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 ๑ 
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 ๒ 

ค าน า 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมการบิน 

มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่เทคโนโลยีและระบบการท างาน เพื่อรองรับความต้องการปริมาณ

การจราจรทางอากาศที่ขยายเป็นเท่าตัว การที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความพร้อม ความสามารถ  

ในการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและองค์กรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

เป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันว่า นวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเป็นตัว

ขับเคลื่อนการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหเ้กิดขึน้ในองค์กรเป็นประเด็นที่มคีวามจ าเป็นส าหรับองค์กร

ที่ตอ้งการมีศักยภาพและมีความสามารถทางการแขง่ขันที่ยั่งยืน 

บวท. ให้ความส าคัญกับงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙  

โดยผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  

แล ะก าห นด เป้ าห ม ายตั ว ชี้ วั ด ไว้ อ ย่ า ง เป็ น รู ป ธ รรม  ก ารจั ด ท า แผน แม่ บ ท น วั ต ก รรม  

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทิศทางที่ชัดเจน และคาดหวังให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรมกับระบบงานอื่น

ภายในองค์กร โดยการจัดท าแผนแม่บทนวัตกรรม บวท. ปี ๒๕๖๔ บวท. พัฒนาขึ้นภายใต้บริบท 

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ ด้าน 

การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management : IM) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้องค์กรมีหลักการจัดการ

นวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสามารถน าไปสู่องค์กรแห่งความ

ยั่งยืนโดยได้ศึกษา/วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก รวมถึงบูรณาการทฤษฎี 

ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นกรอบในการด าเนินการปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ ต่อไป 
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 ๓ 

สารบัญ 

  หน้า 

ค าน า  ๒ 

บทสรุป

ผู้บริหาร 

 ๔ 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป_________________________________________________ ๗ 

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดท าแผนแม่บทการจัดการ

นวัตกรรม_ 

๑๒ 

 สภาพแวดล้อมภายนอก______________________________________ ๑๒ 

 สภาพแวดล้อมภายใน________________________________________ ๑๙ 

 ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)___________________ ๒๐ 

ส่วนที่ ๓ ทฤษฎีด้านนวัตกรรม  _______________________________________ ๒๘ 

 ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  ๒๘ 

 การจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร______________________________ 

องค์กรนวัตกรรม__________________________________________ 

วัฒนธรรมนวัตกรรม________________________________________ 

๒๙ 

๓๑ 

๓๒ 

ส่วนที่ ๔ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม ๓๔ 

 วิสัยทัศน_์________________________________________________ ๓๔ 

 พันธกิจ__________________________________________________ ๓๔ 

 นโยบาย_________________________________________________ ๓๔ 

 เป้าหมาย________________________________________________ ๓๔ 

ส่วนที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม บวท. (เชื่อมโยงกับเกณฑ์

ประเมิน Enabler) แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายผลการด าเนินการ/

ตัวชี้วัด__ 

๓๖ 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ ___________________________________________  

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ___________________________________________ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ ___________________________________________ 
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 ๔ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ได้จัดท าแผนแม่บทการจัดการ

นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรมของ บวท.  

ตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise 

Assessment Model: SE-AM) มีเป้าหมาย คือการเป็นองค์กรที่มหีลักการจัดการนวัตกรรมที่มมีาตรฐาน 

น าไปสู่องค์กรแหง่ความยั่งยืน 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์กรตามแผนวิสาหกิจและสภาพแวดล้อม  

ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรก าหนดวิสัยทัศนด์้านการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  

“เป็นองค์กรที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบรกิารการเดินอากาศให้มีคุณภาพ

สูงสุดอย่างยั่งยืน”  

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บวท. เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางและแนวทาง 

การด าเนินงานด้านนวัตกรรม ที่ก าหนดไว้ ๕ ปี (ระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้ งภายใน-ภายนอก เพื่ อ เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ ในการจัดท าแผนฯ ให้มี 

ความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางแผนวิสาหกิจ โดยใช้เครื่องมอืการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) และน ามาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE-AM) ซึ่งน าไปสู่การน าเสนอยุทธศาสตร์การจัดการ

นวัตกรรม ๓ ยุทธศาสตร ์ซึ่งใช้เป็นหลักในการพิจารณาก าหนดแผนงานและโครงการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดการ

นวัตกรรมที่เป็นระบบ (โครงสร้าง กระบวนการ คณะกรรมการ บุคลากร แผนงาน/โครงการ 

และวัฒนธรรม) 

ประกอบด้วยแผนงานจ านวน ๓ ด้าน และ โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ จ านวน ๑๓ 

โครงการ/งาน ดังนี้ 

แผนด้านที ่๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งในการบริหารงานจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๑) งานทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรม 
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 ๕ 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๒) งานทบทวนแต่งตั้งและก าหนดบทบาทหน้าที่  KI (Knowledge and Innovation Representative) 

ผูแ้ทนฝา่ยงาน (ระดับผูอ้ านวยการกอง/เทียบเท่า) เพื่อด าเนนิการดา้นการจัดการนวัตกรรม 

๓ ) งานทบทวนและก าหนดมาตรฐานนั ก วิจั ย และนวัตกร เพื่ อการจั ดท าฐานข้อมู ล 

และการขึ้นทะเบียน 

๔) โครงการศึกษาเพื่อปรับทบทวนองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการนวัตกรรมโดยเทียบเคียงกับ

องค์กรช้ันน า 

 

 แผนด้านที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบริหารนวัตกรรม 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๕) งานทบทวนและจัดท ากระบวนการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับกระบวนการส าคัญทั้ง ๖ 

กระบวนการ 

๖) งานทบทวนกระบวนการสานต่อความคิดสรา้งสรรคไ์ปสู่การสร้างนวัตกรรม 

๗) งานทบทวนและก าหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผลติภัณฑ์และบริการ  

๘) งานทบทวนและก าหนดกระบวนการและแผนพัฒนานวัตกรรมกระบวนการท างาน  

๙) งานทบทวนและก าหนดกระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่/ภารกิจใหม่ 

๑๐) งานศกึษาและจัดท ากระบวนการจัดเก็บข้อมูลดา้นนวัตกรรมทั้งองค์กร (Innovation Portfolio) 

 

  แผนด้านที่ ๓ การปรับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรใหส้นับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรม 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๑๑) งานทบทวนและก าหนดวัฒนธรรมองคก์ร (AEROTeam) ให้เอือ้ต่อการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 

๑๒) งานก าหนดกิจกรรมที่จะช่วยใหเ้กิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 

๑๓) งานศึกษาการก าหนดความสามารถพื้นฐานด้านนวัตกรรม (Innovative Literacy) มาใช้ในการ

ส่งเสริมและการประเมนิ 
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 ๖ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คิดค้นนวัตกรรมจากมุมมอง Voice of Customer / Process 

Improvement / Strategic Goal) 

 ประกอบด้วยแผนงานจ านวน ๑ ด้าน และ โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ จ านวน ๒ 

โครงการ/งาน ดังนี้ 

 แผนด้านที่ ๔ การปรับทบทวนแนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๑๔) งานทบทวนและก าหนดแนวทางในการหาความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมจากผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียภายนอก (ผูใ้ช้บริการ/ลูกค้า/ผู้ก ากับดูแล) 

๑๕) งานทบทวนและก าหนดแนวทางในการหาความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมจาก  

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (หนว่ยงาน/ฝา่ยจัดการ/พนักงาน) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนา

นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง (Human Resources / Technology / Budget) 

  ประกอบด้วยแผนงานจ านวน ๑ ด้าน และ โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ จ านวน ๔ 

โครงการ/งาน ดังนี้ 

 แผนด้านที่ ๕ การปรับทบทวนและก าหนดแนวทางในการสรรหาทรัพยากรที่จะเป็น

ต่อการสร้างนวัตกรรม 

โครงการ/งานตามแผนแม่บทฯ 

๑๖) งานต่อยอดนักจัดการความรู้สูน่ักจัดการนวัตกรรม 

๑๗) งานส่งเสริมการสรา้งนวัตกรในหน่วยงาน (Innovator Mentoring Project) 

๑๘) งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา  

ศูนย์นวัตกรรมภายนอก 

๑๙) งานทบทวนและก าหนดการขอทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
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 ๗ 

ส่วนที่ ๑ บทท่ัวไป 

 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยและเพิ่ม

คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน รวมทั้งท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความสามารถในการแขง่ขันเพื่อให้ประเทศมคีวามมั่นคง  

มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  

โดยการสร้างและสะสมองค์ความรูใ้นด้านเป้าหมายต่าง ๆ ใหม้ีความทันสมัยตลอดเวลา  

บวท. ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ

ของประเทศ จึงต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

โดยสนับสนุนให้เกิดการวิจัย และพัฒนาอย่างเป็นระบบ พร้อมการน าระบบประเมินผลการด าเนินการ

ของรัฐวิสาหกิจมาใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ/

ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน 

การแขง่ขัน จนน าไปสู่องค์กรแหง่ความยั่งยืน  

 

บุคลากร 

บุคลากรของ บวท. เป็นผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ในการท างาน ทั้งงาน

ควบคุมจราจรทางอากาศและงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ โดย บวท. สนับสนุนให้บุคลากรใช้ความรู ้

ความสามารถในงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คอื  

ส่วนที่ ๑ บุคลากรที่ด าเนินการวิจัย และพัฒนาตามขอบเขตงานประจ า  

ส่วนที่ ๒ บุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจาก บวท.  (น าเสนอตามหลักเกณฑ์

ในการน าเสนอขอด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม)  

ส่วนที่ ๓ บุคลากรที่ด าเนินการวิจัย และพัฒนาด้วยทุนและเวลาส่วนตัว ซึ่งเป็นบุคคล/

กลุ่มคน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ ประจ าปี  ซึ่ง บวท.  

จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา โดยมีระเบียบว่าด้วยการให้รางวัลผลงานวิจัย พัฒนา 

และนวัตกรรมดีเด่น และจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การใหร้างวัลอย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีพิธีมอบรางวัล

ผลงานนวัตกรรม และแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการให้เกียรติและสร้างความยอมรับในความส าเร็จของ

บุคลากรที่สร้างผลงานนวัตกรรม  

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคลากรเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร  

การส่งเสริมนวัตกรรม จึงเน้นย้ าไปถึงการสนับสนุน/ส่งเสริมให้นวัตกรเป็นแกนน าในการให้ค าแนะน าและ

ชักชวนให้บุคลากรอื่น ๆ มาสนใจการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ผ่านกิจกรรมขยายเครือข่ายนวัตกรรม 

อาทิ เสวนานวัตกรรม กิจกรรม AEROTHAI Innovation.. Creative Thinking ..Creative World เป็นต้น 

 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๘ 

นอกจากนี้ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริม

นวัตกรรมโดย 

 ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ

ผู้อ านวยการใหญ่ ) ให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับการส่งเสริม การสร้าง

นวัตกรรมในองค์กร โดยการเป็นคณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม 

 ผู้อ านวยการฝ่าย ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการอ านวยการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม และคณะอนุกรรมการบริหารนวัตกรรม 

 

การให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนา 

 บวท. มีวงเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา จ านวน ๕ ล้านบาทต่อปี  

การใช้จ่ายงบประมาณการวิจัยและพัฒนาของ บวท. แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ งานวิจัย และพัฒนา 

ในขอบเขตงานประจ า และทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ส าหรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถและ 

มีแนวคิดที่ จะด าเนินการวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ บวท. หรืออุตสาหกรรมการบิน  

โดยส่งเสริมให้ใช้แนวทางการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหา

ความรู้ใหม่ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนา 

ถือได้ว่าเป็นฐานส าคัญที่สามารถขยายผลต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้  

 

 

*หมายเหตุ แสดงผลเป็นเลขอารบิกเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการอา่นค่า 
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กราฟแสดงค่าใช้จ่ายในการวจิัยและพัฒนาตามรายงานการเงินของ บวท. 
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 ๙ 

สถติิที่เกี่ยวข้องของการด าเนินงานด้านนวัตกรรมที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓)  

 จ านวนเครือขา่ยนวัตกรรม และนวัตกร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)  

 

หมายเหตุ ๑. นวัตกร หมายถึง บุคลากรท่ีสร้างผลงานวจิัย พัฒนา และนวัตกรรมแล้ว (แสดงจ านวนนวัตกรสะสม

ตัง้แตปี่ ๒๕๕๐ – ๒๕๖๓ เฉพาะผู้ยังคงสถานะเป็นพนักงาน บวท. เท่านัน้) 

 ๒. เครือข่ายนวัตกรรม หมายถึง บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม แต่ยังไม่ได้สร้างผลงาน

นวัตกรรม 

 ๓. บุคลากรสามารถเป็นได้เพยีงสถานะเดยีวเท่านัน้   

 ๔. แสดงผลเป็นเลขอารบิกเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการอา่นค่า 

 

จากสถิติขา้งตน้คิดเป็นสัดส่วนได้ ดังนี้ 

สถานะ จ านวน (คน) ร้อยละ  

(ของพนักงานทั้งหมด) 

นวัตกร ๔๕๒ ๑๔.๐๓ 

เครือขา่ยนวัตกรรม ๑,๗๑๑ ๕๓.๑๐ 

หมายเหตุ บวท. มีพนักงานท้ังสิ้น ๓,๒๒๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เครือข่ายนวัตกรรม 38 38 45 113 224 321 593 857 1006 1120 1235 1500 1604 1711

นวัตกร 23 49 70 122 162 217 257 277 306 343 371 392 418 452

0

500

1000

1500

2000

กราฟแสดงจ านวนเครือข่ายนวตักรรมและนวัตกร



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๑๐ 

 จ านวนผลงานนวัตกรรม/แนวคดิสร้างสรรค์/นวัตกรรมกระบวนการที่รว่มกิจกรรม 

การประกวดในแตล่ะปี 
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 ๑๑ 

 

หมายเหตุ นวัตกรรมการจัดการกระบวนการจัดการประกวดระหว่างปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ และได้ยกเลิกการประกวด

ในปี ๒๕๖๓ โดยน าไปบรรจุไว้ในการประกวดผลงานนวัตกรรม บวท. ประเภทรางวัลนวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้

องคก์ร 
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ส่วนที่ ๒ สภาวะแวดล้อม 

 

บทนี้แสดงข้อมูลสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งจ าแนกเป็น 

๒ ส่วน คือ สภาวะแวดล้อมภายนอก และสภาวะแวดล้อมภายใน 

สภาวะแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมนิผลรัฐวิสาหกิจ  

สภาวะแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนด้านนวัตกรรม ได้แก่  

แผนวิสาหกิจ การจัดการความรู ้ 

 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอก  

 นโยบายของรัฐบาล/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ ด้านการสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน 

 รัฐบาลได้น้อมน าเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก

ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ได้พระราชทานไว้ โดยเน้นบทบาทของนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ยังให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม  

 ก าหนดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 

เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศ การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ประเทศต่าง ๆ ก าลังเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตและเพิ่มการผลิตเพื่อเป็นอาวุธส าคัญในการต่อสู้ในสนามแข่งขันของโลก การยกระดับห่วงโซ่มูลค่า

ด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอด

ไปสู่ฐานการผลิตและบริการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม ต้องผลักดันขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปในเรื่องการลงทุน  ในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้ง 
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 ๑๓ 

การสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้าง

ประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาโดยรวมสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท า

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บรรจุเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และพัฒนาไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๘  

โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนา คือ การเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น ๒๕ คน 

ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้ทั้งเป้าหมายดัชนีชี้วัด เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อ 

การวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ของ GDP (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่าย 

การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาถึงร้อยละ ๑.๒๕ ของ GDP) โดยมีสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา

ของภาคเอกชนต่อภาครัฐบาลเพิ่มเป็น ๗๐:๓๐  

 ทั้งนี้ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) คาดการณ์จากสถานการณ์โควิด-๑๙ อาจท าให้เอกชนต้องลดงบประมาณด้าน R & D ลง 

โดยทั้งประเทศจะปรับตัวลดลงเหลือประมาณ ๑.๖๖ แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๐๙ ของ 

GDP อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปี ๒๕๖๔ ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ ๑.๒๓ โดยเป็น

การปรับเป้าเดิมที่คาดว่าในปี ๒๕๖๓ จะเติบโตร้อยละ ๑.๔๐ ต่อ GDP และในปี ๒๕๖๔ จะเติบโต 

ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อ GDP  

 

 นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (SOEs) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา 

 คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มอบหมายให้ สคร. ร่วมกับ 

สศช. เร่งด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจระยะ  ๕ ปี โดยให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ 

เพื่อเป็น Roadmap ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  

สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 

และแผน Digital Economy (DE) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การบริการ และ

การบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการท างานของรัฐวิสาหกิจให้มี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาระบบการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการภายในองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ  
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 ๑๔ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ 

ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา  

และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จึงก าหนดเป้าหมาย

ให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม 

ต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ประกอบด้วย  

๑) ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของประเทศ ศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ได้จริง สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  ตลอดจนการพัฒนา

มาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

เพื่อให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้าและบริการ

ที่มคีุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  

๒) ด้านสังคม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

ของภาครัฐใหเ้ข้ากับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจทิัล  

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก  ทางน้ า 

และทางทะเล รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก  

๔) ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการสะสม 

องค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ

หรือนวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์

โดยตรง ผ่านการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในระดับนานาชาติ  

ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเขม้แข็ง  

๕) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัย

สนับสนุน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ระบบ



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๑๕ 

บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจ 

เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม  การเพิ่มจ านวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

ในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน  ระบบคุณภาพ และการ

วิเคราะหท์ดสอบ  

 

 

 

 

 ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑  

 (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 เป็นนโยบายการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 

“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และ มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล  

เพื่อยกระดับประเทศไทย และภารกิจด้านการคมนาคม ให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด 

ทั้ งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิต  

ของประชาชน ส่งเสริม การเติบโตแบบมีสว่นร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของภาครัฐที่ยั่งยืน 

 

 แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล  

 ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการบริหารจัดการและบริการ เพื่ออ านวย

ความสะดวกให้ประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้เศรษฐกิจมีมูลค่าและประสิทธิภาพสูงขึ้นและ  

การจัดการข้อมูลขา่วสารที่ท าให้การตลาดขยายตัวและสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึน้ 

 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 เป็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ ์ 

  สิทธิบัตร หมายถึงหนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามกฎหมายก าหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือ

ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิจะผลิตสินค้า จ าหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

การประดิษฐ์หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไก
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 ๑๖ 

ผลติภัณฑ ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรอืปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใ์ห้ดีขึ้น หรอืท าให้

เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาทาง

เทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นได้โดยง่าย สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ ๒๐ ปี นับจากวันที่ยื่นจดสิทธิบัตร 

และคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น 

  อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับการประดิษฐ์ แต่แป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็น

การประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งกรรมวิธี ในการผลิต 

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  

 

อนุสิทธิบัตรมีอายุ ๖ ปี นับจากวันที่ยื่นจด และคุ้มครองในประเทศที่ยื่นจดเท่านั้น เจา้ของสิทธิสามารถ

ยื่นตอ่อายุได้ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ ปี แต่ทั้งหมดไม่เกิน ๑๐ ปี 
 

 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นกฎหมายที่ออกเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

โดยใช้เงนิงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหา

การทุจริต เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ  

ในต่างประเทศ  หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น  ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง  ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้อง

ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้ 

 

 การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

State Enterprise Assessment Model : SE-AM   

  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้พัฒนาระบบ

ประเมินผล เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เป็นรูปธรรม และสามารถสะท้อนถึงความมี

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้อย่างแท้จริง โดยได้พิจารณาน าข้อดี/จุดแข็ง ของระบบปัจจุบันที่มีมาใช้

ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และให้เป็น

ปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ การประเมินผลการด าเนินงาน (Key Performance Area) และการประเมิน
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ด้าน Core Business Enablers  โดยการประเมินด้าน Core Business Enablers ประกอบด้วยการประเมินผล  

๘ ด้าน คอื 

๑)  การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG 

& Leadership)  

๒)  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP)  

๓)  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control: 

RM &IC)  

๔)  การมุ่งเน้นลูกค้าและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder & Customer : SCM)  

๕)  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology: DT)  

๖)  การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)  

๗) การจั ด ก ารค วาม รู้ แ ล ะน วั ต ก รรม  (Knowledge Management & Innovation  

Management: KM & IM)  

๘)  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)  

  ซึ่งเกณฑ์ประเมินการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management: IM) มีหลักเกณฑ์

ประเมินย่อยจ านวน ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ๑. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่ งยืน  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม ๓. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด ๔. ความรู้สู่การสร้าง

นวัตกรรม ๕. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม  ๖. กระบวนการนวัตกรรม ๗. การจัดสรรทรัพยากรด้าน

นวัตกรรม และ ๘. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานนวัตกรรมเป็นไปตามกรอบของ

การประเมินดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพนักงานทุกระดับ มีนโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม การวางยุทธศาสตร์ที่

ชัดเจน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิด

บรรยากาศและความร่วมมือในการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม มีกระบวนการนวัตกรรมใน

ภาพรวม ครอบคลุมการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผลลัพธ์จากการวัดและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และ

ก าหนดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรม 

 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานจากการพิจารณารางวัล

รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ประจ าปี 

๒๕๖๒ 

บวท. ได้น าเสนอเพื่อขอรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลแนวคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมดีเด่น จัดโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยการเสนอขอรับรางวัล

ดังกล่าวจ าเป็นต้องตอบค าถาม ๓ ส่วนคือ ๑) นโยบายและการด าเนินงานด้านสร้างนวัตกรรมในองค์กร 
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๒) ระดับความใหม่ของนวัตกรรม และ ๓) ผลลัพธ์เชิงบวก/ประโยชน์ที่มีต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอก หรือสังคมโดยรวม ซึ่งการน าเสนอขอรับรางวัลฯ ในปี ๒๕๖๒ สคร. ได้มีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานแจ้งมายัง บวท. เพื่อใหป้รับปรุงการด าเนินงานด้านนวัตกรรมดังนี้ 

 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งอาจ

จัดท าในรูปคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบบริหารจัดการ 

ระบบส่งเสริม ตรวจติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้

พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิผล

อย่างน้อยตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๓ 

ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีแผนบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกพื้นฐานในการบริหารจัดการ และบูรณาการ

กับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยแผนงานดังกล่าวควร

น าเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบได้ก่อนเริ่มปีบัญชีอย่างน้อย  

๑ เดือน 

 รัฐวิสาหกิจควรจัดให้มีการประเมินและน าผลประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม/ 

ช่องทางการสื่อสารและสร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรม ที่จะกระตุ้นให้พนักงาน 

ทั่วทั้งองค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคัญและเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรม 

ได้ตามแนวทางที่รัฐวิสาหกิจก าหนด 

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจควรมีการจัดท าแผนที่น าทางด้านนวัตกรรม 

(Innovation Roadmap) ที่ชัดเจน โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็น

กรอบทิศทางทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิผล ภายใต้ศักยภาพ บริบท ความสามารถพิเศษ และทรัพยากรองค์กร 

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

 รัฐวิสาหกิจควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่มีความใหม่ระดับประเทศ หรือ

ระดับโลก เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ในระยะยาว จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า หายาก และ

คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบ ซึ่งท าให้รัฐวิสาหกิจสามารถเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์

ที่มีความโดดเด่นหรือเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ าในการประกอบกิจกรรมทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต 

 รัฐวิสาหกิจควรมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อองค์กร รวมถึง

เศรษฐกิจ และสังคมภายนอกใหป้ระเทศเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ทั้งนี้ บวท. ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นปัจจัยน าเข้าประกอบการวิเคราะห์ SWOT  

เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมภายใน 

 แผนวิสาหกิจปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นองค์กรที่ให้บริการการเดินอากาศด้วย

คุณภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน”  ไว้ในแผนวิสาหกิจปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และประเด็น

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  ๔ ด้าน เพื่อให้การปฏิบัติสร้างผลสัมฤทธิ์ไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร

อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งประเด็นเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ถูกระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้  

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์: 

๓ การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

กรอบการ

ด าเนินงานที่

ส าคัญ 

๑๓ Digital Transformation, Knowledge management & Innovation 

มีการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมบนพืน้ฐานของการจัดการความรู้ และ

การใชง้านเทคโนโลยีดจิทิัล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด 

วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์: 

SO 7 เป็นองค์กรแหง่นวัตกรรมบนพืน้ฐานของการจัดการความรู ้และ

เทคโนโลยีดจิทิัล 

ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินการ: 

KPI 7.4 คะแนนประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจจาก สคร. ด้านการ

จัดการความรู้และนวัตกรรม ในหัวข้อการจัดการนวัตกรรมไม่ต่ ากว่า ๒.๕ 

ภายในปี ๒๕๖๕ 

กลยุทธ์: S7.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรและส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร 

แผนงาน: ๗.๒.๑ แผนงานส่งเสริม/พัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management: 

KM) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (Quick win) 

๗.๒.๒ แผนพัฒนาประยุกต์ใช้ความรู้ผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม (Long Term) 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๐ 

 

 KM 

   บวท. ได้น าเครื่องมือการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างฐานความรู้ที่ส าคัญในการท างาน พัฒนาความสามารถของพนักงาน พัฒนากระบวนการ

ท างาน รวมถึงการน าความรู้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) และมุ่งสร้างการมีสว่นร่วมของทุกหน่วยงาน  

   บวท. ได้น าเครื่องมือ Knowledge Map หรือแผนที่ความรู้มาช่วยบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบ โดยที่แผนที่ความรู้จะเป็นฐานข้อมูลที่บ่งบอกถึงกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน และระบุ

ผู้เช่ียวชาญเจ้าขององค์ความรู้ รูปแบบขององค์ความรู้ และองค์ความรู้ดังกล่าวจ าเป็นส าหรับใคร 

นอกจากนี้ความรู้เหล่านี้ยังไปสัมพันธ์กับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Core Competency / 

Functional Competency) อีกด้วย การด าเนินการดังกล่าวมุ่งให้พนักงานใช้ความรู้เป็นฐานในการท างาน  

ปรับปรุงกระบวนการท างานต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและศักยภาพทางการแข่งขัน

ให้กับบริษัทฯ 

 การจัดการความรู้ในปัจจุบัน ได้ด าเนินการตามกรอบที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บท 

การจัดการความรู ้บวท. โดยได้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมไว้ ดังแผนภาพนี ้ 

 
 

๒.๓ วิเคราะห์ SWOT  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก รวมถึงผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม พบปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อนหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง 

(Weaknesses) ปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) /ความท้าทาย (Challenges) 

ที่สง่ผลต่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ บวท. ดังนี้ 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๑ 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 

 S1. ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินการด้านนวัตกรรม : ผู้บริหาร

ระดับสูงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ/ก าหนดทิศทางงานส่งเสริมนวัตกรรม และผลักดันไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  ผ่านเวทีการประชุม

คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ผวท. เป็นประธานฯ รวท.  

ทุกสายงาน เป็นคณะกรรมการฯ) รวมถึงเรียนเชิญนักวิชาการระดับประเทศจากหลากหลาย

สาขาวิชาเข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการฯ โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง

นวัตกรรมภายในองค์กร  

 

 S2. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงในแผนวิสาหกิจ : บวท. ก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เป็นองค์กร 

แห่งนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล และถ่ายทอดมาสู่การปฏิบัติผ่านกลยุทธ์ในการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform) ยกระดับ Digital Data เพื่อสนับสนุนการ

ปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ระบบดิจทิัล การจัดการความรู้ และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งมีแผนงาน

ที่ส าคัญ ได้แก่ แผนส่งเสริม/พัฒนา การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การ

วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (Long Term) รวมถึงแผนพัฒนาประยุกต์ใช้ความรู้ ผลงานวิจัย

และผลงานนวัตกรรม (Long Term) 

 S3. โครงสร้างองค์กรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม   : บวท. มีหน่วยงาน

รับผิดชอบด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และมีการจัดระบบการบริหารจัดการงานด้าน

นวัตกรรมเป็น ๒ ส่วน 

ส่วนที่ ๑ ก าหนดหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาในโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

บริหารด้านภารกิจหลัก : กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมจราจรทางอากาศ 

ด้านธุรกิจ : กองกลยุทธ์และพัฒนาผลติภัณฑ์ธุรกิจ 

ส่วนที่ ๒ ก าหนดให้มีงานส่งเสริมนวัตกรรมในโครงสร้างองค์กร ส่วนงานนี้สังกัด 

กองพัฒนาและการบริหารจัดการเรียนรู้ มีหน้าที่ประสานงานด้านการส่งเสริม

นวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก าหนดกระบวนการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์ 

และแผนงานสู่การปฏิบัติดา้นนวัตกรรม  

 S4. การตอบสนองนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ  : องค์กรตอบสนองต่อหลักการและ

แนวนโยบายภาครัฐรวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เน้นพัฒนานวัตกรรม  

เพื่อยกระดับประเทศไทยและภารกิจด้านการคมนาคม ให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่าง 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๒ 

ก้าวกระโดด โดยได้สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง 

และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขข้อจ ากัดในการให้บริการ 

การเดินอากาศในปัจจุบันจงึได้จัดท าประเด็นความต้องการของบริษัทฯ ให้เป็นกรอบการพัฒนา

ผลงาน/น าเสนอแนวคิดเข้าร่วมการประกวดประจ าปี ประเภทรางวัลผลงาน/แนวคิดเพื่อการ

ขับเคลื่อนองค์กร (AEROTHAI Driven Innovation/Idea Award)  

 S5. มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน : บวท. มีประสบการณ์ ในการให้บริการการ

เดินอากาศที่ปลอดภัย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ/

ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบสนับสนุนบริการการเดินอากาศได้ภายใน

องค์กร  

 S6. มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 

: บวท. มีการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมผ่านการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม 

และแนวคิดสร้างสรรค์ประจ าปี ส่งผลให้มีผลงานวิจัยที่ใช้สนับสนุนภารกิจหลัก และได้รับ

รางวัลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งพัฒนาองค์กรเป็น Learning Organization และ

มีแผนมุ่งสู่การเป็น Innovation Organization เพื่อการสร้างความสามารถให้กับองค์กร และเพื่อ

เกิดการเรยีนรู้ระยะยาวและยั่งยืน  

 S7. มีกระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ และการส่งผลลัพธ์งานต่อกัน (Value Chain) 

อย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร : บวท. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ และการส่ง 

ผลลัพธ์งานต่อกัน (Value chain) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

อีกทั้ง  ยังส่งเสริมให้กระบวนการจัดการความรู้เป็นไปตามมาตรฐาน มีเครื่องมือ Knowledge 

Map ช่วยสนับสนุนให้การจัดการความรู้ตรงตามกระบวนการท างาน และได้ก าหนดการ

ประกวดนวัตกรรมการจัดการกระบวนการไว้ในประเภทที่ ๒ ของการประกวดผลงาน/แนวคิด 

ประจ าปี ได้แก่ ประเภทรางวัลผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร (AEROTHAI Value 

Adding Innovation/Idea Award)  

 S8. มีงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรมอย่างเพียงพอ : บวท. สนับสนุนงบประมาณ 

ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมอย่างเพียงพอ และมีระบบจูงใจให้แก่พนักงานที่สร้าง

ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งการให้รางวัลและการสรา้งความยอมรับ  

 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

 W1 ขาดแผนบริหารจัดการด้านนวัตกรรม  : บวท. ขาดแผนบริหารจัดการนวัตกรรม 

เชงิยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเป็นกลไกพืน้ฐานในการบริหารจัดการ และ



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๓ 

บูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรอย่างเป็นระบบ แผนที่น าทางด้านนวัตกรรม 

ที่ระบุกรอบทิศทางระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิผล  

 W2 ความไม่สอดคล้องในการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการด าเนินงานด้าน

นวัตกรรม  : คณ ะกรรมการอ านวยการส่ งเสริมงานวิจัย  พัฒ นา และนวัตกรรม  

มีคณะอนุกรรมการฯ อยู่ภายใต้จ านวน ๓ คณะ ที่ยังไม่สามารถท างานได้สอดคล้องกัน  

ไม่เชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันอย่างชัดเจน ส่งผลต่อความคาดหวังของกลุ่มนวัตกรต่อ 

ความคล่องตัวของระบบงานในองค์กรและการได้น าผลงานนวัตกรรมของตนเองมาใช้งานจริง  

 

 W3 การสื่อสาร/ถ่ายทอดทิศทาง นโยบายด้านนวัตกรรมไม่ทั่วถึง : บวท. ขาดคู่มือ 

การปฏิบัติงานการบริหารจัดการนวัตกรรม ที่ระบุโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบบริหารจัดการ 

ระบบส่งเสริม ตรวจติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้พนักงาน  

ทั่วทั้งองค์กรรับรู้ และน าไปปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิผล รวมถึงการสื่อสาร/

ถ่ายทอดทิศทาง นโยบายยังไม่ชัดเจนทั่วถึงทั้งองค์กร อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ 

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด  

 W4 ความล่าช้าของการน าผลงานวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรมเข้าใช้งาน : บริษัทฯ ยังต้อง

ปรับปรุงพัฒนาและผลักดันการขยายผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้สามารถน าเข้ามา

ใช้งานได้จริงในระบบขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ

ขับเคลื่อนองค์กร ทั้งนี้ การน าผลงานนวัตกรรมเข้าใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะผลงานที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง Safety มีความจ าเป็นต้องผ่าน Safety Assessment เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ

หรือแนวโน้มความไม่ปลอดภัยของการน าผลงานนวัตกรรมเข้าใช้งานจริงจากกองบริหารความ

ปลอดภัย (คป.มป.) ก่อน ซึ่ง บวท. อยู่ระหว่างการยกระดับมาตรฐานบริการการเดินอากาศ

เพื่อการขอรับใบอนุญาตจาก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ครบทุก

บริการ (ATS, CNS, IFPDS) จ าเป็นต้องใช้เวลา บุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากร

สนับสนุน อีกทั้ง บุคลากรที่มีความสามารถด้านมาตรฐานมีจ านวนจ ากัด จึงอาจส่งผลต่อ

ความล่าช้าทั้งต่อการด าเนินการยกระดับมาตรฐานและการประเมิน Safety Assessment ของ

ผลงานนวตักรรมด้วย  

 W5 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเข้าใช้งานไม่ทั่วถึง : การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงาน บูรณาการ แลกเปลี่ยน/จัดเก็บข้อมูลระหว่างสายงาน 

และการน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีเข้าใช้งานยังไม่ทั่วถึง

เพียงพอต่อความตอ้งการทั่วทั้งองค์กร  



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๔ 

 W6 การกระตุ้น/ส่งเสริมระดับหน่วยงานยังไม่ทั่วถึง : แม้ บวท. จะมีงานส่งเสริมนวัตกรรม

เป็นผู้รับผิดชอบการกระตุ้น/ส่งเสริมให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ยังคงมีผู้น าเสนอแนวคิดสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมอยู่ใน

วงจ ากัด ไม่สามารถกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเกิดการคิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรม

ได้ครบถ้วน  

 W7 ขาดระบบการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม 

(Innovation Competency) และแผนยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร : บวท. 

ยังไม่มีการประเมินช่องว่างความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านนวัตกรรม (Innovation 

Competency) ของพนักงาน รวมถึงยังไม่มีการจัดท าแผนการพัฒนาที่ยังต้องพัฒนาให้ตรงตาม

ความตอ้งการใช้งาน สภาพแวดล้อมการท างานที่เปลี่ยนแปลง  

 W8 วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) ยังไม่ถูกระบุไว้ในวัฒนธรรมองค์กร : 

วัฒนธรรมองค์กรไม่ระบุเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรมที่มุ่งใหเ้สริมสร้างพฤติกรรมการใช้ความคิด

สร้างสรรค ์เน้นเรื่องการเห็นปัญหา หาทางแก้ และลงมอืท าไว้ชัดเจนเพียงพอ  

 W9 กระบวนการส าคัญด้านพัฒนานวัตกรรมยังไม่ครบถ้วน: บวท. มีกระบวนการส าคัญ

ด้านพัฒนานวัตกรรมยังไม่ครบถ้วนชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีความจ าเป็นต้องจัดท า

กระบวนการที่เกี่ยวข้องใหแ้ล้วเสร็จ  

 W10 ข้อมูลและช่องทางเผยแพร่ข้อมูลด้านนวัตกรรมยังไม่เพียงพอ: แม้ บวท. จะเผยแพร่

ข้อมูลด้านนวัตกรรมในช่องทางที่หลากหลาย ทั้งระบบ Intranet (Website กอง พก.พส.) และ 

Internet (Facebook Page: AEROTHAI Innovation) รวมถึงการกระจายข่าวสารผ่านทาง Social  

Network ต่าง ๆ แต่ข้อมูลที่น าเสนอยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์และสามารถน าไปต่อยอด/พัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมได้ รวมถึงรูปแบบการสืบค้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังสามารถท าได้ยาก   

 W11 ขาดผู้ เชี่ยวชาญด้านการขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา : แม้ บวท. จะมีการ

ด าเนินการขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับผลงานนวัตกรรม บวท. ที่น าไปประกวดและ

จัดแสดงในเวทีภายนอก แตผู่ด้ าเนนิการดังกล่าวไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญส่งผลใหเ้กิดความล่าช้า 

 

โอกาส (Opportunity) 

 O1. ยุทธศาสตร์ภาครัฐมีความชัดเจน : หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ชัดเจน การน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับ

ศักยภาพของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเตรียม

ความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๕ 

โดยเฉพาะการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) นโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (SOEs) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ  (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และมุ่ง

สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัลเพื่อยกระดับประเทศไทย และภารกิจด้านการ

คมนาคม ให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy : DE) สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการข้อมูลข่าวสารที่ท า

ให้การตลาดขยายตัวและสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น  เป็นต้น ท าให้ บวท. มีกรอบ

ทิศทางในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องตาม

ยุทธศาสตรภ์าครัฐ 

 O2. การให้ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนา : หน่วยงานภายนอกล้วนให้ความส าคัญ 

กับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เช่น สถาบันการศกึษาต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรด้านนีอ้ย่าง

แพร่หลาย ซึ่งเป็นการสร้างใหม้ีบุคคลากรด้านวิจัยฯ มากขึ้น อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานระดับประเทศ

ที่มีภารกิจสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และมีแนวทางการด าเนินงานที่ ให้ 

การสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ภายในประเทศด้วย 

 O3. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี: วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทั้งระบบ

สารสนเทศ การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์/ประมวลผล ที่พร้อมให้เลือกน ามาใช้งาน  

เป็นปัจจัยบวกต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านการเพิ่มผลผลิต และสนับสนุนให้เกิด

การปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ รวมถึงอาจใชเ้ป็นโอกาสในการท าธุรกิจต่อไป 

 O4. ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่: การน าระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด าเนินภารกิจ 

การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายส าคัญ 

เพื่อยกระดับความสามารถการด าเนินการสู่ระดับสากล สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  

มาใช้เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและมีความยั่งยืน ตาม

แนวทางการยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

(Knowledge Management & Innovation Management: KM&INNO) เป็นหนึ่ งในเกณฑ์  Enabler  

ที่ต้องรับการตรวจประเมิน บวท. จึงมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้และ

นวัตกรรมที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน 

 O5 แผนพัฒนาด้านการบินสากลที่ชัดเจน: แผนพัฒนาของ ICAO แผนการเดินอากาศสากล 



แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ 

 ๒๖ 

(GANP) และกลยุทธ์การพัฒนาระบบการบิน (ASBUs) ตลอดจนแผนความปลอดภัยทางการบิน 

(GASP) ที่มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง ระยะเวลาในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา รวมถึง

แนวทางการวัดผลที่ชัดเจน ท าให้ บวท. สามารถจัดล าดับความส าคัญและก าหนดกรอบ

แนวทางส าหรับพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อกิจการบินได้ 

 

อุปสรรค (Threat) และความท้าทาย (Challenge) 

 T1. วิกฤติการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน: เช่น โรคระบาดร้ายแรง สงคราม  

การจราจลทางการเมอืง การก่อการรา้ย เป็นต้น  

 

 

 T2. การด าเนินงานภาครัฐที่มีความยุ่งยากซ้ าซ้อนและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริม

นวัตกรรม เช่น การด าเนินการขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ เป็นต้น 

 T3. ปัจจัยอันตรายทางการบิน ทั้งในส่วนของบั้งไฟ โคมลอย และวิทยุชุมชนที่ยังไม่ได้รับการ

แก้ไขอย่างสมบูรณ์ รวมถึงปัจจัยอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

อ าก าศ ย าน ไร้ ค น ขั บ  (Unmanned Aircraft System: UAS ห รื อ  Remotely Piloted Aircraft 

System: RPAS หรือ Drone) และเลเซอร์ (Laser and Bright light) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการการเดินอากาศ 

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมประเมินร่วมกับปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก กับปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน

หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง (Weaknesses) จากสภาพแวดล้อมภายใน ก าหนดเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนนิการสง่เสริมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ดังตอ่ไปนี ้ 

 

SO ใช้ความเข้มแข็งภายในแสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอก (Strengths – Opportunities) 

 SO1 ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการก าหนด Roadmap ด้านนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ภาครัฐ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ 

และน าไปบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

และติดตามผลการด าเนินการ (S1 S2 S3 O1 O4) 

 SO2 บวท. ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีเป็นพืน้ฐานส าคัญในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การเก็บ

ข้อมูล คิด วเิคราะห ์จนถึงการพัฒนาผลงานจนส าเร็จ (S5 O3) 
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 SO3 การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน 

หรือสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในงานวิจัย และพัฒนาของบริษัทฯ โดยการสนับสนุนทุน

วิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ/โจทย์องค์กรโดยเฉพาะที่มีความต้องการพัฒนาเร่งด่วน  (S7 

O2 O4) 

 SO4 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการทบทวน วิเคราะห์ระบบงานและกระบวนการ จัดเก็บในระบบ

ฐานข้อมูลขององค์กร และปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรือกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินการใหม้ีผลส าเร็จตามหลักเกณฑก์ารประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ (S7 O3 O4) 

 

 

ST ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก (Strengths – Threats)  

 ST1 ส่งเสริมให้ใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากร มาใช้ในการวิจัย/พัฒนาเพื่อแก้ปัญหาปัจจัย

อันตรายทางการบิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก อันส่งผลต่อความปลอดภัย  

และความพึงพอใจของลูกค้า โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนา 

อย่างเป็นระบบ (S5 S8 T3) 

 ST2 สร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันและความต่อ เนื่ อ งของการด าเนินธุ รกิ จ  

โดยส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ วิจัย/พัฒนากระบวนการ และผลงานนวัตกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อส่งผลต่อการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งได้  

(S5 S6 T1) 

 

WO ลดจุ ด อ่ อ นภ าย ใน  โดยมุ่ ง ใช้ ป ระ โยช น์ จาก โอก าสภายนอก  (Weaknesses – 

Opportunities) 

 WO 1 จัดท าแผนบริหารจัดการนวัตกรรมโดยน ายุทธศาสตร์ภาครัฐและหลักเกณฑ์ 

การประเมนิผลรัฐวิสาหกิจใหม่มาเป็นกรอบในการจัดท าแผน   (W1 O1 O4) 

 WO2 จัดท าแผนสื่อสารด้านนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอด/สื่อสารประเด็นส าคัญด้านการจัดการ

นวัตกรรมให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้ตรงกัน อย่างครบถ้วนและ

ทั่วถึงตามเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจใหม่ โดยน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร 

(W3 O3 O4)  

 WO3 น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดท าระบบการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร

ด้านนวัตกรรม และแผนยกระดับความรู้ (W5 O4) 

 WO4 ระบุวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไว้เป็นส่วน

หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรตามกรอบการประเมินตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจใหม่ 
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(W8 O4) 

 WO5 จัดท ากระบวนการส าคัญด้านพัฒนานวัตกรรมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

รัฐวิสาหกิจใหม่ (W9 O4)  

 WO6 แต่งตั้งคณะท างานด้านนวัตกรรมระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการส่งเสริม/พัฒนา

นวัตกรรมอย่างทั่วถึง และเป็นไปตามนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

(W6 O4) 

WT ลดจุดอ่อนภายในและหลีกเลี่ยงปัญหา/อุปสรรคจากภายนอก (Weaknesses – Threats) 

 WT1 ทบทวนกระบวนการด าเนินการขอรับรองทรัพย์สินทางปัญญา โดยว่าจ้างผู้เช่ียวชาญมา

ด าเนนิการแทน (W11 T2) 

ส่วนที่ ๓ ทฤษฎีและหลักการจดัการนวัตกรรม 

 

บวท. จัดท าแผนด าเนินงานด้านนวัตกรรมโดยน ากรอบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ระบบใหม่เป็นหลักในการก าหนดแผน และบูรณาการทฤษฎีด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีหลักการ

จัดการนวัตกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อให้นวัตกรรมเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและสามารถน าไปสู่องค์กร  

แหง่ความยั่งยืน  

 

ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้นิยามค าว่านวัตกรรมไว้ว่า 

นวัตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบางส่วนจนสามารถพัฒนาต่อยอดคิดค้น จนเกิดสิ่งใหม่  

ทั้งมิติด้านผลิตภัณฑ์ มิติบริการ มิติกระบวนการท างาน รวมถึงมิติรูปแบบการด าเนินธุรกิจหรือภารกิจ

ใหม่ขององค์กร (Business Model) ซึ่งสิ่งใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง พัฒนาคิดค้น ต้องสามารถสร้าง

คุณค่าใหม่ให้แก่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นมิติทางการเงินหรือไม่ใช่การเงิน โดยนวัตกรรม

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงานภายใน ระดับกระบวนการ จนถึงระดับ

บุคคล  

สคร. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจ จากการ

ประยุกต์หลักการและแนวคิดจากการจัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้ 
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  สคร. ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีการจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ผ่านการ

พัฒนาปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญ ๘ หัวข้อ ดังนี้ 

 

๑. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

๒. ยุทธศาสตรน์วัตกรรม 

๓. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

๔. ความรูสู้่การสรา้งนวัตกรรม 

๕. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสรา้งนวัตกรรม 

๖. กระบวนการนวัตกรรม 

๗. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม 

๘. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 

 

การจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร (Total Innovation Management) 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้ริเริ่มเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพสูง ได้แก่ "การจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร" หรือ Total Innovation Management (TIM) ขึ้น 

โดยได้ศึกษาและวิเคราะห์ระบบต้นแบบระดับนานาชาติ ได้แก่ Business Excellence Niche Standard 

Innovation ของหน่ วยงาน  Standards, Productivity and Innovation for Growth (SPRING) ประเทศ

สิงคโปร์ The EFQM Framework for Innovation ของ European Foundation for Quality Management 

(EFQM) ขอ งยุ โรป  แล ะ  The functional innovation system model (The Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH หรือ GIZ) ของประเทศเยอรมนี ผนวกกับผลการวิเคราะห์

องค์กรผู้น าด้านนวัตกรรมของประเทศไทย จนได้เป็น “กรอบการสร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม” 

หรือ Total Innovation Management Framework (TIM Framework) และได้น ามาใช้จัดท า “คู่มือเกณฑ์
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ประเมินระบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (TIM Manual)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการวัดและ

ประเมินผลการด าเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นระบบ  

การจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กรเป็นเครื่องมอืส าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์นวัตกรรม 

ในองค์กรขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ และ 

น าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน ใช้กรอบการประเมินความสามารถด้าน
นวัตกรรมเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร รวมถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาและ

ปรับปรุงองค์กรใหม้ีความได้เปรียบเหนอืคู่แขง่ มี ๕ มิติ ดังนี้ 

๑. การจัดการด้านบุคคล (Man) : พิจารณาการน าองค์กรเป็นอันดับแรก เนื่องจาก 

เป็นปัจจัยหลักในการสร้างและขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเช่ียวชาญของคนใน

องค์กร รวมทั้งความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของคนในองค์กร 

 

 

๒. การจัดการองค์กร (Management) : พิจารณาระบบบริหารจัดการและกลยุทธ์ 

ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการจัดการด้านการเงิน การตลาด การบริหารห่วงโซ่

อุปทาน การออกแบบแผนธุรกิจและทิศทางขององค์กรในอนาคต 

๓. การพัฒนานวัตกรรม (Methodology) : พิจารณาขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนา

นวัตกรรมขององค์กร รวมทั้งการประเมินและวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง 

การแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร และแนวทางการเพิ่มผลผลิตของ

องค์กร 

๔. ความเอาใจใส่พนักงาน (Mind): พิจารณาในกรอบของความกระตือรือร้นของพนักงาน 

ความใส่ใจและทัศนคติของนวัตกรรมขององค์กร ซึ่งต่อเนื่องไปถึงวัฒนธรรมนวัตกรรม

ขององค์กรนั้น ๆ รวมถึงแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนและผลักดัน

กระบวนการท างานของพนักงาน 

๕. การจัดการวัสดุ  (Material) : พิจารณาในกรอบการค้นหาโอกาสปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบนวัตกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบและระบบ รวมถึง 

การจัดการหว่งโซ่อุปทานส าหรับจัดการส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างดีและน่าประทับใจ 

ซึ่ งการประเมินดังกล่าวสามารถแปลผลเป็นระดับความสามารถทางนวัตกรรม  

๕ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความสามารถ คุณลักษณะขององค์กร 

ระดับ ๑ Initial องค์กรเริ่มมีกิจกรรมทางนวัตกรรม แต่กระบวนการยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
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ระดับ ๒ Define องค์กรมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางนวัตกรรมค่อนข้างเป็นระบบ 

แตก่ารใชง้านหรอืกิจกรรมที่เกิดขึ้นคอ่นข้างจ ากัด 

ระดับ ๓ Aligned องค์กรมกีารก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและ

มีรูปแบบที่ชัดเจน โดยสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี 

แตก่ารใชง้านหรอืกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เฉพาะทีมงาน 

ระดับ ๔ Integrated องค์กรมีการก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

และมีรูปแบบที่ชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร ทั้งนี้  ยังมีการ

ด าเนินการเชิงบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กร แต่ยังคงจ ากัด

การใชง้านที่เกิดขึ้นในหนว่ยงาน 

ระดับ ๕ Mature องค์กรมกีารก าหนดรูปแบบกิจกรรมทางนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและ

มีรูปแบบที่ชัดเจน การใช้งานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ

สามารถแสดงถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน บุคลากรทุกระดับเกี่ยวข้องจนเป็น

ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

 
 

องค์กรนวัตกรรม 

องค์กรนวัตกรรม หมายถึง องค์กรที่มีความสามารถในการสร้างหรือสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมซึ่งครอบคลุมทั้ง ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ และการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
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 ๓๒ 

คุณค่าต่อลูกค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสามารถในการปรับตัวให้กับองค์กรได้

อย่างยั่งยืน โดยองค์กรนวัตกรรม มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑) การน าองค์กรเพื่อนวัตกรรม หมายถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมย์อันแน่วแน่ของผู้บริหาร

องค์กรที่มีต่อนวัตกรรม ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ต่อนวัตกรรม 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม และการสื่อสารอย่างจริงจัง เพื่อกระตุ้น

บุคลากรใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และนวัตกรรม 

๒) โครงสร้างองค์กรที่เอือ้ต่อการบริหารนวัตกรรม หมายถึง โครงสร้างองค์กรที่ส่งเสริม

ความสามารถด้านนวัตกรรมและรังสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ โครงสร้างแบบราบ 

โครงสรา้งกระชับ ยืดหยุ่น และกระจายอ านาจการตัดสินใจ 

 

 

๓) การสร้างบรรยากาศองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม หมายถึงองค์กรที่ ให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรม  

ที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ได้แก่ การจัด

สถานที่ท างาน การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยสนับสนุน 

การปฏิบัติงานข้ามสายงาน การสื่อสารแบบเปิดกว้าง  

๔) ระบบงานที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร หมายถึง การจัดระบบงาน 

และกระบวนการท างานเพื่อให้บุคลากรเกิดความคิดใหม่ ๆ มีแรงจูงใจในการสร้าง

นวัตกรรม ระบบพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัฒนธรรมนวัตกรรม 

วัฒ นธรรมนวัตกรรม  (Innovation Culture) หมายถึ ง วัฒ นธรรมที่ สนั บสนุ นให้ เกิ ด  

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือนวัตกรรม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์  กระบวนการ หรือรูปแบบ      

ธุรกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์  การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมจึงเป็นการสร้างบรรยากาศ           

ให้บุคลากรภายในองค์กร ทุกระดับ กล้าที่จะคิดนอกกรอบ กล้าทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ และมีความสนใจ

ใฝ่เรยีนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร  

องค์กรที่มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมเท่านั้นจึงจะสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรม” เนื่องจากจะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้น  

มีวัฒนธรรมนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบ “การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม” เป็นการกระตุ้นให้องค์กร

เกิดการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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 ๓๓ 

พืน้ฐานส าคัญในการเกิด “ความคิดสรา้งสรรค์” อันเป็นจุดเริ่มต้นในการน าไปสู่การเกิดนวัตกรรม  

วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรครอบคลุมถึงทัศนคติ  ความคิด  คุณค่า /ความเชื่อ 

พฤติกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น ผู้น าจะเป็นหลักในการกระตุ้นให้พนักงาน ในองค์กรเกิด

การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งด าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการซึมซับ

วัฒนธรรมนวัตกรรมให้เป็นเนือ้เดียวกับการด าเนินงานขององค์กร ในขณะที่บุคลากรขององค์กรจะต้อง

เกิดความรักและผูกพันกับองค์กร ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสื่อสาร การฝึกอบรม ในขณะที่

ทีมงานจะต้องท าหนา้ที่กระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจในการท างานด้านนวัตกรรม  

 

 

 

 

 

กระบวนการการสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

 Design Thinking คือ กระบวนการท าความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้น าเสนอแนวทางการ

แก้ปัญหาใหม่ผ่าน ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) Empathize (ท าความเข้าใจผู้ใช้งาน) คือการน าปัญหาของผู้ใช้งานมาเป็นจุดเริ่มต้น โดย

การสังเกตและซักถาม ซึ่งควรระบุผูใ้ช้งานและความตอ้งการที่แท้จรงิให้ได้  

 ๒) Define (ระบุปัญหา) ก็คือการสรุปข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ เพื่ออธิบาย ‘ปัญหาของผู้ใช้’ 

ออกมาให้ชัดเจนที่สุด โดยควรระบุได้วา่ ‘ใคร’ ‘อะไร’ ‘ท าไม’ ‘เมื่อไร’ และ ‘ที่ไหน’  

 ๓) Ideate (ระดมความคิดใหม่ ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด) คือ การระดมสมอง (Brainstorming) 

ให้ได้ความคิด (idea) ที่เยอะที่สุด และคัดเลือกความคิดที่น่าทดลอง โดยอาจคัดเลือกจากความเป็นไป

ได้ที่จะสามารถน ามาใช้งานได้จรงิเป็นหลัก  

 ๔) Prototype (สร้างแบบจ าลองหรือสร้างต้นแบบ) น าความคิดที่ได้รับคัดเลือกมาสร้าง

ต้นแบบ แล้วประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้ใช้งานในเบื้องต้น โดยในขั้นตอนนี้จะให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้เพื่อมาปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต แบบจ าลองที่ดีควรจะสามารถทดแทน

ไอเดียทีต่้องการน าเสนอได้  

๕) Test (ทดสอบต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา) ข้อส าคัญของการทดสอบคือการเก็บ

ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยต้องด าเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไข ซ้ าหลายรอบเพื่อใหไ้ด้ค าตอบที่ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ หากความคิดดังกล่าวไม่สามารถต่อยอดได้ ควรกลับไป

ทบทวนในขั้นตอนที่ ๓ อีกครั้ง 
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 ๓๔ 
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ส่วนที่ ๔ วสิัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายและแผนแม่บทการจัดการนวัตกรรม 

 

วิสัยทัศน์ด้านการจัดการนวัตกรรม 

“เป็นองค์กรที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริการการเดินอากาศให้มีคุณภาพสูงสุด 

อย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจด้านการจัดการนวัตกรรม  

เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการ

สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนและการบริหารจัดการทรัพยากร  

ที่เพียงพอและเป็นระบบ 

 

นโยบายด้านการจัดการนวัตกรรม 

๑. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมกับฝ่ายจัดการ

และพนักงานทุกระดับ 

๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการคิดสร้างสรรค์และการจัดการด้าน

นวัตกรรม 

๓. เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) เพื่อมุ่งให้ทุกคนกล้าคิด  

กล้าท า กล้าแสดงออก และกล้าล้มเหลว ในการมองหาสิ่งที่ดีกว่าในอดีตและสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อองค์กรในอนาคต 

๔. ทบทวนการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการและกระบวนการด าเนินงานด้านนวัตกรรม

ขององค์กรที่เป็นระบบและมีความเป็นสากล 

๕. สนับสนุนทรัพยากรในมติิตา่ง ๆ ใหเ้พียงพอส าหรับขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร 

 

เป้าหมายด้านการจัดการนวัตกรรม 

 ก าหนดเป้าหมายในการจัดการนวัตกรรมไว้ ๓ ระดับคือ 

เป้าหมายระยะสั้น:  ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ 

มีความเป็นสากล และสอดคล้องตามเกณฑ ์Enabler 

เป้าหมายระยะกลาง:  ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ มีผลงานนวัตรกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 

เป้าหมายระยะยาว:  ปี ๒๕๖๗ เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม และพัฒนานวัตกรรมบนพืน้ฐานดจิทิัล 
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 ๓๖ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม 

๑. การส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญในการจัดการนวัตกรรมที่เป็นระบบ 

(โครงสรา้ง กระบวนการ คณะกรรมการ บุคลากร แผนงาน/โครงการ และวัฒนธรรม) 

๒. การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (คิดค้นนวัตกรรมจากมุมมอง Voice of Customer / Process Improvement / Strategic Goal) 

๓. การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

(Human Resources / Technology / Budget) 

 

 



ส่วนที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม บวท. (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ประเมิน Enabler) 

แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายผลการด าเนินการ/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคัญในการจัดการนวัตกรรมที่เปน็ระบบ (โครงสร้าง กระบวนการ คณะกรรมการ บุคลากร แผนงาน/

โครงการ และวัฒนธรรม) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

  ๑. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

น ำกำรจัดกำรนวัตกรรมมำใช้เพื่อช่วยให้

องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดย

ผู้บริหำรก ำหนดทิศทำง และเป้ำหมำย

ของกำรจัดกำรนวัตกรรม สร้ำงกำรมี

ส่วนร่วมของฝ่ำยจัดกำรและพนักงำน 

ทุกระดับ  ส ร้ำงบรรยำกำศท่ี เอื้ อต่อ

วัฒนธรรมนวัตกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 

 

 

เป้าหมายการด าเนินการ 

- กำรจัดกำรนวัตกรรมมีองค์ประกอบ

พื้นฐำนท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งเสริมให้

กำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ

กำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมย่ังยนื 

๑) งำนทบทวน ปรับปรุงโครงสร้ำงและบทบำทหน้ำท่ี และ

ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน ผู้บริหำร คณะกรรมกำร

คณะอนุกรรมกำรดำ้นนวัตกรรม 

 

๑.๑ บทบาทของผู้บรหิารระดบัสูง 

๑) ก ำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของรัฐวิสำหกิจ โดยใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นหลักกำรส ำคัญ

พื้นฐำนในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมย่ังยนื 

๒) รับมอบนโยบำย จำกคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ น ำมำปฏิบัติ

ผ่ำนกำรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ (Role Model) และสื่อสำรนโยบำย

แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรรับรู้ 

เข้ำใจ และน ำไปปฏบัิตใินทิศทำงเดียวกันอยำ่งเป็นระบบ 

๓) ผู้บริหำรระดับสูงก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และเป้ำหมำยด้ำน

กำรเงินและไม่ใช่กำรเงิน ในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร

จัดกำรนวัตกรรม ท้ังระดับองค์กร สำยงำน/ฝ่ำยงำน และบุคคล  

เพื่อสะท้อนควำมส ำเร็จในกำรบรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี

ก ำหนด ก่อนด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงสม่ ำเสมอ

อย่ำงนอ้ยเป็นรำยไตรมำส 



๒ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

- คณ ะกรรมกำรบ ริษัทฯ ตลอดจน

ผู้บ ริหำรระดับสู ง มีส่ วน ร่วมในกำร

ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริกำรจัดกำร

นวัตกรรม รวมถึงกำรส่งเสริมและปฏิบัติ

ตนเป็นต้นแบบท่ีดีในกำรคิดสร้ำงสรรค์

และกำรจัดกำรนวัตกรรม  

- สื่อสำรทุกกลุ่มเพื่อเกิดควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ และปฏิบัตตินไปในทิศทำงเดียวกัน

ผลักดันผลกำรด ำเนนิงำนให้เกดิ

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จน

เกิดเป็นค่ำนยิมและวัฒนธรรม 

๔) รัฐวิสำหกิจทบทวนและวิ เครำะห์ระบบงำนและ/ห รือ

กระบวนกำรยอ่ย จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยดีิจิทัลของ

องคก์ร 

๕ ) รัฐวิส ำหกิ จป รับป รุงและพัฒ นำระบบงำนและ/ห รือ

กระบวนกำรย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มี

ผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย ดีกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำ และดีกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำ 

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำอย่ำงนอ้ย ๓ ปีตดิตอ่กัน 

 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

 ๒.๑ การวางยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 

๑) จัดท ำ/ทบทวน แผนแมบ่ทกำรจัดกำรนวัตกรรม ท้ังระยะสั้น-ยำว 

- ระบุ เชื่อมโยงและบูรณำกำรกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

(Creativity) กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 

กำรเรียนรู้จำกผลด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดทุกระดับเข้ำกับกำร

จัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management) ขององค์กร  

- ต้องมีกำรก ำหนดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด (และค่ำเป้ำหมำยท้ัง

ด้ำนกำรเงินและ/หรือไม่ใช่กำรเงินท้ังระดับผลิต (Output) และ

ผลลัพธ์ (Outcome)) ระยะยำวและประจ ำป ี

- ต้องมีแนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเงิน กำรลงทุน 

และด้ำนอ่ืน ๆ ผ่ำนกำรประเมนิควำมเสี่ยงและควำมคุ้มค่ำ พรอ้ม

ก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้ทุก



๓ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

แผนงำน/โครงกำรบรรลุได้ตำมเป้ำหมำย 

๒) ถ่ำยทอดแผนแม่บทฯ เป้ำประสงค์ เป้ำหมำยระยะยำวและ

ระยะสั้นด้ำนนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและ

ภำยนอกองค์กรให้รับรู้ เข้ำใจ เพื่อสำมำรถผลักดันผลกำร

ด ำเนนิงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 

๓) ส ำรวจกำรรับรู้และเข้ำใจแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรเป็น

ประจ ำทุกปี โดยพบว่ำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีผลกำรรับรู้และ

เข้ำใจอยูใ่นระดับท่ีด ี

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อยเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 

  ๒.๒ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ 

๑) ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรด้ำนนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงท่ัวถึง

ท้ังองค์กร 

๒) จัดให้มีกรอบแนวทำงเพื่อติดตำมและประเมินผลส ำเร็จท้ังใน

ระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ด้ำนนวัตกรรมท่ี



๔ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

ชัดเจน 

๓) ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนนวัตกรรม

ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนนิงำนบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยของ

แผนปฏิบัตกิำรประจ ำปดี้ำนนวัตกรรมครบถ้วนรัอยละ ๑๐๐ 

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อยเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 

  ๔. ความรู้สู่นวัตกรรม 

  ๔.๑ การจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม 

๑) ก ำหนดตัวชี้วัดท่ีส ำคัญ (และค่ำเป้ำหมำย) ขององค์กรในเชิง

บูรณำกำรจำกทุกแหลง่ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร 

๒) วัดและวิเครำะห์ผลส ำเร็จเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มตัวชี้วัดท่ี

ส ำคัญขององค์กร เพื่อท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุได้ตำมเป้ำหมำย ดีกว่ำ

คู่แข่ง/คู่เทียบ และมีแนวโน้มของผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้นอย่ำง

ตอ่เนื่อง 

๓) ก ำหนดแนวทำงกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรปรับปรุง

กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ กำรตลำด และรูปแบบธุรกิจใหมเ่พื่อ



๕ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

สร้ำงมูลคำ่เพ่ิมให้กับองคก์รอยำ่งต่อเนื่อง 

๔. ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕. ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 

  ๑. การน าองค์กรสู่การจัดการนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

 ๒) งำนทบทวนแต่ งตั้ งและก ำหนดบทบำทหน้ ำ ท่ี   KI 

(Knowledge and Innovation Representative) ผู้แทนฝ่ำยงำน 

(ระดับผู้อ ำนวยกำรกอง/เทียบเท่ำ) เพื่อด ำเนินกำรด้ำนกำร

จัดกำรนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ บทบาทคณะกรรมการและคณะท างานด้านนวัตกรรม 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนนวัตกรรมระดับองค์กร ระบุหน้ำท่ี

อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน เผยแพร่ให้พนักงำนรับรู้ท่ัวท้ัง

องคก์ร ครอบคลุมอยำ่งน้อย เชน่ 

- กำรก ำหนดและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมขององคก์ร 

- กำรสง่เสริม สนับสนุน พัฒนำ ยกระดับกำรจัดกำรนวัตกรรม 

- กำรจัดให้มีและให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์/แผนแม่บทกำร

จัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมระยะยำวและประจ ำปี 

- กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ อย่ำงน้อยรำย

ไตรมำส เพื่อให้แผนปฏบัิติกำรประจ ำปี (ตำมท่ีระบุในแผนแมบ่ทฯ) 

บรรลุได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  

๒) กำรก ำหนดคณะท ำงำน/หน่วยงำนในระดับองค์กร ระดับสำยงำน/



๖ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

ฝ่ำยงำน หรือระดับหน่วยงำนภำยใน เช่น ระดับภำค/เขต และระดับ

แผนก เป็นตน้ ครบถ้วนบำงส่วน โดยมบีทบำทหนำ้ท่ีส ำคัญ ได้แก่ 

- กำรส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของ

องค์กร ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรจัดกำรนวัตกรรมได้

ตำมนโยบำย แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีก ำหนด

อย่ำงมปีระสิทธิผล 

- กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแก่ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรด้ำน

นวัตกรรมของรัฐวสิำหกิจอยำ่งสม่ ำเสมออยำ่งนอ้ยเป็นรำยไตรมำส 

๓) กำรก ำหนดคณะท ำงำน/หน่วยงำนในระดับองค์กร ระดับสำยงำน/

ฝ่ำยงำน หรือระดับหน่วยงำนภำยใน เช่น ระดับภำค/เขต และระดับ

แผนก เป็นตน้ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมบีทบำทหนำ้ท่ีส ำคัญ ได้แก่ 

- กำรส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ของ

องค์กร ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และบริหำรจัดกำรนวัตกรรมได้

ตำมนโยบำย แผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีก ำหนด

อย่ำงมปีระสิทธิผล 

- กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทฯ 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีแก่ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรด้ำน

นวัตกรรมของรัฐวสิำหกิจอยำ่งสม่ ำเสมออยำ่งนอ้ยเป็นรำยไตรมำส 

๔) รัฐวิสำหกิจทบทวน และวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือ



๗ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

กระบวนกำรยอ่ย จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยดีิจิทัลของ

องคก์ร 

๕ ) รัฐวิส ำหกิ จป รับป รุงและพัฒ นำระบบงำนและ/ห รือ

กระบวนกำรย่อยเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มี

ผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำยดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ และดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

อย่ำงนอ้ย ๓ ปีตดิตอ่กัน 

  ๕. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 

 ๓) งำนทบทวนและก ำหนดมำตรฐำนนักวิจัยและนวัตกร  

เพื่อกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและกำรขึ้นทะเบียน 

 

๔) โครงกำรศึกษำเพื่อปรับทบทวนองค์ประกอบพื้นฐำนใน

กำรจัดกำรนวัตกรรมโดยเทียบเคียงกับองค์กรชัน้น ำ 

๕.๒ การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม 

๑) ประเมินช่องว่ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมุ่งเน้นนวัตกรรมของบุคลำกรภำยใน

องค์กร (Gap Analysis) เพื่อจัดท ำ/ทบทวนแผนยกระดับและ

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ และจัดกำรนวัตกรรมองค์กรระยะยำวและประจ ำปี 

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำไป

ปฏบัิตจิรงิท่ัวท้ังองค์กร 

๒) ถ่ำยทอดแผนยกระดับและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ศักยภำพกำรใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค์และจัดกำรนวัตกรรมองค์กร

ประจ ำปี  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร

อย่ำงครบถ้วน 

๓ ) ด ำ เนิ นก ำรได้ ต ำมแผนยกระดั บ และพัฒ นำควำม รู้



๘ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๑ การปรับทบทวนโครงสรา้งบรหิารจัดการนวตักรรม 

ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

จัดกำรนวัตกรรมองค์กร ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำร

บรรลุได้ตำมเป้ำหมำยครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๔)  ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 



๙ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคัญในการจัดการนวัตกรรมที่เปน็ระบบ (โครงสร้าง กระบวนการ คณะกรรมการ บุคลากร แผนงาน/

โครงการ และวัฒนธรรม) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

  ๖. กระบวนการนวัตกรรม 

น ำกำรจัดกำรนวัตกรรมมำใช้เพื่อช่วยให้

องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดย

ผู้บริหำรก ำหนดทิศทำง และเป้ำหมำย

ของกำรจัดกำรนวัตกรรม สร้ำงกำรมี

ส่วนร่วมของฝ่ำยจัดกำรและพนักงำน 

ทุกระดับ  ส ร้ำงบรรยำกำศท่ี เอื้ อต่อ

วัฒนธรรมนวัตกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 

 

เป้าหมายการด าเนินการ 

- กำรจัดกำรนวัตกรรมมีองค์ประกอบ

พื้นฐำนท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งเสริมให้

กำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ

กำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมย่ังยนื 

- คณ ะกรรมกำรบ ริษัทฯ ตลอดจน

ผู้บ ริหำรระดับสู ง มีส่ วน ร่วมในกำร

ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริกำรจัดกำร

นวัตกรรม รวมถึงกำรส่งเสริมและปฏิบัติ

๕) งำนทบทวนและจัดท ำกระบวนกำรนวัตกรรมให้สอดคล้อง

กับกระบวนกำรส ำคัญทั้ง ๖ กระบวนกำร 

๖.๑ ภาพรวมกระบวนการนวัตกรรม 

๑) ออกแบบ ก ำหนด จัดให้มีกระบวนกำรนวัตกรรมขององค์กร

ในภำพรวมอยำ่งเป็นระบบ ครบถ้วนท้ัง ๔ กระบวนกำรส ำคัญ 

๒) ออกแบบ ก ำหนด จัดให้มีกระบวนกำรนวัตกรรมขององค์กร

ในภำพรวมอยำ่งเป็นระบบ ครบถ้วนท้ัง ๕ กระบวนกำรส ำคัญ 

๓) ออกแบบ ก ำหนด จัดให้มีกระบวนกำรนวัตกรรมขององค์กร

ในภำพรวมอย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วนท้ัง ๖ กระบวนกำรส ำคัญ

ประกอบด้วย  

- กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกำรคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำ

นวัตกรรม 

- กระบวนกำรรวบรวมควำมคดิสร้ำงสรรค์ 

- กระบวนกำรวิเครำะห์ คัดเลือกควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเป็น

ประโยชน ์โดยตอบสนองกับ VOC และ VOS อย่ำงครบถ้วน 

- กระบวนกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปสูก่ำรสร้ำงนวัตกรรม 

- กระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

- กระบวนกำรน ำนวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และ



๑๐ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

ตนเป็นต้นแบบท่ีดีในกำรคิดสร้ำงสรรค์

และกำรจัดกำรนวัตกรรม  

- สื่อสำรทุกกลุ่มเพื่อเกิดควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ และปฏิบัติตนไปในทิศทำงเดียวกัน

ผ ลั ก ดั น ผ ล ก ำรด ำ เนิ น งำน ให้ เกิ ด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จน

เกิดเป็นค่ำนยิมและวัฒนธรรม 

เชงิสังคม 

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย และ

ดีกวำ่ปีท่ีผ่ำนมำ 

 ๖) งำนทบทวนกระบวนกำรสำนต่อควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปสู่

กำรสร้ำงนวัตกรรม 

 

๖.๒ กระบวนการใช้ความคดิสร้างสรรค์สู่การสรา้งนวัตกรรม 

๑) มีกระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมถึงเสียงของ

ลูกค้ำ (Voice of Customer : VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (Voice of Stakeholder : VOS) จำกบุคคล/หน่วยงำนภำยใน

ท่ัวท้ังองค์กร และกลุ่มผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ ผู้

ส่งมอบ คู่ค้ำ/คู่ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญอื่นท่ี

เกี่ ยวข้องทุกกลุ่ม  จัด เก็บในระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัล ท่ี เป็น

ฐำนข้อมูลกลำงขององค์กร และก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยของ

กระบวนกำร (In-Process Measure) โดยขอ้มูลกำรวเิครำะห์ VOC 

/VOS ท้ังภำยใน/นอกอยำ่งครบถ้วน 

๒) มีกระบวนกำรวิเครำะห์ คัดเลือกควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเป็น

ประโยชน ์อยำ่งนอ้ยประกอบด้วย  

- กำรก ำหนดกรอบ/เกณฑ์กำรวิเครำะห์และคัดกรองควำมคิด



๑๑ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

สร้ำงสรรค์ท่ีเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของ

องค์กร ท้ังลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส ำคัญท้ังในปัจจุบันและ

อนำคต  

- กำรทดสอบควำมเป็นไปได้และควำมคุ้มค่ำของควำมคิดสร้ำงสรรค์

ท่ีเป็นประโยชน ์

๓) มีกระบวนกำรน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ไปสู่กำร

พัฒนำนวตักรรม อย่ำงนอ้ยประกอบด้วย  

- กระบวนกำรทดลอง/วจิัยและพัฒนำ 

- กระบวนกำรน ำร่อง (Pilot) ต้นแบบสู่กำรปฏิบัติจริงหรือเพื่อ

ออกสู่ตลำดเชงิพำณิชยต์อ่ไป 

๔) เกิดผลส ำเร็จในกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ไป

พัฒนำนวัตกรรมจนท ำให้เกิด 

- กำรเพิ่ มประสิท ธิภำพกระบวนกำรปฏิ บัติ งำนให้บรรลุ

ข้อก ำหนด และเป้ำหมำยของตัวชี้วัดในกระบวนกำร (In-Process 

Measure)  

- เกิดนวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ บริกำร กำรตลำด และรูปแบบ

กำรด ำเนนิธุรกิจใหม่ ๆ ที่สำมำรถสรำ้งประโยชน์เชงิพำณิชยแ์ละ/

หรือเชงิสังคมแก่รัฐวิสำหกิจได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

๕) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร และ



๑๒ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย และ

ดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 

 ๗) งำนทบทวนและก ำหนดกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม

ผลิตภัณฑแ์ละบริกำร  

๖.๓ กระบวนการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 

๑) กระบวนกำรจัดท ำ /ทบทวนแผนกำรพัฒนำนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

และผู้มีสว่นได้สว่นเสียหลักท้ังระยะยำวและประจ ำปี 

๒) จัดท ำแผนกำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรระยะ

ยำวและประจ ำปี โดยก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ

ด้ำนกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินท้ังระดับผลผลิตและผลลัพธ์อย่ำง

ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำรพัฒนำนวัตกรรมมีกำรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินกำร 

๓) ด ำเนินกำรได้ตำมแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร

ประจ ำปีครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำรบรรลุได้ตำม

เป้ำหมำยของแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรประจ ำปี

ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 



๑๓ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

และดีกว่ำปี ท่ีผ่ำนมำ และดีกว่ำปี ท่ีผ่ำนมำอย่ำงน้อย ๓ ปี

ตดิตอ่กัน 

 ๘) งำนทบทวนและก ำหนดกระบวนกำรและแผนพัฒนำ

นวัตกรรมกระบวนกำรท ำงำน  

๖.๔ กระบวนการนวัตกรรมกระบวนการท างาน 

๑) ก ำหนดกระบวนกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนกำรพัฒนำนวัตกรรม

กระบวนกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำ และผู้

มสี่วนได้สว่นเสียหลักท้ังระยะยำวและประจ ำปี 

๒) จัดท ำแผนกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนระยะยำวและ

ประจ ำปีมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จด้ำน

กำรเงินและไม่ใช่กำรเงินท้ังระดับผลผลิตและผลลัพธ์อย่ำง

ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำรพัฒนำนวัตกรรมมีกำรประยุกต์ใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นกลไกหลักในกำรด ำเนินกำร 

๓) ด ำเนินกำรได้ตำมแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร

ประจ ำปีครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำรบรรลุได้ตำม

เป้ำหมำยของแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรประจ ำปี

ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 

และดีกว่ำปี ท่ีผ่ำนมำ และดีกว่ำปี ท่ีผ่ำนมำอย่ำงน้อย ๓ ปี



๑๔ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๒ การปรับทบทวนกระบวนการในการส่งเสริมและบรหิารนวัตกรรม 

ตดิตอ่กัน 

 ๙) งำนกำรทบทวนและก ำหนดกระบวนกำรนวัตกรรมรูปแบบ

ธุรกิจใหม/่ภำรกิจใหม่ 

๖.๕ กระบวนการนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ/ภารกิจใหม่ 

๑) มีกระบวนกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนกำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำร

ท ำงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งระยะยำวและประจ ำปี 

๒) แผนกำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำรท ำงำนระยะยำวและประจ ำปี

มีก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จด้ำนกำรเงินและไม่ใช่เงิน   

ทั้งระดับผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

โดยกำรพัฒนำนวัตกรรมมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไก

หลักในกำรด ำเนินกำร 

๓) ด ำเนินกำรได้ตำมแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร

ประจ ำปีครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมเป้ำหมำย

ของแผนพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรประจ ำปีครบถ้วน    

ร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย จัดเก็บ   

ในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององคก์ร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จที่ดีกว่ำเป้ำหมำย และดีกว่ำ

ปีที่ผ่ำนมำ และดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำอย่ำงน้อย ๓ ปีติดต่อกัน 

 ๑๐) งำนศึกษำและจัดท ำกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนนวัตกรรม

ท้ังองค์กร (Innovation Portfolio) 

 



๑๕ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การส่งเสริมให้เกิดองค์ประกอบพื้นฐานทีส่ าคัญในการจัดการนวัตกรรมที่เปน็ระบบ (โครงสร้าง กระบวนการ คณะกรรมการ บุคลากร แผนงาน/

โครงการ และวัฒนธรรม) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๓ การปรับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรม 

  ๑. การน าองค์กรสู่การจดัการนวัตกรรมที่ยั่งยนื 

น ำกำรจัดกำรนวัตกรรมมำใช้เพื่อช่วยให้

องค์กรบรรลุ วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดย

ผู้บริหำรก ำหนดทิศทำง และเป้ำหมำย

ของกำรจัดกำรนวัตกรรม สร้ำงกำรมี

ส่วนร่วมของฝ่ำยจัดกำรและพนักงำน 

ทุกระดับ  ส ร้ำงบรรยำกำศท่ี เอื้ อต่อ

วัฒนธรรมนวัตกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 

 

เป้าหมายการด าเนินการ 

- กำรจัดกำรนวัตกรรมมีองค์ประกอบ

พื้นฐำนท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งเสริมให้

กำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ

กำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมย่ังยนื 

- คณ ะกรรมกำรบ ริษัทฯ ตลอดจน

ผู้บ ริหำรระดับสู ง มีส่ วน ร่วมในกำร

ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรบริกำรจัดกำร

นวัตกรรม รวมถึงกำรส่งเสริมและปฏิบัติ

๑๑) งำนทบทวนและก ำหนดวัฒนธรรมองค์กร (AEROTeam) 

ให้เอื้อตอ่กำรสร้ำงวัฒนธรรมนวัตกรรม 

๑.๓  การก าหนดค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น

ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

๑) ก ำหนดค่ำนิยมท่ีมุ่งเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรมอยำ่งชัดเจน 

๒) สื่อสำรค่ำนิยมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ภำยนอกทุกกลุ่ม

ให้รับรู้ เข้ำใจ และน ำไปด ำเนินกำรจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในอนำคต 

๓) จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนเสริมสร้ำงค่ำนิยมท้ังระยะยำว 

และประจ ำปี เพื่อผนวกค่ำนิยมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร

ใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

๔) กำรส ำรวจกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและ

ภำยนอกอย่ำงครบถ้วน โดยผลส ำรวจพบว่ำบุคลำกรของ

รัฐวิสำหกิจมีพฤติกรรมตำมคำ่นิยมท่ีก ำหนด 

๕) รัฐวิสำหกิจทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือ

กระบวนกำรยอ่ยจัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลของ

องคก์ร และปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำร

ยอ่ย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบัิตงิำนให้มีผลส ำเร็จที่ดีกวำ่



๑๖ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๓ การปรับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรม 

ตนเป็นต้นแบบท่ีดีในกำรคิดสร้ำงสรรค์

และกำรจัดกำรนวัตกรรม  

- สื่อสำรทุกกลุ่มเพื่อเกิดควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ และปฏิบัตตินไปในทิศทำงเดียวกัน

ผลักดันผลกำรด ำเนนิงำนให้เกดิ

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จน

เกิดเป็นค่ำนยิมและวัฒนธรรม 

เป้ำหมำย ดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำอย่ำงนอ้ย ๓ ปี

ตดิตอ่กัน 

  ๕. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเนน้การสร้างนวัตกรรม 

 ๑๒) งำนก ำหนดกิจกรรมท่ีจะชว่ยให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม 

 

๕.๑ การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม 

๑) ประเมินช่องว่ำงเพื่อกำรพัฒนำ (Gap Analysis) และจัดท ำ/

ทบทวนแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมระยะยำวและประจ ำปี ท่ี

มุ่งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำไป

ปฏบัิตจิรงิท่ัวท้ังองค์กร 

๒) จัดท ำแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ควรประกอบด้วย 

- กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และจัดกำรนวัตกรรมร่วมกับ Stakeholders 

ภำยนอก  

- กำรทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร หรือโครงสร้ำงกำร

ท ำงำนให้เกิดควำมร่วมมอืกันระหว่ำงสำยงำน/ฝ่ำยงำน  



๑๗ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๓ การปรับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรม 

- กำรให้ค่ำตอบแทน รำงวัล ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่

บุคลำกรท่ีมุ่งเนน้นวัตกรรมและเกิดผลกระทบเชงิบวกกับองค์กร 

๓) ถ่ำยทอดแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจ ำป ีและผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

๔) ด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมประจ ำปี

ครบถ้วน รอ้ยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยของ

แผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมประจ ำปคีรบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๕) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร และ

ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรปฏบัิตงิำนให้มีผลส ำเร็จที่ดีกวำ่เป้ำหมำย ดกีวำ่

ปีท่ีผ่ำนมำ และดกีว่ำปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงนอ้ย ๓ ปีตดิตอ่กัน 

 ๑๓) งำนศึกษำกำรก ำหนดควำมสำมำรถพื้นฐำนด้ำน

นวัตกรรม (Innovative Literacy) มำใช้ในกำรส่งเสริมและ

ประเมิน 

๕.๒ การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม 

๑) ประเมินช่องว่ำงควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมุ่งเน้นนวัตกรรมของบุคลำกรภำยใน

องค์กร (Gap Analysis) เพื่อจัดท ำ/ทบทวนแผนยกระดับและ

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ และจัดกำรนวัตกรรมองค์กรระยะยำวและประจ ำปี 

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำไป

ปฏบัิตจิรงิท่ัวท้ังองค์กร 



๑๘ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๓ การปรับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรให้สนับสนุนต่อการสร้างนวัตกรรม 

๒) ถ่ำยทอดแผนยกระดับและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ศักยภำพกำรใชค้วำมคิดสร้ำงสรรค์และจัดกำรนวัตกรรมองค์กร

ประจ ำปี  แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร

อย่ำงครบถ้วน 

๓ ) ด ำ เนิ นก ำรได้ ต ำมแผนยกระดั บ และพัฒ นำควำม รู้

ควำมสำมำรถและศักยภำพกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

จัดกำรนวัตกรรมองค์กร ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำร

บรรลุได้ตำมเป้ำหมำยครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๔)  ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร 

๕) ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำเป้ำหมำย 

และดีกวำ่ปท่ีีผ่ำนมำ 



๑๙ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (คิดค้นนวัตกรรมจากมุมมอง Voice of Customer / 

Process Improvement / Strategic Goal) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๔ การปรับทบทวนแนวทางในการสรา้งนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มสีว่นไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

  ๓. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด 

น ำ VOC และ VOS มำเป็นโจทย์ในกำร

คิดสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำนวัตกรรม 

โดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนกำร

ด ำเนนิกำร  

เป้าหมายการด าเนินการ 

- กำรบริหำรจัดกำร VOC และ VOS เป็น

ระบบ ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

- มีชอ่งทำงเข้ำถึงลูกค้ำ / ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ท้ังภำยใน-นอก เพื่อทรำบควำม

ต้องกำรอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรพัฒนำ

ผลงำนร่วมกัน 

- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยร่วมกับ

หน่ วยงำนวิจั ย  / สถำบันกำรศึกษำ

ภำยนอก 

๑๔) งำนทบทวนและก ำหนดแนวทำงในกำรหำควำมต้องกำร

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 

(ผู้ใชบ้ริกำร/ลูกค้ำ/ผู้ก ำกับดูแล) 

 

๑๕) งำนทบทวนและก ำหนดแนวทำงในกำรหำควำมต้องกำร

ในกำรพัฒนำนวัตกรรมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 

(หนว่ยงำน/ฝ่ำยจัดกำร/พนักงำน) 

๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

๑) กำรรวบรวมเสียงของลูกค้ำ (Voice of Customer : VOC) ทุก

กลุ่มลูกค้ำและตลำด (ลูกค้ำปัจจุบัน อดีตลูกค้ำ ลูกค้ำคู่แข่ง และ

ลูกค้ำในอนำคต) และแบ่งประเภท VOC ตำมผลิตภัณฑ์และ

บริกำร กำรสนับสนุนลูกค้ำ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 

ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรือระบบเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีเป็น

ฐำนขอ้มูลกลำงองค์กร 

๒) กำรจัดอันดับควำมส ำคัญ คัดเลือก และวิเครำะห์ VOC ของ

ลูกค้ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยง VOC สู่กำรพัฒนำนวัตกรรม

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์  

๓) พัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรกำรสนับสนุนลูกค้ำ 

และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ โดยครอบคลุมกระบวนกำร

หรือกิจกรรมส ำคัญท่ีลูกค้ำสัมผัสกับองค์กรโดยตรงตลอด Life-

Cycle ของลูกค้ำทุกกลุ่ม 

๔) กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้น

ลูกค้ำและตลำด รวมท้ังส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของลูกค้ำในกำร



๒๐ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๔ การปรับทบทวนแนวทางในการสรา้งนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มสีว่นไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

จัดกำรนวัตกรรมดังกล่ำว เพื่อให้นวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้นสำมำรถ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำกลุ่มตำ่ง ๆ ได้อย่ำงแท้จริง 

๕) รัฐวิสำหกิจทบทวนและวิ เครำะห์ระบบงำนและ/ห รือ

กระบวนกำรยอ่ย จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยดีิจิทัลของ

องค์กรและปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำร

ย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเร็จท่ีดีกว่ำ

เป้ำหมำย และดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 

 

 



๒๑ 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓. การสนับสนนุทรพัยากรที่จ าเป็นต่อการสง่เสริมและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (Human Resources / Technology / Budget) 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๕ การปรับทบทวนและก าหนดแนวทางในการสรรหาทรัพยากรที่จะเป็นต่อการสรา้งนวัตกรรม  

  ๕. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเนน้การสร้างนวัตกรรม 

กำรจัดกำรนวัตกรรมสำมำรถด ำเนินไป

ได้อยำ่งต่อเนื่อง ด้วยทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ 

ท้ังกำรเงินและไม่ ใช่กำรเงินเป็นส่วน

สนับสนุน 

เป้าหมายการด าเนินการ 

- ทรัพยำกรดำ้นตำ่ง ๆ เชน่ Human 

Resources งบประมำณ หรือ เทคโนโลย ี

มคีวำมพร้อมและมมีำกพอท่ีจะสนับสนุน

ตอ่กำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม 

๑๖) งำนตอ่ยอดนักจัดกำรควำมรู้สูน่ักจัดกำรนวัตกรรม 

 

๑๗) งำนส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรในหน่วยงำน (Innovator 

Mentoring Project) 

 

๕.๑ การสร้างวัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้นนวัตกรรม 

๑) ประเมินช่องว่ำงเพื่อกำรพัฒนำ (Gap Analysis) และจัดท ำ/

ทบทวนแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมระยะยำวและประจ ำปี ท่ี

มุ่งเน้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำไป

ปฏบัิตจิรงิท่ัวท้ังองค์กร 

๒) จัดท ำแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรม ควรประกอบด้วย 

- กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำน กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และจัดกำรนวัตกรรมร่วมกับ Stakeholders 

ภำยนอก  

- กำรทบทวน/ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร หรือโครงสร้ำงกำร

ท ำงำนให้เกิดควำมร่วมมอืกันระหว่ำงสำยงำน/ฝ่ำยงำน  

- กำรให้ค่ำตอบแทน รำงวัล ยกย่องชมเชย และให้แรงจูงใจแก่

บุคลำกรท่ีมุ่งเนน้นวัตกรรมและเกิดผลกระทบเชงิบวกกับองค์กร 

๓) ถ่ำยทอดแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประจ ำป ีและผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

๔) ด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมประจ ำปี

ครบถ้วน รอ้ยละ ๑๐๐ และด ำเนินกำรบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยของ



๒๒ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๕ การปรับทบทวนและก าหนดแนวทางในการสรรหาทรัพยากรที่จะเป็นต่อการสรา้งนวัตกรรม  

แผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมประจ ำปคีรบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ 

๕) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย 

จัดเก็บในระบบฐำนขอ้มูลเทคโนโลยดีิจิทัลขององค์กร และ

ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรยอ่ย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรปฏบัิติงำนให้มีผลส ำเร็จที่ดีกวำ่เป้ำหมำย ดกีวำ่

ปีท่ีผ่ำนมำ และดกีว่ำปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงนอ้ย ๓ ปีตดิตอ่กัน 

  ๗. การจัดสรรทรพัยากรด้านนวัตกรรม 

 ๑๘) งำนสร้ำงเครอืขำ่ยควำมร่วมมอืดำ้นนวัตกรรมกับ

สถำบันวจิัย สถำบันกำรศึกษำ ศูนยน์วัตกรรมภำยนอก 

 

๑๙) งำนทบทวนและก ำหนดกำรขอทุนวจิัย พัฒนำ และ

นวัตกรรมเพื่อควำมย่ังยนื 

๗.๑ กำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นท่ีเพียงพอและ

เหมำะสม 

๑) กำรก ำหนดแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงและควำมคุ้มค่ำของ

แผนงำน/โครงกำรด้ำนนวัตกรรม เพื่ อน ำไปสู่กำรจัดสรร

ทรัพยำกรทำงกำรเงินและไมใ่ชก่ำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๒) รัฐวิสำหกิจจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรเงินและไม่ใช่กำรเงินใน

แต่ละแผนงำน/โครงกำรด้ำนนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ ครบถ้วน 

และเพียงพอ เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ บรรลุได้ตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 

๓)  ก ำหนดแนวทำงและบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับควำม

เพียงพอของทรัพยำกร เพื่อสนับสนุนให้แผนงำน/โครงกำรด้ำน

นวัตกรรมบรรลุได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

๔) กำรส ำรวจควำมเพียงพอของทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและไม่ใช่



๒๓ 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เกณฑป์ระเมนิ Enabler 

ด้านการจัดการนวัตกรรม 

แผนดา้นที่ ๕ การปรับทบทวนและก าหนดแนวทางในการสรรหาทรัพยากรที่จะเป็นต่อการสรา้งนวัตกรรม  

กำรเงินของทุกแผนงำน/โครงกำรด้ำนนวัตกรรมเป็นประจ ำทุกปี 

๕) รัฐวิสำหกิจทบทวนและวิ เครำะห์ระบบงำนและ/ห รือ

กระบวนกำรยอ่ย จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยดีิจิทัลของ

องคก์ร 

 


