (Idea) ของ
องค์กรต่อปี 

แผนปฏิบัติ 3 แผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 
แผนปฏิบัติ 4 แผนพัฒนาทักษะด้าน
นวัตกรรมของบุคลากร 

3. พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ
ตอบสนอง
ลูกค้า ผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสีย และ
ความยั่งยืน
ขององค์กร 

 

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
โดยใช้จุดแข็งของแต่ละ
องค์กรให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน 

- สามารถประยุกต์ใช้/
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และความ
ยั่งยืนขององค์กร 

1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนวตักรรม 
2. ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากนวัตกรรม 
3. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อนวัตกรรม 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ

กระบวนการทำงานใหม ่
5. ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติ (ประจำปี) ด้านนวตักรรม 
6. จำนวนช้ินงานนวัตกรรมขององค์กร 
7. ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัฒนา 

Prototype แต่ละประเภท 
8. จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร 
9. ความสำเร็จของการดำเนินการตาม

โครงการความร่วมมือทางนวัตกรรมกบั
หน่วยงานภายนอก 

แผนปฏิบัติ 5 แผนพัฒนานวตักรรม
เพื่อปรับปรุงคณุภาพ ประสิทธิภาพ 
ความเช่ือถือได้ ความปลอดภัย และ
ความยั่งยืนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
แผนปฏิบัติ 6 แผนพัฒนานวตักรรม
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
ให้กับลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี 
แผนปฏิบัติ 7 แผนพัฒนานวตักรรม
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์/บริการ หรือ
ธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร 
แผนปฏิบัติ 8 แผนพัฒนานวตักรรม
กระบวนการภายใน 
แผนปฏิบัติ 9 แผนพัฒนานวตักรรม
เพื่อสร้างคณุค่าต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-4 กิจกรรมและหน่วยงานรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. วางโครงสร้าง

พื้นฐานให้
เอื้อต่อการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 

1. แผนบูรณาการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใน
กระบวนการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 
(IM) 

- จัดหา Innovation Management (IM) 
Platform เพื่อนำมาทดลองใช้งาน 

- ทดสอบการใช้งาน IM Platform ร่วมกับ 
Focus Group 

- กำหนดแนวทางเชื่อมต่อการทำงานของ 
IM Platform ที่คัดเลือกกับ Smart 
Office (เพื่อการทำ User 
Management) Knowledge 
Management Platform และ Voice of 
Customer 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอล 
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2. แผนสร้างศูนย์
ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และวิจยั
พัฒนานวัตกรรม 

- ศึกษาเพื่อกำหนด Conceptual Design 
ของศูนย์นวัตกรรมของ กฟน. ท่ีบางพลี 

- ออกแบบสำหรับการก่อสรา้งศูนย์
นวัตกรรมฯบางพล ี

- ดำเนินการก่อสร้างศูนย์นวตักรรมฯ บาง
พลี 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อติดตั้งในศูนย์
นวัตกรรมฯบางพล ี

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายก่อสร้าง 

2. เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมที่
มุ่งเน้น
ความคิด
สร้างสรรค์
และ
นวัตกรรม 

3. แผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

- จัดทำแผนเสรมิสร้างค่านิยม CHANGE 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 

- สื่อสารค่านิยมองค์กรด้านการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม  

- เสรมิสร้างบรรยากาศในการทำงานท่ี
ส่งเสริมการใช้ความคดิสร้างสรรคแ์ละการ
สร้างนวัตกรรม 

- สำรวจการปฏิบตัิตนตามค่านิยมดา้นการ
ใช้ความคิดสรา้งสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
- ฝ่ายฝึกอบรม 
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

4. แผนพัฒนาทักษะ
ด้านนวัตกรรมของ
บุคลากร 

- จัดอบรม Innovation Learning 
Program 

- จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรคณุภาพ 
Talent Management 

- ปรับปรุงกระบวนงาน (MEA Process 
Improvement) ระดับสายงาน และ
องค์กร 

- จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
ด้านดิจิทัล 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายฝึกอบรม 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 



91 
 

3. พัฒนา
นวัตกรรม
เพื่อ
ตอบสนอง
ลูกค้า ผู้มี
ส่วนไดส้่วน
เสีย และ
ความยั่งยืน
ขององค์กร 

5. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุงคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ ความ
เชื่อถือได้ ความ
ปลอดภัย และความ
ยั่งยืนของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

- กำหนด Theme ด้านนวัตกรรม 
- รวบรวมแนวความคิดสร้างสรรค ์
- คัดเลือกโครงการเสนอขอจัดสรร

งบประมาณ 
- พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  
- ทดสอบการใช้งานและประเมินผล  
- ยื่นจดทรัพยส์ินทางปัญญา 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายวางแผนและโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
- ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอล 
- การไฟฟ้าเขต 

6. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การบริการให้กับ
ลูกค้าและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี 

- กำหนด Theme ด้านนวัตกรรม 
- รวบรวมแนวความคิดสร้างสรรค ์
- คัดเลือกโครงการเสนอขอจัดสรร

งบประมาณ 
- พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  
- ทดสอบการใช้งานและประเมินผล  

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้า
นครหลวงเขต 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอล 

7. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ผลิตภณัฑ์/บริการ 
หรือธุรกิจใหม่ที่
สร้างรายได้ให้กับ
องค์กร 

- กำหนดแนวทางและรูปแบบของการ
พัฒนานวัตกรรมใหส้อดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

- จัดทำฐานความคดินวัตกรรมเชิงธรุกิจทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

- กำหนดหลักเกณฑแ์ละคัดเลือกนวตักรรม
ที่มีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ และ
ศึกษาแนวทางในการทำธุรกิจใหมจ่าก
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการคดัเลือก 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายธุรกิจบริการและคณุภาพ
ไฟฟ้า 
- ฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า 
- ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
- ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยรีะบบ
ดิจิตอล 

8. แผนพัฒนา
นวัตกรรม
กระบวนการภายใน 

- กำหนด Theme ด้านนวัตกรรม 
- รวบรวมแนวความคิดสร้างสรรค ์
- คัดเลือกโครงการเสนอขอจัดสรร

งบประมาณ 
- พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  
- ทดสอบการใช้งานและประเมินผล 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
- ฝ่ายฝึกอบรม 
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
- ฝ่ายกฏหมาย 
- ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยรีะบบ
ดิจิตอล 

9. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
คุณค่าต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- กำหนด Theme ด้านนวัตกรรม 
- รวบรวมแนวความคิดสร้างสรรค ์
- คัดเลือกโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
- พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม  
- ทดสอบการใช้งานและประเมินผล 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก  
- ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานสนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบ
ไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3-5 (ก) ตัวอย่างแผนดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1. วางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
- วางระบบการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านกายภาพ การเงิน บุคลากร และอื่นๆ เพื่อจูงใจในการใช้

ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมในองค์กร 
- ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. แผนบูรณา
การระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
กระบวนการ
บริหารจดัการ
นวัตกรรม 
(IM) 

ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการจดัหา IM 
Platform มาใช้
งานในองค์กร 
(ร้อยละ) 

50 100 - - - - จัดหา Innovation 
Management (IM) 
Platform เพื่อนำมา
ทดลองใช้งาน 

- ทดสอบการใช้งาน IM 
Platform ร่วมกับ 
Focus Group 

- กำหนดแนวทาง
เชื่อมต่อการทำงานของ 
IM Platform ที่
คัดเลือกกับ Smart 
Office (เพื่อการทำ 
User Management) 
Knowledge 
Management 
Platform และ Voice 
of Customer 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่ายวิจัย
และ
นวัตกรรม
ระบบไฟฟ้า 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่ายพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิตอล 
- ฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร 

2. แผนสร้าง
ศูนย์ส่งเสริม
ความคิด
สร้างสรรค์
และวิจัย
พัฒนา
นวัตกรรม 

 

ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการก่อสร้าง
ศูนย์นวัตกรรม 
บางพลี (ร้อยละ) 

40 60 80 100 - - ศึกษาเพื่อกำหนด 
Conceptual Design 
ของศูนย์นวัตกรรมของ 
กฟน. ที่บางพลี 

- ออกแบบสำหรับการ
ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรม
ฯบางพล ี

- ดำเนินการก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมฯ บางพล ี

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณเ์พื่อ
ติดตั้งในศูนย์นวัตกรรม
ฯ บางพลี 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่ายวิจัย
และ
นวัตกรรม
ระบบไฟฟ้า 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่าย
ก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 3-5 (ข) ตัวอย่างแผนดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์ 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
- ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมทีมุ่่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
- พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรโดยเรียนรู้จากการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับองค์กรที่ประสบ

ความสำเร็จ 

แผนปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

3. แผน
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรมที่
มุ่งเน้น
ความคิด
สร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

ร้อยละจำนวน
พนักงานท่ีมีส่วน
ร่วมในการ
นำเสนอแนวคิด
เชิงนวัตกรรม 
(Idea) ต่อจำนวน
พนักงานท้ังหมด 

≥10 ≥10 ≥10 ≥15 ≥15 - จัดทำแผนเสรมิสร้าง
ค่านิยม CHANGE เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

- สื่อสารค่านิยมองค์กร
ด้านการใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม  

- เสรมิสร้างบรรยากาศใน
การทำงานท่ีส่งเสริม
การใช้ความคิด
สร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม 

- สำรวจการปฏิบตัิตน
ตามค่านิยมด้านการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่าย
ทรัพยากร
มนุษย ์
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัย
และ
นวัตกรรม
ระบบไฟฟ้า 
- ฝ่าย
ฝึกอบรม 
- ฝ่าย
สื่อสาร
องค์กร 

4. แผนพัฒนา
ทักษะด้าน
นวัตกรรมของ
บุคลากร 

จำนวนแนวคิดเชิง
นวัตกรรม (Idea) 
ขององค์กรต่อปี 

≥8 ≥8 ≥8 ≥10 ≥10 - จัดอบรม Innovation 
Learning Program 

- จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากรคณุภาพ 
Talent Management 

- ปรับปรุงกระบวนงาน 
(MEA Process 
Improvement) ระดับ
สายงาน และองค์กร 

- จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดา้น
ดิจิทัล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่าย
ฝึกอบรม 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัย
และ
นวัตกรรม
ระบบไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 3-5 (ค) ตัวอย่างแผนดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร 

เป้าประสงค์ 

- วิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน 

- สามารถประยุกต์ใช้/พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนของ
องค์กร 

แผนปฏิบัติ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

5. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ปรับปรุง
คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 
ความเชื่อถือ
ได้ ความ
ปลอดภัย และ
ความยั่งยืน
ของระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า 

จำนวนช้ินงาน
นวัตกรรมที่พัฒนา
แล้วเสร็จ 

2 2 2 3 3 - กำหนด Theme ด้าน
นวัตกรรม 

- รวบรวมแนวความคิด
สร้างสรรค ์

- คัดเลือกโครงการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณ 

- พัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม  

- ทดสอบการใช้งานและ
ประเมินผล  

- ยื่นจดทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่าย
วางแผนและ
โครงข่าย
ไฟฟ้า
อัจฉริยะ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่ายวิจัย
และ
นวัตกรรม
ระบบไฟฟ้า 
- ฝ่ายพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิตอล 

6. แผนพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการให้กับ
ลูกค้าและผูม้ี
ส่วนไดส้่วน
เสีย 

จำนวนช้ินงาน
นวัตกรรมที่พัฒนา
แล้วเสร็จ 

2 2 3 3 3 - กำหนด Theme ด้าน
นวัตกรรม 

- รวบรวมแนวความคิด
สร้างสรรค ์

- คัดเลือกโครงการเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณ 

- พัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรม  

- ทดสอบการใช้งานและ
ประเมินผล  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก  
- ฝ่าย
บริหารงาน
กลาง การ
ไฟฟ้านคร
หลวงเขต 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
- ฝ่ายพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิตอล 
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 วิสัยทัศน ์ พลังงานเพ่ือวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

พันธกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพ่ือวิถีชีวิตเมืองมหานคร 

เป้า 
ประสงค์ 

1. วางระบบการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
กายภาพ การเงิน บุคลากรและอืน่ๆ เพื่อจูงใจ 
และเอื้อให้มีการพัฒนาการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรมในองค์กร 

2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

3. ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมทีมุ่่งเน้นความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม 

4. พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรโดย
เรียนรูจ้ากการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับองค์กร
ที่ประสบความสำเร็จ 

5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กรให้เกิด
ประโยชนร์่วมกัน 

6. สามารถประยุกต์ใช้/พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และความ
ยั่งยืนขององค์กร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อ
ต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง
ลูกค้าและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนของ
องค์กร 

แผนปฏิบัติ 1 แผนบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการบรหิารจัดการนวัตกรรม 
(IM) 
แผนปฏิบัติ 2 แผนสร้างศูนยส์่งเสริมความคดิ
สร้างสรรค์และวิจยัพัฒนานวัตกรรม 

แผนปฏิบัติ 3 แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 
แผนปฏิบัติ 4 แผนพัฒนาทักษะดา้นนวัตกรรม
ของบุคลากร 

แผนปฏิบัติ 5 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเช่ือถือได้ ความ
ปลอดภัย และความยั่งยืนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า 
แผนปฏิบัติ 6 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการให้กับลูกคา้และผู้มสี่วนได้เสยี 
แผนปฏิบัติ 7 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
ผลิตภณัฑ์/บริการ หรือธุรกิจใหมท่ี่สร้างรายได้
ให้กับองค์กร 
แผนปฏิบัติ 8 แผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ
ภายใน 
แผนปฏิบัติ 9 แผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติ 

EN
D 

W
AY

S 
M

EA
NS

 

3.5 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) 



บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยทุธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯไปใช้ 
แม้ว่าการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่

เก่าแกแ่ละมั่นคง ก่อตั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี 2501 แต่ด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การ
เกิดข้ึนของ Disruptive Technology ในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า การผลักดันของนโยบายภาครัฐที่ทำ
ให้เกิดการแข่งขันเสรีในกิจการไฟฟ้า การที่องค์กรจะอยู่รอด เติบโต และยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยการ
สร้างนวัตกรรมองค์กรเป็นกุญแจสำคัญ 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้านครหลวงพบว่า ตำแหน่งทาง
ย ุทธศาสตร ์ขององค์กรด ้านการบริหารจ ัดการนว ัตกรรม อ้างอิงตาม BCG Matrix (Boston 
Consulting Group) อยู ่ในตำแหน่ง Stars (เอื ้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที ่บ่งบอกว่าองค์กรโดย
ภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะและมีความพร้อมสูง ดังนั้นเมื่อองค์กรมีสถานะเป็น Stars สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการกำหนดกล
ยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) เพื่อใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาต่อยอดให้องค์กร มี
ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

และจากการวิเคราะห์กลยุทธขององค์กรในด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ 
TOWS Matrix สามารถนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของการไฟฟ้า
นครหลวงได้ 3 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื ้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพื ่อ วางโครงสร้างพื ้นฐานให้เอื ้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร  และมี
เป้าประสงคเ์พ่ือ วางระบบการสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านกายภาพ การเงิน บุคลากรและอ่ืนๆ เพ่ือจูง
ใจ และเอื้อให้มีการพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร และประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การ
พัฒนาผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าประสงค์เพ่ือ ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ ่งเน้น
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของบุคลากรโดยเรียนรู้จากการ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืน
ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และมีเป้าประสงค์เพื่อ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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ร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยใช้จุดแข็งของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  และสามารถ
ประยกุต์ใช้/พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความยั่งยืนขององค์กร 

นอกจากยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมสำหรับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดนวัตกรรมข้ึนภายในองค์กรดังนี้ 

1. การบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรไม่ควรจำกัดงานด้านนวัตกรรมไว้เฉพาะฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมระบบไฟฟ้าเท่านั้น เพราะการจะพัฒนานวัตกรรมองค์กรให้ครอบคลุมทั ้งหมดต้องให้
ความสำคัญกับการพัฒนาในทุกๆฝ่ายขององค์กรด้วย และเมื่อเริ่มใช้กลยุทธ์นวัตกรรมแบบองค์กรจะ
สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของพนักงานทุกคนได้ 

2. การแบบอย่างในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมผ่านทัศนคติหรือ
พฤติกรรมของผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานเชื่อใจและมั่นใจที่จะฝากชีวิตไว้กับตัวผู้นำ ไม่ควรบีบเวลาใน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และต้องการนำนวัตกรรมมาใช้แค่ระยะสั้น เพราะความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมนั้นต้องมีพ้ืนที่และเวลามากพอที่จะให้พนักงานลองผิดลองถูกและสามารถปรับปรุงได้ 

3. การให้อิสระในการเสนอความคิดสร้างสรรค์กับพนักงาน การกำหนดกฎเกณฑ์มากเกินไป
จะทำให้พนักงานขาดเสรีภาพทางความคิดและรู้สึกลังเลที่จะต้องคิดนอกกรอบ สาระสำคัญของ
องค์กรแห่งนวัตกรรมคือความสามารถของพนักงานที ่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์
นวัตกรรมขององค์กร 

4. การยอมรับความล้มเหลวในการสร้างนวัตกรรม ความล้มเหลวในการคิดค้นหรือการ
ปฏิบัติงานคือส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ หากลงโทษพนักงานเมื่อทำผลงานได้ไมส่ำเร็จ พนักงาน
คนนั้นจะกลายเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวตลอดไป และวิธีการลงโทษพนักงานนั้นจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของพนักงาน เพราะความกลัวจะเป็นตัวปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 

5. การให้การยอมรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน พนักงานจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเมื่อหัวหน้า/
ผู้บริหารรับรู้ถึงความพยายามของพวกเขา การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมภายในองค์กรต้องใช้
นโยบายสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน โดยการชื่นชมและให้รางวัลกับพนักงานสำหรับความพยายามใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เหมือนใคร 

6. การจัดหาทรัพยากรให้กับทีมงานเพ่ือดำเนินการตามความคิดสร้างสรรค์ บทบาทของผู้นำที่
จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรคือ การเปลี่ยนความคิดของพนักงานเองให้มองเห็นถึงวิถีการ
ทำงานรูปแบบใหม่ๆ แตห่ากไม่มีพรัพยากรหรือบุคลากรที่เหมาะต่อการสร้างองค์กรนวัตกรรม องค์กร
คงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ 

7. การลงทุนกับเวลาในการฝึกฝนพนักงาน คือหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้องค์กรเติบโตขึ ้นไป
อย่างก้าวกระโดด ผู้นำต้องลงทุนกับเวลาในการจัดโปรแกรมฝึกฝนพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ พร้อมรับมือกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือรองรับ 

8. การลดการยึดติดกับตำแหน่ง หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาควรลงไปรับฟังพนักงาน ความ
หยิ่งทางความคิดนั้นถือเป็นศัตรูของการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร การเพิกเฉยต่อความคิดของ
พนักงานเพียงเพราะพวกเขาเป็นลูกน้อง จะกลายเป็นการขัดขวางกระบวนการใช้คิดสร้างสรรค์ในตัว
พนักงานและทำให้องค์กรไมเ่ติบโต 
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