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ค ำน ำ 

นวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนกำร
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรสร้ำงมูลค่ำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งกำรจัดกำรนวัตกรรม 
(Innovation) เป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสำมำรถปรับตัวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมก้ำวหน้ ำของ
โลก และช่วยให้มีกลไกที่มีประสิทธิภำพสำมำรถแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ ในโลกได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริม
เกื้อหนุนให้ภำคธุรกิจพัฒนำต่อไปได้อย่ำงก้ำวไกล และช่วยตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชนที่มีต่อกำรบริกำรภำครัฐที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบรำชกำร 4.0 
ขึ้นให้สอดรับกับนโยบำย  Thailand 4.0 ของรัฐบำลไทยที่มุ่ งในกำรพัฒนำประเทศให้พร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในหลำยด้ำน รวมทั้งปัญหำในกำรท ำงำนในปัจจุบัน และแนวทำงกำรประเมินผล
รัฐวิสำหกิจรูปแบบใหม่ (SE-AM) ผลักดันให้องค์กรต้องมีกำรสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบเพ่ือให้บุคลำกร
สำมำรถพัฒนำสินค้ำ กระบวนกำร แนวคิด และบริกำรตลอดเวลำ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภำพ และ
สร้ำงควำมประทับใจแก่ผู้บริกำร   

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงนวัตกรรมที่จะน ำไปเพ่ือ 
ประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้เป็นองค์กำรแห่งนวัตกรรม ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นให้ทุก 
หน่วยงำนเห็นควำมส ำคัญถึงประโยชน์ของกำรจัดกำรนวัตกรรม ธพส. จึงได้จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนนวัตกรรม 
(พ.ศ. 2566-2570) ขึน้ เพ่ือให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนให้มี
ควำมก้ำวหน้ำและน ำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ แก่องค์กร และเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง  
มืออำชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นองค์กรสมัยใหม่ในกำรพัฒนำทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมืออำชีพ ตำมหลักธรรมำภิบำล  

 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
สิงหาคม 2565 
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สำรบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญภำพ จ 
สำรบัญตำรำง ฉ 
บทที่ 1 1 

ควำมเป็นมำ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) 1 
หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงค์ 2 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 3 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 3 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดการความรู้และนวัตกรรม 4 
คําจํากัดความ วิสัยทัศน์ 4 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์ 5 
พันธกิจ 6 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 
ค่านิยม (Core Values) 6 
ประเด็นความสําคัญการเชื่อมโยงต่อการจัดการนวัตกรรม 8 

บทที่ 2 12 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรนวัตกรรม ประจ ำปี 2565  
การกําหนดขอบเขตและวิสัยทัศน์การจัดการนวัตกรรม 12 
ทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงาน ปี 2565 12 
ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร 15 
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2564 และดําเนินการในปี 2565 15 
(Knowledge and Innovation Management Conceptual Framework) 15 
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ปี 2565 16 
สิ่งที่ดําเนินการในปี 2565 19 
กรอบหลักการ/แนวคิดเพ่ือการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร 21 
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สำรบัญ (ต่อ)  

หน้ำ 

บทที่ 3 22 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 22 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 22 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 23 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 24 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 25 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 26 

บทที่ 4 28 
ระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน (Corporate Sustained Innovation System)  
กลไกและการดําเนินงานของระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน 29 
นวัตกรรมระดับยุทธศาสตร์ 31 
นวัตกรรมระดับปฏิบัติการ 31 
การดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม 32 
กระบวนการการบ่มเพาะ (Incubation Process) 33 
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันของการบ่มเพาะ (Incubation Funnel) และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 34 
ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  

บทที่ 5 36 
แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 2566 - 2570  
นโยบายและแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2566 36 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 39 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 39 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 40 

บทที่ 6 41 
แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 2566 – 2570 (Strategy Implementation) 41 
แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 41 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน และแพลตฟอร์มนวัตกรรม 41 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม เชื่อมโยงกับกระบวนงานองค์กร  44 
การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร  
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สำรบัญ (ต่อ)  

หน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS)  46 
ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap  

บทที่ 7 48 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม  
การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 48 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน และแพลตฟอร์มนวัตกรรม 48 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม เชื่อมโยงกับกระบวนงานองค์กร  51 
การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS)  53 
ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap  
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สำรบัญภำพ 

ภำพที่                 หน้ำ 

 1  หลักการการจัดการนวัตกรรม 1 
 2  ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 6 
 3  ปัจจัยยั่งยืนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 11 
 4  ลักษณะธุรกิจ กิจการของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 12 
 5  แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2565 – 2570 14 
 6  กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 15 
 7  ผลการดําเนินงานด้าน Core Business Enablers ของ ธพส. 16 
 8  ระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 29 
 9  กระบวนการการจัดการความรู้ 30 

  10 Incubation of Innovation Funnel 33 
  11  Incubation Process 33 
  12  Innovation Stage ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 34 
  13  ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 36 
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี                หน้ำ 

  1  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 3 
  2  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 3 
  3  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์ 5 
  4  ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ 9 
  5  ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม 10 
  6  ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร 15 
  7  สิ่งที่ดําเนินการในปี 2564 17 
  8 สิ่งที่ดําเนินการในปี 2565 19 
  9  หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการนวัตกรรม 21 
 10  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 22 
 11  การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 24 
 12  การวิเคราะห์ TOWS analysis 27 
 13  การดําเนินการจากระบวนการทั้ง 4 มิติ 31 
 14  ความสัมพันธ์ระหว่าง Innovation Stage, กิจกรรม/ระบบของ ธพส. และ Incubation Funnel 34 
 15  ความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 38 
 16  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 39 
 17 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 39 
 18  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 40 
 19  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 41 
 20  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 42 
 21  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 42 
 22  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 43 
 23  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 43 
 24  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 44 
 25  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 45 
 26  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 45 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

ตำรำงท่ี                หน้ำ 

 27  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 46 
 28 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 47 
 29  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 48 
 30  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 49 
 31  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 49 
 32  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 50 
 33  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 50 
 34  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 51 
 35  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 51 
 36  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 52 
 37  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 53 
 38  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 53 
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บทที่ 1  
ควำมเป็นมำ 

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.)  
ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่

สําคัญในช่วงเวลานั้นคือการลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C เพ่ิมเติม  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
ทันสมัย โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
(Core Business Enabler) นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ดําเนินการทบทวน
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ สําหรับ พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้  

หลักกำรและเหตุผล  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้วางกรอบวิสัยทัศน์ และตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Positioning) ในปี 2566 – 2570 เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ดังนั้นการสร้าง
กระบวนการในการจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม จึงเป็นสาระสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตร์
องค์กร และพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเพ่ือเป็นกลไก (Driven mechanic) ผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570 ได้อย่างแท้จริง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1 หลักกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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จำกภำพที่ 1 เป็นกรอบกำรอธิบำยถึงหลักกำรในกำรด ำเนินกำรของกำรจัดกำรนวัตกรรมที่มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ (Knowledge Management) เป็นรำกฐำนที่ส ำคัญของกำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation) ส ำหรับองค์กร 
และนวัตกรรมดังกล่ำวจะต้องสอดคล้องกับตัวแบบทำงธุรกิจ (Business Model) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำนวัตกรรมที่
ได้รับกำรออกแบบ หรือผลิตออกมำนั้นจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำด หรือคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
ให้เกิดข้ึนกับองค์กรได้ และกำรที่จะท ำให้กำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งเป็นรำกฐำน และนวัตกรรมซึ่งเป็นเป้ำหมำยประสบ
ควำมส ำเร็จนั้น องค์กรต้องค ำนึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลและกำรวิเครำะห์ 
2) ระบบเทคโนโลยีในกำรท ำงำน 
3) กระบวนกำรและตัวแบบกำรปฏิบัติ (Best Practices) 
4) ทรัพยำกรบุคคล  

ทั้ง 4 กลุ่มหลัก มีควำมส ำคัญในกำรผลักดันบนกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรม (Innovation Process) ให้
บรรลุผลส ำเร็จและเป็นกลไกส ำคัญในกำรผลักดันให้บริษัทบรรลุตำมต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategic 
Positioning) ที่ได้ก ำหนดไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่ง บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรวำง
กรอบแนวทำงในปี 2565 ตำมหลักกำรที่แสดงในภำพที่ 1 โดยจัดท ำกระบวนกำร และรำยละเอียดตำมหลักกำร
จนครบถ้วน ซึ่งในระยะถัดไปเพ่ือขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม บริษัทฯ ได้วำงแผนในกำร พัฒนำ 
ออกแบบกำรบริหำรสู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) 

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การดําเนินกิจกรรม และการดําเนินงานตลอดทั้งกระบวนการการจัดการ

นวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการด้านการจัดการนวัตกรรม 
3) เพ่ือเป็นการวางรากฐานสําคัญในการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จํากัด  
4) เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมและหลักเกณฑ์ Core 

Enablers  
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ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output)  
ผลผลิตเชิงปริมาณเป็นตัวเลข หรือกิจกรรมสําคัญ (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 1 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

จํานวนโครงการนวตักรรมที่ส่งประกวดภายนอก 1 โครงการ 

จํานวนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมต้นแบบท่ีมุ่งเน้นความยั่งยืนองค์กร 2 โครงการ 

ร้อยละความสาํเรจ็การดาํเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ หรือที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 2 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

ระดับคะแนนตัวช้ีวัด Enablers ดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน 
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แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด กําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 

“องค์กรสมัยใหม่ในกำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”  

ค ำจ ำกัดควำม วิสัยทัศน์  
สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้

ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีและ
สร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  
 นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญ
รอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและนํามาใช้ในการจัดทําโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของ
รัฐ และปรับปรุงกระบวนการทํางาน ทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือทําให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทํางานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่  
 ทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. นํามาบริหารจัดการ หรือพัฒนาโครงการต่าง  ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่รัฐ และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  
 มูลค่ำเพิ่ม หมายถึง มูลค่าเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงิน และในด้านสังคม (Social 
Benefit) จากการดําเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วม
ให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  
 กำรเติบโต หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าทําให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีกําไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึง
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว  
 ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ทําให้เกิดปัญหาในอนาคต 
เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมาภิบาลสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) หลักการ ESG ( Environment Social Governance) 
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
ตำรำงที่ 3 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

Key Word KPIs 
เป้ำหมำย 

2565  2566 2567 2568 2569 2570 
1. สมัยใหม่  
 

จํานวนความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวดภายนอก 
(จํานวนโครงการ) 

1 1 1 1 1 1 

ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพ่ิมข้ึน (จํานวนทักษะ)  2 2 2 2 2 2 

ระดับคะแนนด้านกระบวนการปฏิบัติงานและจัดการ (Enablers)  
เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

2. การบริหารและพัฒนา   
 ทรัพย์สินของรัฐ  

Occupancy Rate (ร้อยละ) 95 95 95 95 95 95 

จํานวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่ (โครงการ)  2  2 2 2 2 2 

3. มูลค่าเพ่ิม  EBITDA (ล้านบาท) 623 677 858 983 909 947 

EP (ล้านบาท) 994 1,056 1,603 1,916 1,862 1,855 

4. การเติบโต  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 

5. ยั่งยืน  
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ผลประเมิน Enablers ด้านการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร 
(CG)  

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 
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พันธกิจ  
1) พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  
2) พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล 
3) พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
4) พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่ำนิยม (Core Values)  
C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
U : Unity (ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว) 
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น) 
D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคํามั่นสัญญา) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ทบทวนและกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององค์กรดังภาพที่ 2 ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
 
 
 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

7 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ดําเนินการในการกําหนด และทําการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)    

Strength 
S1 ธพส. มีความรู้ความชํานาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกํากับ

ดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ทําให้ได้รับโอกาสในการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ 
S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหารจัดการทางการเงิน 

งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจํานวนมาก จึงมีกําลังซื้อที่แน่นอน ประกอบกับมีพื้นที่รองรับผู้ประกอบการที่

หลากหลาย ท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทําให้เอกชนสนใจเข้ามาใช้พื้นที่ต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
S6 ธพส. ให้ความสําคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ Platinum จากสภาอาคาร

ยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
S7 มีระบบเทคโนโลยีหลัก โครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและให้บริการลูกค้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
S8 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้นท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

และกรอบการประเมินผล สคร. รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ ทําให้ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ดีกว่า
เป้าหมาย 

 
Weakness 

W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธุรกิจพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ใน 
 อนาคต เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก 
 การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับร้านค้าในศูนย์ราชการฯ บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ 
 ทันสมัย 

W2 การบริหารจัดการจราจร และที่จอดรถในศูนย์ราชการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ประชาชนท่ัวไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส. 
W4 กระบวนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ Talents & Successors ยังไม่เป็นระบบ ทําให้บุคลากรไม่ทันต่อการสืบทอด 

 ตําแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง 
W5 ขาดการวิเคราะห์และจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก 

 ส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) รวมทั้งขาด 
 การกําหนดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล และการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุ มทุกระดับและทุก 
 หน่วยงาน 
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Opportunities 
O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สินภาครัฐที่ ธพส. สามารถเข้าไป

พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ําประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้นกระตุ้นแก้ปัญหาระบบ

เศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ท่ีจะได้รับงานโครงการภาครัฐมากขึ้น 
O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและเพิ่มภารกิจ ทําให้ความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพิ่มมากขึ้น (เช่น สถาบันโรค

ผิวหนัง) 
O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้ งโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม 
O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG เศรษฐกิจสร้างคุณค่า 

สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่ยั่งยืน/
ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ) 

 

Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ ธพส. เช่น กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง, พ.ร.บ.คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 
T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ ธพส.  เช่น โรค

ระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 
T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น เช่น พ้ืนท่ีพาณิชย์ พื้นที่สํานักงาน 
T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นควำมส ำคัญกำรเชื่อมโยงต่อกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ระบุและกําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ชุดปรับปรุงใหม่ ถึงการ
เน้นย้ําเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่และความยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่อธิบายอย่างชัดเจน
ในคํานยิามที่ระบุความสมัยใหม่ขององค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่งการจะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นไปตามนิยามที่ระบุได้
นั้น โดยกําหนดให้มีบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้าน 
(Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและนํามาใช้ในการจัดทําโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งนี้ รวมถึงการวางเป้าหมายของการเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ( Innovative 
and Sustainable Organization) จึงจะเห็นได้ว่าจดุหมายที่สําคัญของ บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด คือ
การมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น การจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญลําดับต้น
ขององค์กร โดยได้กําหนดระบบนวัตกรรมองค์กรให้เป็นแบบ Corporate Sustained Innovation System หรือ
การสร้างนวัตกรรมเพ่ือผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง 
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ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ระบุพันธกิจขององค์กรเพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้

ทั้งสิ้น 4 พันธกิจ  

ตำรำงที่ 4 ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจ 
พันธกิจ ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรนวัตกรรม 

1) พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และ
บริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  

การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลได้นั้น การใช้
นวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

2) พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้นั้น การพัฒนานวัตกรรมในมิติต่าง ๆ ท้ังนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรม
ตัวแบบธุรกิจ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีส่วนสําคัญในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มในทุกมิติ  

3) พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การหารายได้ที่หลากหลาย และ
สร้างประโยชน์แก่รัฐ  

การแสวงหารายได้ใหม่ สําหรับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) 
จําเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิาร รวมถึงนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพือ่
เป็นกระบวนการสําคัญในการสร้างรายได้ใหม่ ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น  

4) พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
การบริหารจัดการสมัยใหม่  

การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่ ถือเป็น
เป้าหมายที่สําคัญของบริษัท การวางกรอบ แนวทาง การบริหารจัดการนวัตกรรม 
จะเป็นส่วนสําคัญที่พัฒนาองค์กรในมิติแห่งนวัตกรรม และเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิด
ความยั่งยืนผ่านการจัดการนวัตกรรม 

จำกควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว กำรจัดกำรนวัตกรรมมุ่งเน้นกำรผลักดันพันธกิจ ใน 3 มิติได้แก่  
1) มิติด้ำนบุคลำกรและวัฒนธรรม (People)  
2) มิติด้ำนกระบวนกำร (Process) 
3) มิติด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

โดยทั้ง 3 พันธกิจ จะเป็นไปในทิศทำงของกำรสนับสนุนให้เกิดควำมยั่งยืนในองค์กร 

ประเด็นควำมเชื่อมโยงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์   
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)  ได้กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic 

Positioning) ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ และมีความสอดคล้องต่อ Core Enablers ด้านการจัดการนวัตกรรม จะเห็นได้ว่า
การผลักดันให้บรรลุตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและกระบวนการการจัดการ
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 
(Innovation and Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570 เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ทางบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม 
(Innovation Management Positioning) ดังนี้  
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 ตำรำงท่ี 5 ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 
 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 
 

Speed & Grow 
Completion of new iconic & 

intelligent Government 
Complex 

Innovation & Sustainable 
Organization 

 เร่งรัดโครงการ Zone C และ
ขยายธุรกิจตาม Business 

Model ที่ออกแบบไว ้

ส่งมอบโครงการ Zone C พร้อม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
และยั่งยืน 

Key Enablers    
KM & Innovation 

 
ทบทวนโครงสร้างพื้นฐาน  

KM & Innovation 
ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

นวัตกรรมครอบคลุมกระบวนการ
หลัก และระบบนวัตกรรมองค์กร

เพื่อความยั่งยืน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร และ
สร้างมลูค่าเพิ่มได้อยา่งเป็น

รูปธรรม 
Innovation 

Management 
Positioning 

โครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการหลักใน 

การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(KM & IM Infrastructure 

and Process) 

ระบบโครงสร้างนวัตกรรมองค์กร
เพื่อความยั่งยืน (Corporate 

Sustained Innovation 
System) 

กระบวนการจดัการความรู้
และนวัตกรรม เป็นระบบ 

การบริหารปกติทั่วท้ังองค์กร 
(KM & IM is Business 

Management System) 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรมนั้น มีความสอดคล้องกับ
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ทั้งนี้อยู่ในสถานะของตัวขับเคลื่อน
เพ่ือให้บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570  

ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยยั่งยืน 
การบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้วางโครงสร้างการบริหาร

จัดการนวัตกรรมให้มุ่งเน้นการสร้างองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน โดยได้มีการวางกรอบและเป้าหมายการพัฒนา 
ระบบโครงสร้างนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) โดยบริษัท ธนา
รักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้กําหนดปัจจัยความยั่งยืนไว้ทั้งสิ้น 15 ประเด็น  ดังภาพที่ 3  
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ภำพที่ 3 ปัจจัยยั่งยืนของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

โดยปัจจัยยั่งยืนที่กําหนด จําแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บุคลากร และสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งแยกออกมาตามระดับความสําคัญมากไปหาน้อยตามตาราง ซึ่งการบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือให้องค์กรเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืนนั่น ได้นําปัจจัยยั่งยืนมาเป็นปัจจัยนําเข้าของระบบนวัตกรรม  
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม ประจ ำปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 4 ลักษณะธุรกิจ กิจกำรของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

 

กำรก ำหนดขอบเขตและวิสัยทัศน์กำรจัดกำรนวัตกรรม 
เรื่อง นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 

จํากัด (ธพส.) ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งการบริหารจัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส. 
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุกกระบวนการทํางาน เพ่ือสร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่า (Value) 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธพส. จึงผลักดันให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบในองค์กร โดยได้กําหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการบริหาร
จัดการนวัตกรรม ดังนี้  

วิสัยทัศน์กำรจัดกำรนวัตกรรม   
มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบปิด  
โดยสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมในการสร้างความ
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

 
 
 
 
 

2568 - 2570 
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พันธกิจกำรจัดกำรนวัตกรรม 
1) พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรมองค์กร (People) ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติ

และองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาและนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

2) พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน  (Process) สนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
ธุรกิจ โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

3) สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholder) บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ  ในการพัฒนา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เศรษฐกิจ
และสังคม 

นโยบำยด้ำนส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ ธพส. จึงได้มีการ
กําหนดแนวนโยบายการจัดการนวัตกรรม ดังนี้ 

1) มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
นวัตกรรมขององค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้นและระยะยาว 
ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการ
ด้านการจัดการนวัตกรรม เพ่ือมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2) พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทํางานให้รองรับการพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในอนาคต
ที่ถูกนําเข้ามาใช้ในการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้า 

3) ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลักดัน มีส่วนร่วมต่อการสร้าง
นวัตกรรมและวัฒนธรรมที่ผลักดันนวัตกรรมขององค์กรเพ่ือนําองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการเปิดกว้างในการสร้าง
ความร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือกัน หรือในระหว่างองค์กรเพื่อนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร 

4) ส่งเสริมการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงานในทุกกระบวนงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงาน สนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการดําเนินงานของ ธพส. 

5) ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 

6) ให้ความสําคัญกับการจัดการองค์ความรู้และระบบคลังนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการแบ่งปัน          
องค์ความรู้ภายในองค์กร ให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) ให้ความสําคัญในการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผล
การจัดการนวัตกรรมในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
กำรทบทวนนโยบำย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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ทิศทำงและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ปี 2565  
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์โดยมีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 6 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัดที่สําคัญ 
และ 12 แผนงานเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

ภำพที่ 5 แผนที่ยุทธศำสตร์องค์กร พ.ศ. 2565 – 2570 

จากภาพ แผนที่ยุทธศาสตร์องค์กร (Strategy Map) พ.ศ. 2565 -2570 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดให้นวัตกรรมอยู่ในมิติด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process) ซึ่งในข้อ P2 ได้
กล่าวถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภารกิจองค์กร โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
เป็นจํานวนความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกนําไปประกวดภายนอก จํานวน 1 โครงการ เป็นสิ่งที่เน้นย้ําว่า 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ให้ความสําคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม  
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร  

ตำรำงที่ 6 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

SO4 ปรับเปลี่ยน 
ระบบงำนด้วย 

เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม 

-  เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน
กระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย  

-  เพื่อให้การบริหารจัดการ
องค์กรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ ์Enablers  

- ยกระดับการบริหาร 
จั ดก า รอ ง ค์ก ร เพื่ อ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
และเกณฑ ์Enablers  

 

P2) พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น 
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล และ 
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
ภารกิจองค์กร  
P3) ยกระดับการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์ 
Core Business Enablers  

KPI-P2) จํานวนความคิดสร้าง 
สรร ค์ / นวั ตกรรมที่ ถู กส่ ง ไป
ประกวดภายนอก  
KPI-P3) ระดับคะแนนตัวชี้ วัด
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
(Enablers 8 ด้าน)  

หมายเหตุ : ดังนั้นเพื่อให้ตัวช้ีวัดทางนวัตกรรมประสบความส าเร็จ จึงได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างนวัตกรรมองค์กรเพื่อความ
ยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) เป็นการวางโครงสร้างต่อยอดจากกรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ได้ก าหนดไว้เมื่อปี 2564  

กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม ปี 2564 และด ำเนินกำรในปี 2565 
(Knowledge and Innovation Management Conceptual Framework)  
** กรอบแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมบนฐานความรู้  

 

ภำพที่ 6 กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการ
นวัตกรรมที่ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน ตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) ที่กําหนด จะเห็นได้ว่า  

1) กรอบแนวคิดนี้อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม   
2) กรอบแนวคิดนี้เริ่มต้นที่ตัวแบบความรู้ระดับองค์กร (DAD Organization Knowledge Model) ซึ่ง

จะเป็นความรู้ที่จําเป็นสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) และเป็นความรู้ในงานหลัก 4 งาน คือ 
วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริหารอาคาร การตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเชื่อมโยงกับตัวแบบความรู้ระดับ 
งาน (Task knowledge model) ซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นของงานหรือกระบวนการที่เป็นกลไกสําคัญทั้ง 4 งาน 
ของบริษัท มีลักษณะเป็นความรู้ที่จําเป็น หรือ Critical knowledge area  
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3) กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงความรู้ทั้งระดับองค์กรระดับงานกับความรู้ระดับปัจเจกหรือตําแหน่งงาน 
(Agent knowledge model) ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นว่ากลไกการทํางานของความรู้ในองค์กร มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
จากระดับองค์กร ระดับงานหรือกระบวนการสู่ระดับบุคคล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

4) กรอบแนวคิดนี้ทําให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) พิจารณาถึงกลไกที่เป็น ตัว
ผลักดันการทํางานของระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันได้แก่ กระบวนการ กิจกรรม
และตัวชี้วัด รวมถึงผลการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนานวัตกรรมของ Best Practices นั่นเอง  

5) กรอบแนวคิดนี้เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งกําหนดตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน  
 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรนวัตกรรม ปี 2565 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.)  ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักการและ

แนวทางตามเกณฑ์ชี้วัด Core Enablers ซึ่งในปี 2564 ธพส. ได้มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM โดยมีผลการดําเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม ปี 2564 ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน Core Business Enablers ของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
(ธพส.) ประจําปีบัญชี 2564 หัวข้อ “การจัดการความรู้และนวัตกรรม” อยู่ที่ระดับคะแนน 1.5858 ด้าน Core 
Business Enablers หัวข้อ “การบริหารจัดการนวัตกรรม” อยู่ที่ระดับคะแนน 1.4208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน Core Business Enablers ของ ธพส.
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ตำรำงที่ 7 สิ่งที่ด ำเนินกำรในปี 2564 
เกณฑ์ ขอบเขตของเกณฑ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำรในปี 2564 

การนําองค์กรสู่การจัดการ
นวัตกรรมทีย่ั่งยืน 

 

1. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจัดการ
นวัตกรรม   

2. บทบาทของคณะกรรมการและคณะทํางานในการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรม  

 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 2564 ที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ  
2. ทบทวนนโยบายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงแนวปฏิบัติในการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน  
3. กําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายด้านความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมบรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม  
4. จัดทําคู่มือการจัดการนวัตกรรม และระบุถึงกระบวนการทั้งหมดของการจัดการ

นวัตกรรม  
5. แต่งตั้งนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) โดยกําหนดบทบาทหน้าที่สนับสนุน

งานนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์การจดัการ

นวัตกรรม 
 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและนําไปสู่การปฏิบัติ  
2. การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม  
 

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม   
2. ออกแบบ พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการ

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) และลูกค้า (VOC)  
นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกคา้

และตลาด 
 

1. ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
(Customer/Consumers and Market Insights)  

1. พัฒนากระบวนการการรวบรวมเสยีงของลูกค้า (Voice of customer ; VOC)  
2. จัดทําคู่มือการบริหารนวัตกรรม ท่ีประกอบด้วย กระบวนการจดัการนวัตกรรม 

และแบบฟอรม์เพื่อผลักดันการจัดการนวัตกรรม  
ความรูสู้่การสร้างนวัตกรรม 

 
1. การกําหนดดัชนีวัดผลสําเร็จที่สําคัญ เพื่อการจัดการความรู้สู่การสร้าง

นวัตกรรม  
2. การกําหนดแนวทางความรู้ และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม  
3. การทบทวนวิเคราะห์ระบบงานและการจัดเก็บฐานข้อมูลดิจิทัลของ

องค์กร  

1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมที่เชื่อมโยงสู่ตัวช้ีวัด  
2. จัดทําคู่มือการบริหารนวัตกรรม   
3. ออกแบบกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ และการสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์ 

กระบวนการนวตักรรม 
 

1. การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างในการขับเคลื่อนการจัดการ
นวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้รองรับทิศทางการดําเนินงานด้านการ
นวัตกรรมขององค์กร  

2. การออกแบบระบบและกระบวนการจดัการนวัตกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ  

1. จัดทําคู่มือการบริหารนวัตกรรม ตามหลักเกณฑ์ 2564   
2. จัดทําแนวทางหลักเกณฑ์การแข่งขันนวัตกรรมประจาํปี   
3. ดําเนินการจัดการแข่งขันนวัตกรรมประจําปี  
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เกณฑ์ ขอบเขตของเกณฑ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำรในปี 2564 
3. การออกแบบ Innovation Portfolio และกระบวนการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการนํา
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  (Intellectual 
Property: IP)  

4. การประเมินและปรับปรุงระบบนวัตกรรมองค์กร (Corporate 
Innovation System)   

5. กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม  
6. การพัฒนานวัตกรรม  

ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 
 

1. กําหนดตัวช้ีวัดนวัตกรรม  
2. ทบทวน วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจดัการนวตักรรม  
 

1. คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม  
2. การแต่งตั้ง K.M. Facilitators   
3. การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม   
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการนวัตกรรมผ่านการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  
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สิ่งท่ีด ำเนินกำรในปี 2565 
ตำรำงที่ 8 สิ่งที่ด ำเนินกำรในปี 2565 

ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 
ประเด็นหลักที่ ธพส. 

ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ 
• ธพส. ควรมีแนวทางในการกําหนดคณะทํางานด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน 

ในระดับองค์กร ระดับสายงาน หรือระดับหน่วยงาน  
กําหนดโครงสร้าง และบทบาทของ Incubation Center 

• ธพส. ควรกําหนดแนวทางนําการจัดการความรู้เช่ือมโยงสู่การพัฒนา
นวัตกรรมขององค์กร อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  

ออกแบบความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการ
สร้างสรรค์ และกระบวนการพัฒนานวัตกรรม  

• ธพส. ควรมีการกําหนดโครงการนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผนโดย
โครงการดังกล่าวมีการกําหนด ตัวช้ีวัดและเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ 
(Outcome)  

การกําหนดโครงการนวัตกรรม ผ่าน 2 กิจกรรม คือ DAD Start up Idea 
และ Innovation Awards  

• ธพส. ควรทบทวนแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดที่สําคัญมา
ใช้ในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  

ดําเนินการทบทวนและจัดทํารายงานตัวช้ีวัด หรือ KPIs Mapping  

• ธพส. นํากระบวนการนวัตกรรมขององค์กรในภาพรวมไปประยุกต์ใช้
รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานและ/หรือกระบวนการย่อย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ขององค์กรในด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 

ธพส. กําลังดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการนวัตกรรมโดยอาศัยหลัก 
Corporate Innovation system (ธพส. พัฒนาเป็น Corporate Sustained 
Innovation System) 

• ธพส. ควรมีการรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคและปัจจัยสําเร็จของ
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สําคัญขององค์กร เพื่อนํามาวิเคราะห์เปรียบ 
เทียบกับผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมากับคู่แข่ง/ คู่เทียบ 

ธพส. กําลังดําเนินการปรับปรุงกระบวนการจัดการนวัตกรรม โดยจัดทํา
กระบวนการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และกําหนดประเด็นนวัตกรรมเป็นส่วน
หนึ่งในคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม 

• ธพส. ควรมีการสรุปบทเรียนที่ได้จากการดําเนินงานตามแต่ละตัวช้ีวัด
นํามาเผยแพร่แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ระหว่างสายงาน/ฝ่ายงานและบุคคล
ขององค์กร จนทําให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการทํางานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและผลสําเร็จที่ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  

ธพส. ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชุมชนนักปฏิบัติ, DAD Start up 
Idea, KMIM Newsletter, Innovation Awards เพื่อเป็นส่วนสําคัญของการ
นําเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสายงานและนํามาเป็นข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาท้ังกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ  
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ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 
• ธพส. ควรมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูล

(Data Analytic) เป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการ เพื่อเช่ือมโยงสู่การ
พัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของ
ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ลูกคา้ในการจัดการนวัตกรรม  

ธพส. ได้ดําเนินการเชิงบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายงานเพื่อนําข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามาใช้วิเคราะห์ เพื่อตอบสนองต่อเสียงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และดําเนินการด้วยกระบวนการวิเคราะห์เสียงจากผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า 
(VOS/VOC) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนวัตกรรม 

• ธพส. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมโดยการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม
องค์กรเป็นส่วนหลัก ของการดําเนินงานในแผนการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ แผนการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการทํางาน และ
แผนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจหรือภารกิจใหม่ทั้งระยะยาว  และ
ประจําปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
มีรวมถึงควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายความสําเร็จด้านการเงินและ
ไม่ใช่การเงินในระดับผลลัพธ์ (Outcome) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

ธพส. ได้จัดทํากระบวนการบริหารจัดการความรู้และการจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม (QP - IM – 
006) ในคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม 

 

• ธพส. ควรมีการกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินทรัพยากรที่
เป็นทั้งการเงินและไม่ใช่การเงิน สําหรับแผนงาน/โครงการด้านนวัตกรรม
ขององค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

ธพส. ได้ทบทวนและจัดทํากระบวนการบริหารทรัพยากรในคู่มือการบริหาร
จัดการความรู้ซึ่งประยุกต์ใช้ทั้งการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

• ธพส. ควรกําหนดเป้าหมายที่ท้าทายที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงการ
บรรลุได้ตามเป้าหมายสอดคล้อง  กับทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
นวัตกรรมได้อย่างครบถ้วน  

ธพส. เช่ือมโยงการบริหารจัดการนวัตกรรมเช่ือมโยงกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ดังท่ีปรากฏในแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
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กรอบหลักกำร/แนวคิดเพื่อกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
ในปี 2565 ธพส. ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์

ประเมินการจัดการความรู้รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM เพ่ือนํามาเป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการจัดการนวัตกรรม สรุป
ได้ดังนี ้

หลกัเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 โดยสำมำรถแสดงเกณฑ์ประเมินย่อยของหลักเกณฑ์ประเมินด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมของรัฐวิสำหกิจ 
ดังนี้ 

ตำรำงที่ 9 หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 

หัวข้อ 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. การนําองค์กรสู่การจัดการ 
 นวัตกรรมที่ยั่งยืน  

8 1.1 บทบาทผู้บริหารระดับสูง (น้ําหนักร้อยละ 5) 
1.2 บทบาทคณะกรรมการและคณะทํางานด้านนวตักรรม (น้ําหนักร้อยละ 3) 

2. ยุทธศาสตรด์้านนวัตกรรม  
 

10 2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมและนําไปสู่การปฏิบัติ  
 (น้ําหนักร้อยละ 7)  

2.2 การจัดสรรทรัพยากรด้านนวัตกรรม (น้ําหนักร้อยละ 3)  
3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้า 

 และตลาด  
5 3.1 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  

 (น้ําหนักร้อยละ 5)  
4. ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม  
 

5 4.1 การจัดการความรูสู้่การสร้างนวัตกรรม (น้ําหนักร้อยละ 5)  

5. วัฒนธรรมเพื่อมุ่งเน้น 
 การสร้างนวัตกรรม  

 

7 5.1 การปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม  
 (นํ้าหนักร้อยละ 3.5)  

5.2 การยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม (น้ําหนักร้อยละ 3.5)  
6. กระบวนการนวัตกรรม  
 

15 6.1 การออกแบบระบบนวัตกรรมองค์กร (นํ้าหนักร้อยละ 4) 
6.2 กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม (น้ําหนกัร้อยละ 4)  
6.3 การพัฒนานวัตกรรม (น้ําหนกัร้อยละ 7)  

7. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม 10 7.1 ผลลัพธ์ด้านนวตักรรมทั้งการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน (นํ้าหนักร้อยละ 10) 
รวม 60  

 
หมายเหตุ : คู่มือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ (ฉบับปรบัปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมนิผลรัฐวิสาหกจิ  

State Enterprise Assessment Model : SE-AM สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Environment and Situation analysis) เป็น
กระบวนกำรท ำควำมเข้ำใจต่อปัจจัยแวดล้อมหรือสภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดกำร 
นวัตกรรม โดยมี 2 กำรวิเครำะห์ ได้แก่  

1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis)  
2) กำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Analysis)  

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์ PESTEL  
โดยอ้ำงอิง แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566 -2570  และอ้ำงอิงจำกกำรวิเครำะห์สภำพ แวดล้อมภำยนอก ใน

แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 10 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์ PESTEL 
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ค าอธิบายและความเชื่อมโยงต่อการจัดการนวัตกรรม 

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง         จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมภำยนอก (External 
Analysis) จะพบว่ำ นวัตกรรมเป็นประเด็นส ำคัญที่มีกำรก ำหนด
อยู่ในแผนยุทธศำสตร์ หรือแผนแม่บท เกือบทุกแผน เนื่องด้วย 
กำรก้ำวเข้ำสู่ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 หรือ IR4 ได้ผลักดัน
ให้ประเทศไทยเข้ำสู่สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 
ทั้ งกำร ใ ช้  Internet of Things, Artificial Intelligence , Big 
Data และส่วนอ่ืนกลำยเป็นส่วนผลกัดัน ให้เพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน (Competitive Advantage) ดังนั้น วำระแห่ง
นวัตกรรม จึงเป็นส่วนส ำคัญ โดยเฉพำะเมื่อต้องเผชิญหน้ำกับ
กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID – 19) ท ำให้ทั่วโลกเข้ำ
สู่สภำวะที่ World Economic Forum เรียกว่ำ Great Reset 
ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม  
       บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ต้องเผชิญหน้ำกับ
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงมหภำคดังกล่ำว กำรเร่งให้องค์กรเข้ำสู่กำร
เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ย่อมเป็นกำรสร้ำงควำม
ได้เปรียบในกำรแข่งขันของบริษัท (Competitive Advantage)   

ยุทธศำสตร์ชำติระยะเวลำ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

แผนแม่บท ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิรปูประเทศ 12 ด้ำน 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

แผนยุทธศำสตรร์ัฐวิสำหกจิ และยทุธศำสตรภ์ำพรวมของ
รัฐวิสำหกิจสำขำสำธำรณูปกำร 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลัง 
ยุทธศำสตร์กรมธนำรักษ ์
แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(Digital Economy : DE) 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
แนวโน้มเศรษฐกจิและกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-19) 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 
  จุดแข็ง (Strength) 

S1 ธพส. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด้าน
นวัตกรรม และมีการกําหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการนวัตกรรมขององค์กร 

S2 ธพส. ได้มีการกําหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการกําหนด
จํานวนนวัตกรรม เป็นเป้าหมายในการจัดทํานวัตกรรม 

 จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ธพส. ควรมีการส่งเสริม สร้างบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับทุกหน่วยงาน 
W2 ธพส. ควรกําหนดแนวทางการนําการจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผล 
W3 ธพส. ควรมีการจัดตั้ง ทีมงานที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และ

พัฒนาทีมเหล่านั้นให้ออกแบบ สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
W4 ธพส. ควรผลักดันศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมองค์กรให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับ Corporate 

Innovation System เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
 

 โอกาส (Opportunities) 

O1 มีการกําหนดยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เรื่องสนับสนุนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการทําให้ ธพส. ได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้การวางกรอบนโยบายและการ
ปฏิบัติด้านนวัตกรรม 

O2 ปัจจุบันในประเทศไทย มี Platform และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม ธพส. ซึ่งอาจจะ
ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างกระทรวงอุดมศึกษาฯ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ อาทิ การร่วมมือกับอุทยาน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการในรูปแบบ Co-Creation ระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนานวัตกรรม 

O3 นโยบายรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล หรือไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ให้
ความสําคัญและมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายประเทศ   
 

  อุปสรรค (Threat) 

T1 ระเบียบทางราชการ นโยบายของหน่วยงานที่ทําหน้าที่กํากับดูเเล อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
และสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะเงื่อนไขทางราชการของหน่วยงานกํากับ รัดกุม จนส่งผลต่อความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
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กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix กำรจัดกำรควำมรู้ 

ตำรำงที่ 11 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix กำรจัดกำรควำมรู้ 
 Internal Factors 

External Factors Strength (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) 

      ธพส. ได้มีกำรก ำหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วน
หนึ่งของแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยมีกำร
ก ำหนดจ ำนวนนวัตกรรม เป็นเป้ำหมำยในกำร
จัดท ำนวัตกรรม และเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจ ซึ่ง
มีศักยภำพสูง ในกำรพัฒนำนวัตกรรม และ
ผลักดัน เนื่องจำกเป็นองค์กรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และกำรสร้ำงควำมได้เปรียบจำก
กำรบริหำรสินทรัพย์ของรัฐ รวมถึง ควำม
ได้เปรียบในฐำนะหน่วยงำนของรัฐ ส่งผลต่อ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนรัฐท ำให้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจในกำรด ำเนินกำรโครงกำรใหม่ ๆ 
ตลอดเวลำ (ควำมสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของรัฐ) 
ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์จำก คนร. ได้
สนับสนุนและผลักดันให้กำรวำงกรอบนโยบำย
และกำรปฏิบัติด้ำนนวัตกรรมโดยมี Platform 
ในรูปแบบ Co – Creation ระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชนในกำรพัฒนำนวัตกรรม 
(key words : ธพส. มีศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรม การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ  
การก าหนดนวัตกรรมในแผนยุทธศาสตร์)  

      ธพส. ควรมีกำรออกแบบ พัฒนำและ
ผลักดันกระบวนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำม
ชัดเจน และควรมีกำรส่งเสรมิ สร้ำงบรรยำกำศ
กำรพัฒนำนวัตกรรมในทุกระดับทุกหน่วยงำน 
รวมถึง ควรมีกำรจัดตั้งทีมงำนที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำนวัตกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กร 
และพัฒนำทีมเหล่ำนั้นให้ออกแบบ สร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรมที่ผลักดันสธุรกิจของ ธพส. 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ในขณะที่ ได้รับกำร
สนับสนุนจำกผู้บริหำร และจำกนโยบำยของ 
รัฐบำล  
(key words : การออกแบบกระบวนการ
นวัตกรรม การส่งเสรมิกิจกรรม และการจัดตั้ง
ทีมงาน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ  
การก าหนดนวัตกรรมในแผนยุทธศาสตร์) 
 

Threats (T) 

      ธพส. ได้มีกำรก ำหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วน
หนึ่งของแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยมีกำร
ก ำหนดจ ำนวนนวัตกรรม เป็นเป้ำหมำยในกำร
จัดท ำนวัตกรรม และเป็นองค์กรรัฐวิสำหกิจ ซึ่ง
มีศักยภำพสูง ในกำรพัฒนำนวัตกรรม และ
ผลักดัน เนื่องจำกเป็นองค์กรที่มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และกำรสร้ำงควำมได้เปรียบจำก
กำรบริหำรสินทรัพย์ของรัฐ รวมถึง ควำม
ได้เปรียบในฐำนะหน่วยงำนของรัฐ ส่งผลต่อ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนรัฐท ำให้ได้รับ
ควำมไว้วำงใจในกำรด ำเนินกำรโครงกำรใหม่ ๆ 
ตลอดเวลำ (ควำมสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของรัฐ)

      ธพส. ควรมีกำรออกแบบ พัฒนำและ
ผลักดันกระบวนกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม มีควำม
ชัดเจน และควรมีกำรส่งเสรมิ สร้ำงบรรยำกำศ
กำรพัฒนำนวัตกรรมในทุกระดับทุกหน่วยงำน 
รวมถึง ควรมีกำรจัดตั้งทีมงำนที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำนวัตกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์องค์กร 
และพัฒนำทีมเหล่ำนั้นให้ออกแบบ สร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรมที่ผลักดันธุรกิจของ ธพส. ได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่ด้วยระเบียบทำงรำชกำร 
นโยบำยของหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล 
อำจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ และสร้ำง
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 Internal Factors 

External Factors Strength (S) Weakness (W) 
แต่ด้วยระเบียบทำงรำชกำร นโยบำยของ
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล อำจจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรม 
โดยเฉพำะเง่ือนไขทำงรำชกำรของหน่วยงำน
ก ำกับ รัดกุม จนส่งผลต่อควำมยืดหยุ่นและ
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรม รวมถึง 
กำรเปลี่ยนเกณฑ์กำรประเมินผลรัฐวิสำหกิจ
แบบใหม่ โดยเน้นในเรื่องกำรสร้ำงกระบวนกำร
กำรจัดกำรนวัตกรรม 
(key words : ธพส. มีศักยภาพในการพัฒนา
นวัตกรรม ระเบยีบราชการ และการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์ทีเ่ป็นอุปสรรค)  

นวัตกรรม โดยเฉพำะเง่ือนไขทำงรำชกำรของ
หน่วยงำนก ำกับ รัดกุม จนส่งผลต่อควำม
ยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
นวัตกรรม รวมถึง กำรเปลี่ยนเกณฑ์กำร
ประเมินผลรัฐวิสำหกิจแบบใหม่โดยเน้นใน
เรื่องกำรสร้ำงกระบวนกำรกำรจัดกำรนวัตกรรม 

(key words : การออกแบบกระบวนการ
นวัตกรรม การส่งเสรมิกิจกรรม และการจัดตั้ง
ทีมงาน ระเบียบราชการ และการปรับเปลีย่น
หลักเกณฑ์ทีเ่ป็นอุปสรรค) 

จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน และ TOWS Matrix พบว่ำมีประเด็นที่ท้ำทำยส ำหรับกำรก ำหนด
และกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

1) บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) มีกำรก ำหนด นวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในแผน
ยุทธศำสตร์องค์กร ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องได้รับกำรออกแบบกระบวนกำร กำรจัดตั้งทีมงำนผู้รับผิดชอบ และกำร
สร้ำงกิจกรรมส่งเสริม 

2) กำรจัดกำรนวัตกรรม ได้รับกำรส่งเสริมทั้งจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหำร แต่ก็
พบกับควำมท้ำทำยในเรื่องกำรผลักดัน อันเนื่องมำจำกระเบียบรำชกำรบำงประกำร  

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantage) 
เมื่อพิจำรณำจุดแข็ง (Strength) และโอกำส (Opportunities) จะพบควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ด้ำน

กำรจัดกำรนวัตกรรม ดังนี้ 
1) บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) ได้ก ำหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศำสตร์

องค์กรหลัก และก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกฝ่ำยบริหำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภำครัฐ ซึ่งนี่คือควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ของบริษัท ที่มีทั้งผู้สนับสนุน เงินทุน 
นโยบำย และยุทธศำสตร์  

2) เมื่อพิจำรณำจำกยุทธศำสตร์ชำติระยะเวลำ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้ำน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) แผนยุทธศำสตร์รัฐวิสำหกิจ และยุทธศำสตร์ภำพรวมของรัฐวิสำหกิจสำขำ
สำธำรณูปกำร นโยบำยและยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลัง ยุทธศำสตร์กรมธนำรักษ์ แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy : DE) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะพบว่ำ กำรจัดกำรนวัตกรรมของบริษัท 
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ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด มีควำมเชื่อมโยงนโยบำยและกำรด ำเนินกำรนวัตกรรมระหว่ำงบริษัทและแผน
ยุทธศำสตร์ รวมถึงแผนแม่บทต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรก้ำวเข้ำสู่ ยุค 4.0 นโยบำยภำครัฐ ซึ่งถือเป็นควำมได้เปรียบ
เชิงยุทธศำสตร์ ทั้งในมิติกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกนโยบำยต่ำง ๆ   

3) กำรก ำหนดให้กำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ Core Enabler หลัก ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนรัฐวิสำหกิจแบบใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ท ำให้กระบวนกำรนวัตกรรม
และกำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ได้รับกำร
สนับสนุนอย่ำงสูงจำกฝ่ำยบริหำรและพนักงำนทุกระดับ  

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Challenge)  
เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) จะพบความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการนวัตกรรม ดังนี้ 
1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) พบกับความท้าทายด้านระเบียบข้อบังคับ หรือ 

รายละเอียดตามกฎหมายบางประการที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการผลักดันนวัตกรรมให้สมบูรณ์   
2) ความท้าทายอีกประการ คือการออกแบบกระบวนการนวัตกรรม (Corporate Innovation System : 

CIS) ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องต่อเสียงของลูกค้า (Voice of Customers) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Voice of Stakeholder) ซึ่งต้องทันต่อการแข่งขัน และการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพ่ือขยายกรอบและ
ศักยภาพธุรกิจ ดังนั้นความท้าทายจึงอยู่ที่ความรวดเร็ว (Speed) ที่สามารถยืดหยุ่นต่อการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมได้ เช่นกัน  

3) การจัดสรรทรัพยากร เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ต้อง
พิจารณาถึงการกระจายทรัพยากรอย่างสมดุล และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากที่สุด  

จำกกำรวิเครำะห์ TOWS analysis ท ำให้สำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ได้ดังต่อไปนี้  

• สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด ควรกําหนด 
กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ 
ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  

• สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบอยู่หลาย
ประการ แต่ติดขัดตรงที่มีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกอยู่เช่นกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว 
(Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดให้ 

• สถานการณ์ที่ 3 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การดําเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระท่ังสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ  

• สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กร
กําลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ  
กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด  
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ตำรำงที่ 12 กำรวิเครำะห์ TOWS analysis 

TOWS Matrix 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 – S 2 W1 – W 4 

โอกำส 
(Opportunity) 

แนวทำงเชิงรุก (SO Strategy):  
เพ่ือน ำจุดแข็งและโอกำสมำใช ้

แนวทำงเชิงแก้ไข (WO Strategy):  
เพ่ือกำรปรับปรุงตนเอง 

O1 – O3 
 

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นท่ี
เป็นจุดแข็งและโอกาส มุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจ
และบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการผลักดัน
การดําเนินการของระบบนวัตกรรมองค์กร
เพื่อความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม  

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นที่ เป็น
จุดอ่อนและโอกาส มุ่งเน้นการใช้กระบวนการนวัตกรรม 
การส่งเสริมกิจกรรม และการจัดตั้งทีมงาน การผลัก 
ดันให้กิจกรรมด้านนวัตกรรมเป็นกิจกรรมหลักและ
ส่งเสริมความยั่งยืน 

ภำวะคุกคำม 
(Threat) 

แนวทำงเชิงป้องกัน (ST Strategy):  
เพ่ือก ำจัดภัยคุกคำม 

แนวทำงเชิงรับ (WT Strategy):  
เพ่ือลดควำมเสี่ยง 

T1 กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นท่ี
เป็นจุดแข็งและมีอุปสรรค ธพส. มีศักยภาพ
ในการพัฒนานวัตกรรม ระเบียบราชการ 
และการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืนได้  

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นที่ เป็น
จุดอ่อนและมีอุปสรรคด้วยการออกแบบกระบวนการ
นวัตกรรม การส่งเสริมกิจกรรม และพัฒนาทีมงาน 
ระเบียบราชการ และการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการนวัตกรรมและความยั่งยืนได้ 

 
นอกจำกนี้ ยังมี บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด ยังได้ก ำหนดกรอบค่ำตัวชี้วัดด้ำนคุณค่ำจำกกำร

ด ำเนินงำนและตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรค ำนวณค่ำ Eco-efficiency ที่
เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรนวัตกรรม โดย  

Eco-efficiency =   คุณค่ำของกำรด ำเนินงำน (Product system value) 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact of a product system) 
 
 
 
 
 
 

หำกพิจำรณำจำกสมกำร Eco – Efficiency กำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำ
สินทรัพย์ เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน กำรมุ่งเน้นนวัตกรรม ต่อไปนี้ 

1) ตัวชี้วัดด้ำนคุณค่ำจำกกำรด ำเนินงำน ให้ใช้ผลลัพธ์สุทธิจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
ผลลัพธ์ทางการเงิน และให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
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รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดําเนินงานได้มากกว่า 1 รายการ หากเห็นว่ามีความเก่ียวข้อง 
และมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กร  

2) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวชี้วัดหลัก
ที่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกัน และรัฐวิสาหกิจอาจระบุผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอ่ืนเพ่ิมเติมได้  
หากเห็นว่าเกี่ยวข้องและมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กร 

ซึ่งในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งที่มุ่งเน้น คือ การลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
เป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม Eco – Efficiency นั่นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือควำมยั่งยืน (Corporate Sustained Innovation System) 

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ให้
ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน และให้นวัตกรรมเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนดังกล่าว 
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ดังนั้น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด จึงพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืน (Corporate 
Sustained Innovation System) ดังต่อไปนี้ (รายละเอียด อ้างอิง รายงานสรุปกระบวนการจัดการความรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจด้าน Knowledge Management ใหม่สําหรับปี 2565 และ
เป็นไปตามหลักการ Corporate Innovation System: CIS ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 8 ระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือควำมยั่งยืนของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

กลไกและกำรด ำเนินงำนของระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน 
จากภาพที่ 8 กลไกและระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

มีการดําเนินการตามกรอบ ดังต่อไปนี้  
1) ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการพิจารณาถึงปัจจัยนําเข้าในการ

พิจารณาด้านนวัตกรรมที่เกีย่วข้องกับกระบวนการธุรกิจหลัก ซึ่งปัจจัยนําเข้าดังกล่าวประกอบด้วย  
o แผนวิสาหกิจ 
o ปัจจัยและประเด็นความยั่งยืน 
o การวิเคราะห์ลูกค้า (VOC) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS)  

โดยจะนํามาดําเนินการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดแนวทาง ความเชื่อมโยง หรือประเด็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการธุรกิจหลัก  

2) ข้อมูลทั้งหมดจะนํามาวิเคราะห์ พร้อมกับการทบทวนโครงสร้างความรู้ทั้งหมดของกระบวนการหลัก 
ในประเด็นความสอดคล้อง และเชื่อมโยงของสิ่งที่กระบวนการหลักต้องดําเนินการเพ่ือตอบสนองปัจจัยนําเข้า 
เสียงของลูกค้า (VOC) และเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOS) โดยเฉพาะประเด็นความรู้ที่ต้องปรับปรุงเพ่ือการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ในแต่ละกระบวนการหลักของบริษัท โดยการทบทวนจะส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม 
จะดําเนินการทบทวน และวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายงานหลัก ซึ่งจะพิจารณาเห็นไดด้ังภาพที่ 9  
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ภำพที่ 9 กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 

 จะเห็นได้ว่า การทบทวนของฝ่ายงานหลัก และส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม ในประเด็นความรู้ 
สําหรับระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนนั้น เป็นการพิจารณาความรู้ในประเด็นความรู้ที่ส่งผลหรือขับเคลื่อน
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กร ในส่วนนี้จะมีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ที่อยู่ในคู่มือการบริหารจัดการความรู้ 
และกิจกรรมด้านการจัดการความรู้เป็นส่วนหลัก อาทิ หากพิจารณาจากฝ่ายงานหลักแล้วพบว่า ปัจจัยยั่งยืนที่
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ต้องพิจารณาและคํานึงถึงก็คือ BCG Model นั่น ความรู้ของแต่ละฝ่ายงาน
หลัก ต้องกําหนดให้ BCG Model เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ในแต่ละระดับ ทั้ง OKM TKM และ AKM และความรู้
เกี่ยวกับ BCG Model จะต้องนํามาเพ่ือสร้างกระบวนการในการเรียนรู้ผ่านการใช้กระบวนการจัดการความรู้ และ
กิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ความรู้ในแต่ละฝ่ายงานเชื่อมโยงกับปัจจัยนําเข้า และเป็นส่วนหนึ่งของ
การขับเคลื่อนนวัตกรรมทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ นวัตกรรมเก่ียวกับ BCG Model 

3) เมื่อแต่ละฝ่ายงานได้ดําเนินการปรับปรุง ทบทวน หรือขับเคลื่อนความรู้ให้เชื่อมโยงกับปัจจัยนําเข้า
ทั้งหมด เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน สิ่งที่สําคัญในระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนนั่นคือ การถ่ายโอนความรู้ 
(Knowledge Transferring) ซึ่งการถ่ายโอนความรู้นั้นจะดําเนินการผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ และนําไปสู่ 
การกําหนดประเด็นนวัตกรรม และกระบวนการนวัตกรรมทั้งหมด โดยมี 4 กระบวนการหลัก ในการนําเอาความรู้
เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความยั่งยืน ได้แก่ 
 

1) กระบวนการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและกําหนดประเด็นนวัตกรรม 
2) กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
3) กระบวนการเส้นทางนวัตกรรม 
4) กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

ซึ่งทั้ง 4 กระบวนการนี้ถือเป็นกระบวนการหลักในการจัดการนวัตกรรม แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการอ่ืน ๆ 
ตามคู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรมที่กําหนดไว้ก็ต้องดําเนินการซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสําคัญ และการ
ดําเนินการทั้งหมดในการบริหารจัดการนวัตกรรม และการขับเคลื่อนถือเป็นหน้าที่หลักของส่วนจัดการความรู้และ
นวัตกรรม และศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Incubation Center) โดยเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพ่ือ
ผลักดัน ส่งเสริมให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ 
บรรลุตัวชี้วัด (KPIs) รวมถึงการพัฒนาให้ได้มาซึ่ง Innovation Portfolio และตัวแบบ Prototype นวัตกรรมใน
แต่ละประเภท (นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ)  

4) เมื่อนวัตกรรมแต่ละนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ (Incubation Process) จะต้องมีการทบทวน 
และทวนสอบเพื่อพิจารณาถึงประเด็น ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพ่ือนําไป
เป็นข้อมูลย้อนกลับของปัจจัยนําเข้าในรอบถัดไป และนั้นคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
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จํากัด ได้ออกแบบและดําเนินการระบบนวัตกรรมองค์กรเพ่ือความยั่งยืนภายใต้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) เป็นวัฏจักร (Cycle) นั่นเอง  

การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การกําหนดยุทธ์ศาสตร์ตามหลักการของการบริหาร
ยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นธุรกิจนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาองค์กร พร้อมกับการสร้างพ้ืนฐานทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม ความรู้ ทรัพยากรอ่ืน ๆ กระบวนการ และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนํามาเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 

นวัตกรรมระดับยุทธศำสตร์   
มิติที่ 1 ยุทธศำสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy)  

1) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Vision and Strategy for Innovation)  
2) ค่านิยมร่วมด้านนวัตกรรม (Innovative Shared Values)  
3) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Monitoring and Evaluation of Innovation 

Strategy) 
มิติที่ 2 กำรมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus)  

1) การวางแผนตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก (Market Insights)  
2) การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Participation)  
3) การกําหนดเป้าหมายนวัตกรรมธุรกิจ (Innovation Portfolio) 

 
นวัตกรรมระดับปฏิบัติกำร 

มิติที่ 3 กระบวนกำร (Process)  
1) กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process)  
2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
3) การจัดการเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) 

มิติที่ 4 ผลลัพธ์นวัตกรรม (Results) 
1) นวัตกรรมองค์กร (Innovation Output)  
2) ผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Return)  
3) ผลลัพธ์เชิงความรู้ (Intellectual Property) 

 
 
 
 

จากกระบวนการทั้ง 4 มิติ จะพบว่า 

 ตำรำงท่ี 13 กำรด ำเนินกำรจำกระบวนกำรทั้ง 4 มิติ 
นวัตกรรม มิต ิ องค์ประกอบ กำรด ำเนินกำร 

นวัตกรรมระดับ
ยุทธศำสตร์ 

มิติท่ี 1  
1) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์นวตักรรม 

(Vision and Strategy for Innovation) 
กําหนดไว้ในคู่มือการบริหารจดัการ

นวัตกรรม 
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นวัตกรรม มิต ิ องค์ประกอบ กำรด ำเนินกำร 
ยุทธศำสตร์
นวัตกรรม 

(Innovation 
Strategy) 

2) ค่านิยมร่วมด้านนวัตกรรม  
(Innovative Shared Values)  

กําหนดไว้ในคู่มือวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 

(Professional & Innovation) 
3) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

นวัตกรรม (Monitoring and 
Evaluation of Innovation Strategy) 

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อ

ความยั่งยืน (ภาพท่ี 8) 

นวัตกรรมระดับ
ยุทธศำสตร์ 

มิติท่ี 2  
กำรมุ่งเน้นธุรกิจ 

(Business 
Focus) 

 

1) การวางแผนตลาดด้วยข้อมูลเชิงลกึ 
(Market Insights)  

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กร 
เพื่อความยั่งยืน (ภาพที่ 8) 

2) การมีส่วนร่วมของลูกค้า  
(Customer Participation)  

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กร 
เพื่อความยั่งยืน (ภาพที่ 8) 

3) การกําหนดเป้าหมายนวัตกรรมธุรกิจ 
(Innovation Portfolio) 

กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร ์
การจัดการนวัตกรรม 

นวัตกรรมระดับ
ปฏิบัติกำร 

มิติท่ี 3 
กระบวนกำร 
(Process) 

 

1) กระบวนการนวตักรรม  
(Innovation Process)  

กําหนดไว้ในคู่มือการบริหาร 
จัดการนวัตกรรม 

2) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain)  

กําหนดไว้ในคู่มือการบริหาร 
จัดการนวัตกรรม 

3) การจัดการเครือข่ายพันธมิตร 
(Partnership) 

กําหนดไว้ในคู่มือการบริหาร 
จัดการนวัตกรรม 

นวัตกรรมระดับ
ปฏิบัติกำร 

มิติท่ี 4  
ผลลัพธ์นวัตกรรม 

(Results) 
 

1) นวัตกรรมองค์กร  
(Innovation Output)  

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อ

ความยั่งยืน (ภาพท่ี 8) 

2) ผลตอบแทนทางการเงิน  
(Financial Return)  

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อ

ความยั่งยืน (ภาพท่ี 8) 

3) ผลลัพธ์เชิงความรู้  
(Intellectual Property) 

อ้างอิงจากกระบวนการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อ

ความยั่งยืน (ภาพท่ี 8) 
 
 
 
กำรด ำเนินกำรของศูนย์บ่มเพำะนวัตกรรม (อ้ำงอิง รำยละเอียดจำก รำยงำนผลกำรก ำหนดและจัดท ำบทบำท
ศูนย์บ่มเพำะนวัตกรรม) 

การบ่มเพาะ (Incubation) คือ กระบวนการที่บ่มเพาะ สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการนําเอานวัตกรรมไป
ใช้หรือไปพัฒนาจนสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรได้ ซึ่งการบ่มเพาะเป็นกระบวนการในการหล่อเลี้ยงให้
บุคลากรสามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง  

 
การบ่มเพาะ จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ เรียกว่า Incubation of Innovation Funnel  
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1) Pre – incubation หรือ ระยะก่อนบ่มเพาะ ในระยะนี้ เป็นระยะพัฒนากรอบแนวคิด  
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ เป็นขั้นตอนของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

2) Incubation หรือ ระยะบ่มเพาะในระยะนี้ จะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม 
การพัฒนานวัตกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด  

3) Acceleration หรือ ระยะเร่ง ในระยะนี้เป็นระยะของการเร่งอัตราการเติบโต และเพ่ิมมูลค่า
ของนวัตกรรมให้มีมูลค่าทางธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 10 Incubation of Innovation Funnel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 11 Incubation Process 

 

กระบวนกำรกำรบ่มเพำะ (Incubation Process)  
1) Pre – incubation Stage มีข้ันตอนที่ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้  

(1) การประเมินนวัตกรรม (Innovation Assessment)  
(2) การตรวจสอบแผนธุรกิจ (Business Plan Elaboration) 
(3) การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ (Business Modelling) 
(4) การฝึกอบรม (Training)  
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2) Incubation Stage มีข้ันตอนที่ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Assess to Finance) 
(2) การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
(3) การฝึกอบรม (Training) 
(4) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ (Commercialization) 
(5) การพัฒนาแผนธุรกิจ (Advance business Planning)  

3) Acceleration Stage หรือ Post Incubation Stage มีข้ันตอนที่ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
(1) การวินิจฉัยนวัตกรรม (Innovation Diagnostics) 
(2) การสนับสนุน (Internalization Support) 
(3) การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) 
(4) การจัดหรือแบ่งกลุ่ม (Clustering) 
(5) การพัฒนาธุรกิจ (Business Development )  

 

 

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันของกำรบ่มเพำะ (Incubation Funnel) และกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ของ
บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 12 Innovation Stage ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

 

 

จาก Innovation Stage เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับ Incubation Funnel จะได้ว่า  

ตำรำงที่ 14 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Innovation Stage, กิจกรรม/ระบบของ ธพส. และ Incubation Funnel 
Innovation Stage กิจกรรม/ระบบของ ธพส. Incubation Funnel 
Ideation Stage • DAD Start up Idea 

• Innovation Awards 

Pre-Incubation 

Proof of Concept • Innovation Awards  Pre incubation 
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• Hackathon Incubation 
Business Launch • กระบวนการพัฒนานวัตกรรม (QP-IM-003) 

• กระบวนการพัฒนาเส้นทางนวัตกรรม (QP-IM-004) 

Incubation 

Growth Stage • กระบวนการบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา (QP-IM-008) 
• กระบวนการประเมินผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม (QP-IM-009) 
• การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหาร 

Acceleration Stage หรือ 
Post Incubation Stage 

หมายเหตุ : รายละเอียด ข้อมูล โครงสร้างการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรม (Incubation Center)  
อ้างอิงจาก รายงานผลการก าหนดและจัดท าบทบาทศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม 

 
 
  



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 

36 

 

บทที่ 5 
แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 2566 - 2570 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ให้ความสําคัญในด้านการเป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้  และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ 
ที่ดีและสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยเฉพาะด้านการจัดการนวัตกรรม มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมี
ทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) เพ่ือนํามาใช้ในการจัดทําโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของ
รัฐ และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

นโยบำยและแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 
1) ให้ความสําคัญโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ 
2) ต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง Potential, Attitude และ Multi - skill ให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้าน 

คิดเป็นระบบองค์รวม 
3) สนับสนุนให้หน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือแนวคิดใหม่ เพ่ือนํามาใช้พัฒนากระบวนงานและ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในงานด้านภารกิจหลัก เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ 
4) มุ่งเน้น Digital Transformation ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และการทํางาน โดย

ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางการเงินด้วย  
5) CSR มุ่งเน้น CSR in process ที่เน้นผลกระทบในวงกว้างมากกว่ากิจกรรม เช่น การตัดถนนเพ่ือลด

ผลกระทบจากการจราจร การสร้างอาคารจอดรถ  
6) ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร (CUPID) มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพที่ 13 ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
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จากภาพที ่13 จะเห็นได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้มีการกําหนดความเชื่อมโยงระหว่าง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างกลไกผลักดันให้สามารถนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ใช้ในการดําเนินงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเช่นกัน ที่ต้องออกแบบ พัฒนาให้สอดคล้อง 
ผลักดันให้เป้าหมายของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เติบโตและบรรลุตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Position) ที่กําหนดไว้  

ดังนั้น ในการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2566 – 2570 จึงต้องกําหนดให้มีความเชื่อมโยงจาก
แผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 15 ควำมเชื่อมโยงจำกแผนยุทธศำสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 

วิสัยทัศน ์
มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบ

เปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่มในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กร 

พันธกิจ 

พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน (Process) 
สนับสนุนให้มีการนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ธุรกิจ โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กร 

พัฒนำบุคลำกรและวัฒนธรรมองค์กร (People)  
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติ

และองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ค้นหาและนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่
ยั่งยืน 

สร้ำงพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholder) 
บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้แก่เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
นวัตกรรม 

การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน 
และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อความ
ยั่งยืน 

การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม 
เช่ือมโยงกับกระบวนงานองค์กร การพัฒนาองค์กร 
และวัฒนธรรมองค์กร 

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS) ในการสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย  
(Lag Measurement) 

1. จํานวนนวัตกรรม 2 นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ได้รับการนําไปดําเนินการ 

2. จํานวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูก
ส่งไปประกวดภายนอก จํานวน 1 นวัตกรรม** 

1. พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

2. พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น + 1** 

นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการมาจากข้อมูล และ
ปัจจัยนําเข้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 100% 

 

หมายเหตุ : ** ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดเป้าหมายที่สําคัญตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2566 - 2570 
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  จากพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
นวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์  

ตำรำงที่ 16 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 

การพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืน และ
แพลตฟอร์มนวตักรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) 
1. จํานวนโครงการนวัตกรรมต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

องค์กร จํานวน 2 โครงการ 
2. จํานวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูกส่งไป

ประกวดภายนอก จํานวน 1 นวัตกรรม 
กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement) 

1. พัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร Corporate 
Sustained Innovation System บนฐาน Stakeholder 
Centric (เป้าหมายมุ่งเน้น การพฒันา Eco – efficiency)  

      ระบบ และกระบวนการจัดการความรู้ได้รับการออกแบบ
พัฒนาพร้อมใช้งาน 100% ตามเกณฑ์ Core Enablers (การ
พัฒนาบนฐานแนวคิด Corporate Innovation System) 

2. พัฒนาระบบศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อความยัง่ยนื จํานวนนวัตกรรมที่ได้รับการทดลอง 1 นวัตกรรม 
3. พัฒนาดัชนีวัดผลสําเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม

เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม  
กิจกรรมนวัตกรรม มีตัวช้ีวัด และจํานวนนวัตกรรม 1 

นวัตกรรมในปี 2566 
4. พัฒนาจัดทําแบบระบบพัฒนาบุคลากรตามกรอบ 

Innovation Skill Matrix 
ดําเนินการแผนการฝึกอบรมตาม Innovation Skill Matrix  

5. พัฒนา และทดลองการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เพื่อการจัดการนวัตกรรม 

อย่างน้อย 1 เทคโนโลยีดิจิทัลได้รับการพัฒนาและนํามา
ทดลองใช้จริง 

ตำรำงที่ 17 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 

กำรพัฒนำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะทำงนวัตกรรม  
เชื่อมโยงกับกระบวนงำนองคก์ร กำรพัฒนำองค์กร  

และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านนวัตกรรม

อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) 

พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรม
เพิ่มขึ้น + 1 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement) 
พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้านการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
มีแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ด้านการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 100%   
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการจัดการความรูแ้ละนวัตกรรม กิจกรรมดําเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

จัดทําระบบสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

พนักงานได้รับการสื่อสาร ถึงวัฒนธรรมมุ่งเน้นนวัตกรรม 
100% ในปี2565 วัฒนธรรมมุ่งเน้นนวัตกรรม ถูกจัดทําเป็น
หนึ่งในสมรรถนะหลักขององค์กร และอยู่ในการประเมินผล
การปฏิบัติงานในปี 2565 
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ตำรำงที่ 18 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 3 

กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกนวัตกรรม (VOC,VOS) ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำ

นวัตกรรมตำม Roadmap 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) 
นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการมาจากข้อมูล และ

ปัจจัยนําเข้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 100% 
กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement)  

1. จัดทํากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย 
พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ดําเนินการให้เป็นกระบวนการประจํา
ปรกติ) 

กิจกรรมดําเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด (ดําเนินการให้เป็นกระบวนการประจําปรกติ) 

กิจกรรมดําเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 
ยุทธศาสตร์ โดยมีการกําหนดเป้าหมายกิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้สําเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการ
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม สู่แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถนํา
ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  
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บทที่ 6 
แผนปฏิบัติกำร แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 2566 – 2570 (Strategy Implementation) 

แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรพัฒนำระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้ำงนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement)  

1. จํานวนโครงการนวัตกรรมต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืนองค์กร จํานวน 2 โครงการ 
2. จํานวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวดภายนอก จํานวน 1 โครงการ 

ตำรำงที่ 19 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 1/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร 
Corporate Sustained 

Innovation System บนฐาน 
Stakeholder Centric 

(เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา 
Eco – efficiency) 

สื่อสารระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับการออกแบบแล้ว
ในปี 2565  ◼ ◼     

 

ทบทวนและกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึง ปัจจัยนําเข้าทั้งความยั่งยืน และ 
Eco-Efficiency จัดทําเป็นรายงานความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการนวัตกรรมและแผนวิสาหกิจ 

  ◼     

ดําเนินการ 100% ในการผลักดัน Corporate Sustained Innovation 
System ตามตัวแบบที่กําหนด โดยความรับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรม 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตรวจติดตามการดําเนินการของระบบ ปีละครั้ง       ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 20 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 2/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาระบบศูนย์บม่เพาะนวัตกรรม 
เพื่อความยั่งยืน 

สื่อสารถึงบทบาท หน้าท่ีของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม รวมถึง
กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการต่อไป  

 ◼     
 

ดําเนินการตามโครงสร้าง การทํางานของศูนย์บ่มเพาะ 
รวมถึงมอบหมายให้ศูนย์บ่มเพราะรับผดิชอบโครงการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนท้ังหมด  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมตามแผน
ใน Innovation Skill Matric 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 
ตำรำงที่ 21 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 3/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 3/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาดัชนีวัดผลสําเร็จ และผลลพัธ์ 
ด้านนวัตกรรมเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ ์

ในการแข่งขันนวัตกรรม 

จัดทํารายงานการประเมินความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด 
และเกณฑ์การแข่งขันภายใต้ปัจจัยนําเข้าที่กําหนด 

  ◼    
 

จัดทําหลักเกณฑ์การแข่งขัน และประเด็นการแข่งขัน
นวัตกรรมตามตัวช้ีวัดระดับองค์กร  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 22 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 4/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 4/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาจัดทําแบบระบบพัฒนาบคุลากร 
ตามกรอบ Innovation Skill Matrix 

ดําเนินการประเมินสมรรถนด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565  

  ◼    ◼ 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม Innovation 
Skill Matrix  

  ◼    ◼ 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม Innovation 
Skill Matrix 

   
◼ ◼ ◼ ◼ 

 

ตำรำงที่ 23 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 5/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 5/1 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา และทดลองการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการนวตักรรม 

พัฒนา จัดหาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของ ธพส.  

  ◼    ◼ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการนวัตกรรมของ ธพส. 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตรวจติดตาม ประเมินระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. 

     ◼  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะทำงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับกระบวนงำนองค์กร กำรพัฒนำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : พนักงำน ธพส. ได้รับกำรพัฒนำในหัวข้อด้ำนนวัตกรรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พนักงำน ธพส. ได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

ตำรำงที่ 24 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 1/2 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  
ด้ำนกำรใช้ควำมคดิสรำ้งสรรค ์

และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

ดําเนินการประเมินสมรรถนด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565  

  ◼    
 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ำนกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ำนกำรใช้ควำมคิด
สร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 25 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 2/2 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิ 
ด้ำนกำรจดักำรควำมรู้และนวัตกรรม 

จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด  
  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Awards , 
DAD Start up Ideas)  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 
ตำรำงที่ 26 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 3/2 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 3/2 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

จัดท ำระบบสมรรถนะด้ำนควำมคดิ
สร้ำงสรรค์และนวตักรรมที่เชื่อมโยง

กับกำรส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

      สื่อสำรสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำนนวัตกรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

 ◼     
 

      พัฒนำพนักงำนตำมสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำน 
นวัตกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

      น ำสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำนนวัตกรรมให้แก่
พนักงำนซึ่งเช่ือมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 
กระจำยลงสู่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

   ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกนวัตกรรม (VOC,VOS) ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมตำม Roadmap 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) - นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการมาจากข้อมูล และปัจจัยนําเข้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 100% 

ตำรำงที่ 27 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 1/3 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

จัดท ำกิจกรรมส่งเสรมิกำรรับฟังเสยีง
จำกเครือข่ำยพันธมติร  

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (ด ำเนินกำรให้เป็น
กระบวนกำรประจ ำปรกติ) 

     ก ำหนดกระบวนกำรในกำรรับฟังจำกเครือข่ำยพันธมิตร 
พร้อมตำรำงกิจกรรมรับฟัง 

 ◼     
 

     สื่อสำรไปยังเครือข่ำยพันธมิตร เพื่อขอควำมร่วมมือ  
พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 ◼      

     ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรับฟังเครือข่ำยพันธมิตร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 28 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้าหมาย 2/3 กิจกรรมด าเนินการ 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรม
ภำยนอก และกำรส่งนวัตกรรมประกวด 
(ด ำเนินกำรให้เป็นกระบวนกำรประจ ำ

ปรกติ) 

      ระบุถึงเครือข่ำย นวัตกรรม กลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมประเมินควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

 ◼     
 

     ค้นหำกำรแข่งขันและกำรประกวดนวัตกรรม    ◼     

     จัดส่งทีมเข้ำร่วมกำรประกวดนวัตกรรม   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

จำกตำรำงแสดงกิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย และกิจกรรมด ำเนินกำรทั้งหมดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร และกำรน ำแผนยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติของ บ ริษัท ธนำรักษ์
พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด  
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บทที่ 7 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรนวัตกรรม 

  บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) ได้ก ำหนดรอบของกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์ กิจกรรมด ำเนินกำรพร้อมก ำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรพัฒนำระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อควำมย่ังยืน และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้ำงนวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) –  

1. จํานวนโครงการนวัตกรรมต้นแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืนองค์กร จํานวน 2 โครงการ 
2. จํานวนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวดภายนอก จํานวน 1 โครงการ 

ตำรำงที่ 29 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร 
Corporate Sustained Innovation 

System บนฐาน Stakeholder 
Centric (เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนา 

Eco – efficiency) 

สื่อสารระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่ได้รับการออกแบบ
แล้วในปี 2565  

รายกิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ทบทวนและกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึงปัจจัยนําเข้า ทั้งความยั่งยืนและ 
Eco-Efficiency จัดทําเป็นรายงานความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการนวัตกรรมและแผนวิสาหกิจ 

รายกิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ดําเนินการ 100% ในการผลักดัน Corporate Sustained Innovation 
System ตามตัวแบบที่กําหนด โดยความรับผิดชอบหลักคือ ศูนย์บ่มเพาะ
นวัตกรรม 

รายกิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ตรวจติดตามการดําเนินการของระบบ ปีละครั้ง  รายป ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 
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ตำรำงที่ 30 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบศูนย์บม่เพาะนวัตกรรม
เพื่อความยั่งยืน 

สื่อสารถึงบทบาท หน้าท่ีของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม รวมถึง
กิจกรรมที่จะต้องดําเนินการต่อไป  

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

ดําเนินการตามโครงสร้าง การทํางานของศูนย์บ่มเพาะ 
รวมถึงมอบหมายให้ศูนย์บ่มเพราะรับผิดชอบโครงการนวัตกรรม 
และระบบนวัตกรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนท้ังหมด  

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมตามแผน
ใน Innovation Skill Matric 

รำยไตรมำส ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

 
ตำรำงที่ 31 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 3/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาดัชนีวัดผลสําเร็จ และผลลพัธ์
ด้านนวัตกรรมเชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม 

จัดทํารายงานการประเมินความเช่ือมโยงระหว่างตัวช้ีวัด 
และเกณฑ์การแข่งขันภายใต้ปัจจัยนําเข้าที่กําหนด 

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

จัดทําหลักเกณฑ์การแข่งขัน และประเด็นการแข่งขัน
นวัตกรรมตามตัวช้ีวัดระดับองค์กร  

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 
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ตำรำงที่ 32 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 4/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาจัดทําแบบระบบพัฒนาบคุลากร
ตามกรอบ Innovation Skill Matrix 

พัฒนาจัดทําแบบระบบพัฒนาบุคลากร
ตามกรอบ Innovation Skill Matrix 

ดําเนินการประเมินสมรรถนด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565  

รำยปี ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม Innovation 
Skill Matrix  

รำยปี ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตาม Innovation 
Skill Matrix 

รำยป ี ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

 
ตำรำงที่ 33 กจิกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 5/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา และทดลองการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการนวตักรรม 

พัฒนา จัดหาเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของ ธพส.  

รายป ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการนวัตกรรมของ ธพส. 

รายป ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ตรวจติดตาม ประเมินระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการนวัตกรรมของ ธพส. 

รายป ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  กำรพัฒนำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะทำงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับกระบวนงำนองค์กร กำรพัฒนำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : พนักงำน ธพส. ได้รับกำรพัฒนำในหัวข้อด้ำนนวัตกรรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พนักงำน ธพส. ได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้ำนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

ตำรำงที่ 34 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP)  
ด้ำนกำรใช้ควำมคดิสรำ้งสรรค ์

และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการความรูแ้ละ
นวัตกรรมตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565  

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ำนกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้ำนกำรใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรม 

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

 
ตำรำงที่ 35 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้และนวัตกรรม 

จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด  

รำยเดือน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Awards, 
DAD Start up Ideas)  

รำยเดือน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 
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ตำรำงที่ 36 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 3/2 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ำระบบสมรรถนะด้ำนควำมคดิ
สร้ำงสรรค์และนวตักรรมที่เชื่อมโยงกับ

กำรส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

      สื่อสำรสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำนนวัตกรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

รำยกิจกรรม 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม) 

      พัฒนำพนักงำนตำมสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำน
นวัตกรรมซึ่งเช่ือมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรม
องค์กร) 

รำยเดือน 
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม) 

      น ำสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้ำนนวัตกรรมให้แก่
พนักงำน ซึ่งเช่ือมโยงกับค่ำนิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรม
องค์กร) กระจำยลงสู่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

รำยป ี
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกนวัตกรรม (VOC,VOS) ในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมตำม Roadmap 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรำยกำรส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  100% 

ตำรำงที่ 37 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ำกิจกรรมส่งเสรมิกำรรับฟังเสยีงจำก
เครือข่ำยพันธมิตร ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
(ด ำเนินกำรให้เป็นกระบวนกำรประจ ำ

ปรกติ) 

     ก ำหนดกระบวนกำรในกำรรับฟังจำกเครือข่ำยพันธมิตร 
พร้อมตำรำงกิจกรรมรับฟัง 

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

     สื่อสำรไปยังเครือข่ำยพันธมิตร เพื่อขอควำมร่วมมือ 
พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

     ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรรับฟัง เครือข่ำย
พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รำยไตรมำส ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

 
ตำรำงที่ 38 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรม
ภำยนอก และกำรส่งนวัตกรรมประกวด 
(ด ำเนินกำรให้เป็นกระบวนกำรประจ ำ

ปรกติ) 

      ระบุถึงเครือข่ำย นวัตกรรมกลุ่มเป้ำหมำย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย พร้อมประเมินควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

      ค้นหำกำรแข่งขันและกำรประกวดนวัตกรรม  รำยกิจกรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 

      จัดส่งทีมเข้ำร่วมกำรประกวดนวัตกรรม รำยป ี ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล (ส่วนกำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม) 



 

 

 


