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      1 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1.1 ความส าคัญของนวัตกรรม 

ในปัจจุบัน โลกอยู่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง ส่งผลให้องค์การต่างๆ จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวอย่างมาก 
เพ่ือให้องค์การสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ โดยกระบวนการหนึ่งที่องค์การดังกล่าวจ าเป็นต้องมีใน
ปัจจุบัน คือ การพัฒนานวัตกรรม (Innovation)   

นวัตกรรม เป็นการกระท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ โดยการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามา 
พัฒนาวิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิม ให้เกิดเป็นวิธีการ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ จ าเป็นต้องแลกกับทรัพยากร
จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากรหรือระยะเวลา ดังนั้น การวางแผนและกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการ
และบริหารจัดการด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การพึงด าเนินการ  

ส าหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน ามาวางแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการและบริหารจัดการนวัตกรรม ผลักดันให้ 
กฟผ. สามารถบรรลุตามทิศทางที่วางไว้ ก้าวสู่การเป็น “องค์การแห่งนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า” ขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้กับ กฟผ. สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทนวัตกรรม 

• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือด าเนินงาน และบริหารจัดการด้านนวัตกรรม การวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. ให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงองค์การ (EGAT Transformation) โดยให้ความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

• เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. มุ่งขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ค านึงถึงองค์การ พันธมิตร ลูกค้า และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มุ่งสนับสนุน จัดหา และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลักดันความสามารถด้าน

นวัตกรรม 
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      2 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1.3 กระบวนการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรม 

กฟผ. มีกระบวนการจัดท าแผนแม่บทด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย (ดังรูปทึ่ 1-1) 

 

ขั้นตอนที่ 1  ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) ศึกษาข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2  น าข้อมูลที่ได้มาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ ผ่านเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น SWOT, TOWS เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3  น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป้าหมาย
และแผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นที่เก่ียวข้อง  

ขั้นตอนที่ 4  จัดท าเป็นร่างแผนแม่บทงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายด้าน
นวัตกรรม  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยประกอบด้วยคณะกรรมการนโยบายงานวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ (คนวพ.) ซึ่งมีผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูง กฟผ . เป็น
กรรมการ และคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งมีหนึ่งใน
คณะกรรมการ กฟผ. (Board of Directors) เป็นประธานกรรมการ  

ขั้นตอนที่ 5  สื่อสารและถ่ายทอดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 6  รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลน าเข้า (Input 
Data) สนับสนุนการปรับปรุงแผนแม่บทอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกป ี
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      3 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ายุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
 

2.1 นโยบายด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ กฟผ. 

 



ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ายุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม 

 

      4 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กฟผ. 
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      5 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม จะเห็นว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์การ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยความคิดสร้างสรรค์และการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมด้วยการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้ได้ผลลัพธที่มีประโยชน์สูงสุดต่อ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนและสังคม  

   

2.3 ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม ของ กฟผ. ได้ก าหนดจากการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
ระดมความคิด ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นโอกาส 
ปัญหาอุปสรรคและขีดจ ากัด รวมถึงได้ก าหนดให้สอดรับกับทิศทางขององค์การและวิสัยทัศน์ของ กฟผ. และ
ตอบสนองกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซ่ึงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ประกอบด้วย  

 
 



ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ายุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม 

 

      6 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ (RI2B) 

ยุทธศาสตร์ 1.1 
พัฒนาระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ 
กฟผ. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์ 1.2 
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือขยายโอกาสทาง
ธุรกิจและรองรับภาพอนาคตของ กฟผ.  

ยุทธศาสตร์ 1.3 
เสริมสร้างคุณค่าแก่สังคมและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
นวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและ
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ 
กฟผ. ด้วยนวัตกรรมใหม ่ 

เป้าประสงค์ 
เพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับและสนบัสนุน
การขยายโอกาสทางธุรกิจในด้านพลังงาน 

เป้าประสงค์ 
เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจ และ
เติบโตควบคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุใน
กระบวนการผลติและส่งจ่ายไฟฟ้า 
รวมถึงการบ ารุงรักษา ด้วยนวัตกรรม
ใหม ่
2. พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ภายในองค์การ ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

กลยุทธ ์
1. มุ่งพัฒนานวัตกรรม Power Consumer 
Solution (ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
และแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า)  
2. มุ่งพัฒนานวัตกรรมดา้นพลังงาน
หมุนเวียน เพื่อผลิตและควบคมุไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมระบบยานยนต์ไฟฟ้า 
สถานีอัดประจุไฟฟ้าและระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า 
  

กลยุทธ ์
1. สร้างมูลคา่และลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากระบบไฟฟ้าด้วย
นวัตกรรม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 2.1 
ยกระดับบุคลากร รองรับการ
มุ่งสู่องค์การนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 2.2 
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  
เอ้ือต่อการสร้างสรรค์แนวคิดริเร่ิมและ
นวัตกรรม  
  

ยุทธศาสตร์ 2.3 
ยกระดับระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม 
มุ่งผลักดันผลงานนวัตกรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่าและขยายผล 

เป้าประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร กฟผ. ผ่านการ
พัฒนาองค์ความรู้และ 
mindset ด้านนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 
เพื่อรองรับและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมอยา่งต่อเนื่อง ผ่านการ
สนับสนุนทรัพยากรและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาระบบบริหารจดัการนวัตกรรมของ 
กฟผ. ให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้างผลประโยชน์และมูลคา่ได้
จากนวัตกรรมได้ท้ังในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม  

กลยุทธ ์
1. เพิ่มจ านวนและยกระดับ
ความสามารถของบุคลากร 
กฟผ. สู่การเป็นนวัตกร 

กลยุทธ ์
1. สร้างสถาบันวิจัยและนวตักรรม 
รองรับการทดสอบแนวคิด พัฒนา
นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ กฟผ. 
2. พัฒนาระบบแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อ
ดึงดูดและสร้างความมสี่วนร่วมเพือ่
พัฒนานวัตกรรม  

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการนวัตกรรม 
กฟผ. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
2. มุ่งต่อยอดและเพิ่มช่องการขยายผลงาน
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
3. มุ่งสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม โดย
ยึดหลัก Ecosystem 
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2.4 แผนปฏิบัติการหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ (RI2B) 

ยุทธศาสตร์ย่อย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก 

ยุทธศาสตร์ 1.1 
พัฒนาระบบไฟฟ้าปัจจุบันของ กฟผ. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันและความมั่นคง 

1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุในกระบวนการผลิตและส่ง
จ่ายไฟฟ้า รวมถึงการบ ารุงรักษา ด้วยนวัตกรรมใหม ่

A.  โรงไฟฟ้ารูปแบบใหม่ในอนาคต 
B.  Virtual Power Plant    
C.  Transmission System   
D.  Smart Mining 
E.  Digital Twin 
 

2. พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภายในองค์การ ด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
 

F.  Digital Process 
 

ยุทธศาสตร์ 1.2 
สร้างสรรค์นวตักรรมเพื่อขยายโอกาสทาง
ธุรกิจและรองรับภาพอนาคตของ กฟผ. 

1. มุ่งพัฒนานวัตกรรม Power Consumer Solution (ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า) 

G.  Behind the Meter Solutions 
H.  Energy Trading Platform 
I.  ERC Sandbox 
 

2. มุ่งพัฒนานวัตกรรมดา้นพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตและ
ควบคุมไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

J.  Grid Modernization 
K.  Smart Micro Grid 
 

3. มุ่งพัฒนานวัตกรรมระบบยานยนต์ไฟฟ้า สถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า 

L.  EV Business Solutions 
M. Power to Transportation 
 

ยุทธศาสตร์ 1.3 
เสรมิสร้างคุณคา่แก่สังคมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม 

1. สร้างมูลคา่และลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อมจากระบบไฟฟ้า
ด้วยนวัตกรรม  

N. โรงไฟฟ้าชุมชน บูรณาการน้ า อาหาร และพลังงาน 
O. Waste to Values 
 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน P.  Smart City 
Q.  Bangkruai Green Community 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ย่อย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการหลัก 

ยุทธศาสตร์ 2.1 
ยกระดับบคุลากร รองรับการมุ่งสูอ่งค์การ
นวัตกรรม 
 

1. เพิ่มจ านวนและยกระดับความสามารถของบุคลากร กฟผ. สู่
การเป็นนวัตกร 

A.  แผนยกระดับความสามารถบุคลากร กฟผ. 

ยุทธศาสตร์ 2.2 
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและโครงสรา้ง
พื้นฐาน เอื้อต่อการสรา้งสรรค์แนวคิดริเริ่ม
และนวัตกรรม 
 

1. สร้างสถาบันวิจัยและนวตักรรม รองรับการทดสอบแนวคิด 
พัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ กฟผ. 
 

B.  แผนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อม 

2. พัฒนาระบบแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อดึงดูดและสร้างความ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
 

C.  แผนการสร้างแรงจูงใจ 
 

ยุทธศาสตร์ 2.3 
ยกระดับระบบการบรหิารจดัการนวัตกรรม มุ่ง
ผลักดันผลงานนวัตกรรมไปสู่การสร้างมลูค่า
และขยายผล 

1. พัฒนาระบบการบรหิารจดัการนวัตกรรม กฟผ. ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

D.  การพัฒนางานบริหารจัดการนวัตกรรม 
 

2. มุ่งต่อยอดและเพิ่มช่องการขยายผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม 
 

E. การต่อยอดนวตักรรมเชิงพาณิชย ์
G. บูรณาการบริหารจัดการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3. มุ่งสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม โดยยดึหลัก 
Ecosystem 
 

F.  การสร้างเครือข่ายนวตักรรมผ่าน Ecosystem 
G. บูรณาการบริหารจัดการผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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Innovation Roadmap ปี 2564-2568 
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