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1.  บทน า 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรเติบโตและกำรรกัษำศักยภำพในกำรแข่งขันอย่ำง
ย่ังยืนของบรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”) กำรสรำ้งประโยชน์และโอกำสใหม่ ๆ จำกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเป็นส่ิงจ ำเป็นต่อ ปตท. ในกำรเสรมิสรำ้งควำมม่ันคงทำงธุรกิจท่ีพ่ึงพำทรพัยำกรธรรมชำติเป็นหลัก
ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นประเด็นหลักท่ีส ำคัญประกำรหน่ึงของกำร
วำงแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ท่ีถ่ำยทอดไปสู่กำรวำงแผนของหน่วยธุรกิจต่ำง ๆ หำกแต่กำรพัฒนำศักยภำพของ
องค์กรในกำรสรำ้งสรรค์เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมให้อยู่กับองค์กรอย่ำงย่ังยืนต้องอำศัยควำมต่อเน่ืองและ
กำรบรหิำรอย่ำงเป็นระบบ จึงเป็นท่ีมำของกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมปี 2565-2569 

1.2 วัตถปุระสงค ์

1) เพ่ือให้กำรสรำ้งศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่อทิศทำงกำรเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

2) เพ่ือให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังในส่วนของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ท่ีต้องสัมพันธ์กันและเอ้ือประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังเช่ือมโยงต่อกระบวนกำรและระบบอ่ืน 
ๆ ท่ีมีอยู่เดิมในองค์กร เช่น ระบบงบประมำณ กระบวนกำรวำงแผนและก ำกับดูแล เป็นต้น 

3) เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์และสรำ้งคุณค่ำต่อองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4) เพ่ือให้กำรบรหิำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดควำมต่อเน่ืองอย่ำงเปน็ระบบและย่ังยืนโดยไม่ข้ึนอยู่
กับตัวบุคคล 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรนวัตกรรมแบบบูรณำกำรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร 

2) ยุทธศำสตร์และแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมท้ังระยะส้ัน ระยะกลำง และระยะยำว รวมถึง
แผนงำนและกิจกรรมหลัก ในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรนวัตกรรมของ ปตท. ท่ีมีระยะเวลำกำร
ท ำงำนและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน 
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1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำนในกำรพัฒนำแผนแมบ่ทกำรจัดกำรนวัตกรรม 

1) จัดต้ังคณะท ำงำนเพ่ือพัฒนำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม โดยเป็นคณะท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรกลยุทธ์นวัตกรรมในองค์กร 

2) รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผลของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รฐัวิสำหกิจ (“สคร.”) เพ่ือระบุช่องว่ำงในกำรปรบัปรุง และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน 

3) จัดท ำแนวทำงในกำรปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยขององค์กร รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินผล (Opportunity for Improvement Plan) 

4) รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ ส ำรวจ สัมภำษณ์ผู้บริหำร คณะกรรมกำร และหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (Internal and External Analysis) ท่ี
เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรนวัตกรรม 

5) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรนวัตกรรม เพ่ือประเมิน 
SWOT และก ำหนดยุทธศำสตรด้์ำนนวัตกรรม 

6) จัดท ำรำ่งแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร 
โดยแบ่งแผนงำนย่อยและก ำหนดเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร ์

7) น ำเสนอคณะกรรมกำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. (PTT IMC) เพ่ือรบัฟังข้อคิดเห็น จำกน้ันน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง (ERMC) เพื่อให้ควำมเห็นชอบ 

8) จัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ เผยแพรแ่ก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส ำคัญของ
องค์กร พรอ้มส ำรวจกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจ 

9) ท ำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมเปรยีบเทียบเป้ำหมำย และ
แผนงำน 

10) ทบทวนแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นรำยปี ตำมปัจจัยท้ังภำยในและภำยนอก หรือ
ยุทธศำสตรข์ององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงน ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและผลส ำรวจกำร
รบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงในกำรทบทวนปรบัปรุงแผนแม่บท และน ำสำระส ำคัญท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงขอ
ควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. (PTT IMC) และคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเส่ียง (ERMC) ตำมล ำดับ 
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2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
2.1 กรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation Management 

Framework)  
 

รูปที ่1 กรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation Management Framework) 

นวัตกรรม หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลง ปรบัปรุงบำงส่วน จนสำมำรถพัฒนำต่อยอดคิดค้นจนเกิดส่ิง
ใหม่ ท้ังมิติด้ำนผลิตภัณฑ์ มิติบรกิำร มิติกระบวนกำรท ำงำน รวมถึงมิติรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจหรอืภำรกิจ
ใหม่ขององค์กร (Business Model) ซ่ึงส่ิงใหม่ท่ีได้รบักำรปรบัปรุง พัฒนำ คิดค้นดังกล่ำว ต้องสำมำรถสรำ้ง
คุณค่ำ (Value) ใหม่ให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซ่ึงอำจเป็นมิติทำงกำรเงินหรอื
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
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นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ บรกิำร กระบวนกำร หรอืรูปแบบธุรกิจใหม่ ท่ีสำมำรถ
สร้ำงคุณค่ำใหม่ เช่น รำยได้ ก ำไร ลดค่ำใช้จ่ำย หรือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้แก่องค์กรโดย
ครอบคลุมท้ังท่ีสรำ้งเองภำยในและน ำเข้ำจำกภำยนอก เช่น M&A, JV, VC เป็นต้น 

นวัตกรรมเชิงสังคม หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ บริกำร กระบวนกำร หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ ท่ีมุ่งพัฒนำ 
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือสรำ้งให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกทำง
สังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต เสรมิสรำ้งควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ำในสังคม รวมถึงมีกำรเผยแพร่
ต่อสำธำรณะ 

เพ่ือให้ ปตท. เป็นองค์กรช้ันน ำด้ำนนวัตกรรม และสำมำรถขับเคล่ือนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในทุกกระบวนกำรท ำงำน อันจะน ำไปสู่กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
“Powering Life with Future Energy and Beyond” อย่ำงย่ังยืน ปตท. จึงมีกรอบกำรบริหำรจัดกำร
นวัตกรรม (PTT Innovation Management Framework) เพ่ือบูรณำกำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรพัฒนำนวัตกรรมให้มีควำมสอดคล้องและเช่ือมโยงกันท้ังองค์กร โดยกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรมของ 
ปตท. มีท่ีมำจำก 2 ช่องทำงหลัก คือ กำรพัฒนำนวัตกรรมจำกเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. (เป็นลักษณะ 
Top down) และ กำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีมำจำกกำรรวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์ท้ังจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร (เป็นลักษณะ Bottom up) ผ่ำนกำรเชื่อมโยงและบรหิำรจัดกำรในภำพรวมโดยคณะกรรมกำรจัดกำร
นวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation Management Committee: PTT IMC) ภำยใต้ กำรบริหำรจัดกำรกำร
ลงทุนกลุ่ม ปตท. (PTT Group Portfolio Management) 

นวัตกรรมท่ีมำจำกเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. มีท่ีมำจำกกำรก ำหนดทิศทำงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซ่ึงเป็นหน่ึงในวำระประจ ำหลักท่ีส ำคัญ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ขององค์กร (Top Executive 
Thinking Session: TTS และ Strategic Thinking Session: STS) เพ่ือก ำหนดทิศทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและกลยุทธ์ขององค์กร เป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนธุรกิจของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ โดยสำยงำนกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรำ้งพ้ืนฐำน ท ำหน้ำท่ีดูแลด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของ ปตท. มุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจใหม่จำกกำรน ำดิจิทัลและเทคโนโลยีมำต่อยอดและพัฒนำ โดยมีสถำบัน
นวัตกรรม ปตท. หน่วยงำนกลยุทธ์ดิจิทัล และหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันท ำหน้ำท่ีในกำรพัฒนำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิต พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรกิำรใหม่ และสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมให้กับกลุ่ม ปตท. นอกจำกน้ีหน่วยงำนต่ำง ๆ ยังมีกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรม
ในรูปแบบโครงกำรท่ีเป็น New Initiative ท่ีสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร ซ่ึงเม่ือได้รบัอนุมัติแผนงำนและ
งบประมำณแล้ว ทุกหน่วยงำนจะด ำเนินกำรตำมแผนงำนและส่งมอบผลงำนในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรอืบรกิำร
ใหม่ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ หรอืกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธภิำพ และมีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำสและจัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูลของหน่วยงำน โดยก่อนท่ีจะมีกำรน ำนวัตกรรม
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ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์น้ัน จะมีกระบวนกำรจดสิทธิบัตรเพ่ือคุ้มครองทรพัย์สินทำงปัญญำให้เหมำะสม
กับรูปแบบของนวัตกรรม และมีกำรจัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูลสิทธิบัตรและควำมลับทำงกำรค้ำของ ปตท. 
นอกจำกน้ียังมีระบบฐำนข้อมูล KM เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนวัตกรรมท่ีออกสู่เชิงพำณิชย์ และนวัตกรรมท่ีมิได้ใช้งำน
ในเชิงพำณิชย์ในรูปแบบของ Product On-Shelf, Best Practice และ Lesson Learnt เ พ่ือเป็นข้อมูล
ป้อนกลับให้แก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำปรบัปรุงกระบวนกำรนวัตกรรมต่อไป 

กำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีมำจำกกำรรวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์น้ันมีท่ีมำจำกท้ังจำกภำยในและภำยนอก
องค์กร โดยภำยในองค์กรมีกำรส่งเสรมิ ผลักดัน สรำ้งบรรยำกำศให้มีวัฒนธรรมองค์กรด้ำนนวัตกรรม ผู้บรหิำร
ส่งเสรมิให้พนักงำนมีพฤติกรรมด้ำนนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน ตำมกระบวนกำรส่งเสรมิกำรสรำ้งบรรยำกำศ นอกจำกน้ี
ยังมีกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำ Competency ของพนักงำนด้ำนนวัตกรรม ผ่ำนกำรจัดกำรประกวดต่ำง ๆ เช่น 
PTT Innovation Awards, Tech Savvy Awards และ PTT Innovation Boost Camp เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงำนสร้ำงสรรค์แนวคิดและนวัตกรรม โดย Idea หรือ Innovation ท่ีได้รับรำงวัลน้ัน จะได้รับกำรส่งเสรมิ 
สนับสนุน และผลักดันผ่ำนกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้บรหิำรระดับสูงในกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรกลุ่ม 
ปตท. คณะกรรมกำรจัดกำร และคณะกรรมกำร ให้ค ำแนะน ำ ตัดสินใจ และส่ังกำรให้ขยำยผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ให้เกิด
กำรเรยีนรูร้ะดับองค์กร รวมถึงส่ือควำมผลงำนดังกล่ำวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ PTT We Can และวำรสำรบ้ำน
เรำ เป็นต้น นอกจำกน้ีฝ่ำยพัฒนำองค์กรจะพิจำรณำคัดเลือก Idea หรอื Innovation ท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำย
และกลยุทธ์ของ ปตท. ส่งต่อให้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น Innovation & Digital Development, Social 
Enterprise และมูลนิธิพลังท่ีย่ังยืน เป็นต้น ในกำรน ำไปทดลองและขยำยผล นอกจำกน้ียังมีกำรจัดเก็บองค์
ควำมรู้จำก Idea หรือ Innovation ไว้ใน KM Space หรือ Department Portal ตำมกระบวนกำร ซ่ึงพนักงำน
สำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลต้ังต้นในกำรสรำ้งสรรค์ Idea หรอื Innovation ใหม่ ๆ จนกลำยเป็นวัฏจักรขององค์กร 
ส่วนควำมคิดสรำ้งสรรค์ท่ีมำจำกภำยนอกองค์กรน้ัน มีท่ีมำจำกกำรรวบรวม Voice of Customer (VOC) ท่ีได้รบั
จำกลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์และบรกิำรต่ำง ๆ ของ ปตท. โดย VOC ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกจะเป็น VOC ท่ีมีควำมส ำคัญ
และมีศักยภำพในกำรพัฒนำต่อเป็นนวัตกรรม จะถูกรวบรวมและส่งต่อมำยังคณะกรรมกำรจัดกำรนวัตกรรม 
ปตท. (PTT Innovation Management Committee: PTT IMC) เพ่ือพิจำรณำโอกำสในกำรพัฒนำและส่งต่อไป
ยังหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำเป็นนวัตกรรมต่อไป ท้ังน้ีคณะกรรมกำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. จะมีหน้ำท่ีใน
กำรบรหิำรจัดกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมในภำพรวมของ ปตท. เพ่ือผลักดันและเชื่อมโยงกำร
สรำ้งนวัตกรรมให้บรรลุเป้ำหมำย และสอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร  

 ในกำรพัฒนำ  New S-Curve นอกจำกกำรวิ จัยและพัฒนำขึ้นภำยในองค์กรแล้ว ยังมี Open 
Innovation โดยกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกสตำรท์อัพและหน่วยงำนภำยนอก ได้มีกำรจัดต้ังโครงกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือผลักดัน Open Innovation เพ่ือน ำไปสู่ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ตัวอย่ำงเช่น โครงกำรเอ็กสเพรสโซ 
(ExpresSo) โดยก ำหนดรูปแบบกำรด ำเนินงำนใน 3 แนวทำง ได้แก่  
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1) กำรทดสอบธุรกิจใหม่ (Venture Builders): เป็นกำรแสวงหำโอกำสในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ โดย
มุ่งเน้นกำรค้นหำควำมต้องกำรของลูกค้ำและน ำเสนอต้นแบบ (Proof of Concept/Prototype) 
อย่ำงทันท่วงที หำกต้นแบบดังกล่ำวเป็นท่ีต้องกำรของลูกค้ำ ปตท. ก็จะยกระดับสู่กระบวนกำรท ำ
ธุรกิจอย่ำงเต็มรูปแบบ 

2) กำรลงทุนเพ่ือแสวงหำเทคโนโลยี (Venture Capital: VC): เป็นกำรพิจำรณำลงทุนในบริษัท 
Startup หรอืกองทุน VC Fund ท่ีด ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึง 
ปตท. สำมำรถส่งบุคลำกรไปรว่มงำนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ  

3) กำรสรำ้งระบบนิเวศเพ่ือส่งเสรมินวัตกรรม (Venture Platform: VP): เป็นกำรสนับสนุนกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดกำรสรำ้งนวัตกรรม เช่น กำรจัดโครงกำร Hackathon Podcast ซ่ึงสำมำรถน ำนวัตกรรม
ท่ีน่ำสนใจจำกภำยนอกองค์กรมำสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมและต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ของ ปตท. 

 

2.2 เครื่องมือในกำรเลือกนวัตกรรมที่เหมำะสมกบัองค์กร  

2.2.1 กระบวนกำรกล่ันกรองและขออนุมตัิกำรด ำเนินกำรลงทุนของสำยงำน 

ประเภทของการลงทุน 

1) โครงการ สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น  
- กำรลงทุนในธุรกิจท่ีมิใช่กำรด ำเนินงำนปกติ โดยมีระยะเวลำเริม่ต้นและส้ินสุด 
- กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีไม่เคยด ำเนินกำรมำก่อน 
- กำรจัดหำท่ีดินท่ียังไม่มีกำรลงทุนประเภทโครงกำรหรอืแผนงำนรองรบั 
- กำรจัดต้ังบรษัิทและนิติบุคคล กำรรว่มทุน หรอืกำรควบรวมกิจกำร 
- กำรเพ่ิม/ ลดทุนในส่วนของ ปตท. (Equity) ในบรษัิทท่ี ปตท. ถือหุ้น 
- กำรซ้ือขำยหุ้น/ กิจกำร/ ทรพัย์สิน บำงส่วนหรอืท้ังหมด กำรเลิกกิจกำร 

2) Venture Capital หมำยควำมถึง ธุรกิจรว่มลงทุน โดยเป็นกำรลงทุน รวมถึงกำรเพ่ิม ลด ขำย เงิน
ลงทุนท่ี ปตท. ถือครอง ตลอดจนกำรใช้สิทธิ์ซ้ือขำยหรอืแปลงสภำพบำงส่วนหรอืท้ังหมด กำรเลิก
กิจกำรหรือกำรลงทุนในบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือนิติบุคคล ตลอดจนกิจกำรอ่ืนใดท่ีมี
ศักยภำพในกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจ ทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมใหม่ หรอืกำร
ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ไม่ว่ำ ปตท. จะลงทุนเองหรือลงทุนผ่ำนกองทุนท่ีจะน ำเงินไปลงทุนใน
กิจกำรท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น โดย ปตท. จะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 50  

3) Prototype หมำยควำมถึง กำรลงทุน และ/หรอื กำรด ำเนินกำรในกำรสรำ้งต้นแบบ (Prototype) ท่ี
มีมูลค่ำกำรลงทุนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท เพ่ือน ำไปทดสอบควำมต้องกำรของลูกค้ำ ควำมเป็นไปได้ทำง
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เทคโนโลยี และควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรสรำ้งนวัตกรรมและพัฒนำ
เป็นธุรกิจใหม่ หรอืเพ่ือพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีแก่ ปตท. หรอืบรษัิทในกลุ่ม ปตท. ท้ังใน
ลักษณะท่ี ปตท. ลงทุนเองหรอืพัฒนำเอง รว่มลงทุนหรอืรว่มพัฒนำกับบรษัิทหรอืนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือให้
ได้มำซ่ึงควำมเป็นเจ้ำของหรอืสิทธิกำรใช้ประโยชน์ใน Prototype น้ัน ๆ 

4) แผนงาน สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น  
- กำรลงทุนเพ่ือกำรด ำเนินงำนปกติขององค์กรท่ีมีลักษณะต่อเน่ือง หรอืกำรลงทุนท่ีต้องท ำ

เป็นประจ ำปี 
- กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำธุรกิจท่ีส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนปกติขององค์กรและเป็นไปตำมทิศทำง

กลยุทธ์ของ ปตท. 
- กำรขยำยอำยุกำรใช้งำนของเครือ่งจักรและอุปกรณ์ให้มำกกว่ำอำยุกำรใช้งำนเดิม 
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพธุรกิจท่ีด ำเนินกำรอยู่ 
- กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำปรบัปรุง กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตหรอืกระบวนกำรท ำงำน 
- กำรวิจัยและพัฒนำ 

5) New Tech หมำยควำมถึง กำรลงทุนเพ่ือให้ได้มำซ่ึงควำมเป็นเจ้ำของเทคโนโลยี และพัฒนำต่อยอด
เพ่ือสรำ้งรำยได้ ท้ังในธุรกิจท่ี ปตท. ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันหรอืเป็นธุรกิจใหม่ (New Bsuiness S-
Curve) ตำมทิศทำงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. โดยเป็นกำรลงทุนเอง หรอืรว่มลงทุนกับเจ้ำของเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนำต่อยอด ในระยะ Proof of Concept ถึง Pre-Commercial ท้ังในรูปแบบกำรจัดต้ังบริษัท
และนิติบุคคล กำรรว่มทุน (Joint Venture) หรอื กำรควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) กำร
เพ่ิมหรอืลดทุนในส่วนของ ปตท. (Equity) ในบรษัิทท่ี ปตท. ถือหุ้น กำรซ้ือขำยหุ้น/กิจกำร/ทรพัย์สิน
บำงส่วนหรอืท้ังหมด กำรเลิกกิจกำร และอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรหิำรกำรลงทุนก ำหนด 

6) ครุภัณฑ์ สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น  
- กำรลงทุนเพ่ือกำรจัดหำสินทรพัย์ครุภัณฑ์ หรอืสินทรพัย์ท่ีน ำมำทดแทน ในกำรด ำเนินงำน

ตำมปกติ 
- กำรลงทุนเพ่ือกำรซ่อมบ ำรุง ท่ีถือเป็นสินทรัพย์ตำมมำตรฐำนบัญชี (Preventive and 

Corrective Maintenance) 
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กระบวนการกลั่นกรองและขออนุมัติการด าเนินการลงทุน  

กระบวนกำรกล่ันกรองและขออนุมัติกำรด ำเนินกำรลงทุนของสำยงำน ในแต่ละประเภทกำรลงทุน มี
ข้ันตอนรำยละเอียดของผู้กล่ันกรองและผู้อนุมัติ ดังภำพ 

 

 
รูปที ่2 กระบวนกำรกล่ันกรองและขออนุมัติกำรลงทุนของแต่ละประเภทกำรลงทุน 
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2.2.2 กระบวนกำรกล่ันกรองงำนวิจัยและนวัตกรรม ปตท. 

กระบวนกำรกล่ันกรองงำนวิจัยและนวัตกรรม ปตท. ของสถำบันนวัตกรรม จะแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 
ได้แก่ Idea, Scoping, R&D, Pilot และ Incubation/Commercialization ท้ังน้ีผลงำนจะสำมำรถผ่ำนสู่ข้ัน
ต่อไปได้ จะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกล่ันกรองงำนวิจัยและนวัตกรรม ปตท. (PTT Idea to 
Commercialization Gate Committee, PTT I2C Gate Committee)  โดยในกำรด ำ เ นินโครงกำรบน
กระบวนกำรนวัตกรรมจะมีจุดกำรประเมินและตัดสินใจ (Gate) ในแต่ละระยะตลอดกระบวนกำรนวัตกรรม ว่ำ
จะด ำเนินโครงกำรต่อไปหรอืไม่ เพ่ือให้เกิดกำรตัดสินใจอย่ำงทันท่วงที รวมถึงสำมำรถควบคุมและบรหิำร
จัดกำรกำรใช้ทรพัยำกร อำทิ งบประมำณ บุคลำกร และเวลำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ท้ังน้ี ผลงำนหรือโครงกำรท่ีจะผ่ำนจำกข้ันตอน Idea ไปยัง Scoping จะต้องขออนุมัติผ่ำน Gate 1 
เสียก่อน จำกน้ันโครงกำรท่ีจะผ่ำนจำกข้ันตอน Scoping ไป R&D จะต้องขออนุมัติผ่ำน Gate 2 และโครงกำร
ท่ีจะผ่ำนจำกข้ันตอน R&D ไป Pilot จะต้องขออนุมัติผ่ำน Gate 3 และส ำหรับโครงกำรในข้ันตอน (Stage) 
ต่ำง ๆ สำมำรถเข้ำสู่กระบวนกำรกล่ันกรองในข้ันตอนใด ๆ ก็ได้ข้ึนกับควำมพรอ้มของโครงกำร และสำมำรถ
ออกจำกกระบวนกำรกล่ันกรองในข้ันตอนใดก็ได้เช่นกัน ข้ึนกับลักษณะกำรน ำผลลัพธ์ไปใช้งำน โดยกำรขอ
อนุมัติผ่ำน Gate มีเกณฑ์กำรคัดกรองโครงกำร ดังรูปท่ี 3 โดยโครงกำรท่ีจะเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำร
จะต้องน ำเข้ำพิจำรณำในกระบวนกำรกล่ันกรอง ตำมแนวปฏิบัติท่ีก ำหนด 

 

 
รูปที ่3 เครือ่งมือในกำรกล่ันกรองงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ีเหมำะสมกับองค์กร 
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2.2.3 กำรกล่ันกรองและกำรพิจำรณำกำรลงทุนประเภท Prototype 

กระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติการลงทุนประเภท Prototype 

ข้ันตอนกำรกล่ันกรองและอนุมัติกำรลงทุนประเภท Prototype แบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน ดังน้ี 
1) กรณีท่ีมูลค่ำกำรลงทุน น้อยกว่ำ 120 ล้ำนบำท (ใช้มูลค่ำกำรลงทุนสะสมของกำรลงทุนเดิม)  

- คณะกรรมกำรผู้กล่ันกรองและคณะกรรมกำรผู้อนุมัติ คือ คณะกรรมกำรบริหำรกำรลงทุน 
(SIMC VC)   

2) กรณีท่ีมูลค่ำกำรลงทุน 120 - 300 ล้ำนบำท (ใช้มูลค่ำกำรลงทุนสะสมของกำรลงทุนเดิม)  
- คณะกรรมกำรผู้กล่ันกรอง คือ คณะกรรมกำรบรหิำรกำรลงทุน (SIMC VC)  
- คณะกรรมกำรผู้อนุมัติ คือ คณะกรรมกำรจัดกำร บมจ. ปตท. (PTTMC) 

ท้ังน้ี กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือกำรยกเลิกด ำเนินกำรลงทุน ให้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
กล่ันกรองและอนุมัติด ำเนินกำรลงทุนข้ำงต้น 

หลักเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน Prototype ตามหลักเกณฑ์ SIMC VC 

1) ควำมเหมำะสมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fit): วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนมีควำมสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของ ปตท. และกลยุทธ์ของธุรกิจ/สำยงำนสนับสนุน 

2) ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร (Execution Capability): มีบุคลำกรศักยภำพท้ังภำยในหรือ
ภำยนอก ปตท. ในกำรสรำ้งต้นแบบ (Prototype) ให้ส ำเรจ็ ท้ังด้ำนควำมต้องกำรลูกค้ำ ด้ำนควำม
เป็นไปได้ทำงเทคโนโลยี และด้ำนควำมเป็นไปได้ของธุรกิจ ภำยในระยะเวลำท่ีเหมำะสม 

3) กำรบรหิำรควำมเส่ียง (Risk Management): มีกำรประเมินควำมเส่ียงและจัดเตรยีมแผนรองรบั 
Mitigation Plan 

4) กำรก ำกับดูแล (Governance Management): ผ่ำนหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกพันธมิตร/คู่ค้ำ ท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนิน
ธุรกิจในบรษัิท หรอืนิติบุคคลท่ี ปตท. จะเข้ำไปท ำกำรด้วย 
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2.3 เครื่องมือเพ่ือกำรปรับปรุงนวตักรรมอย่ำงตอ่เนื่อง  

ปตท. มีกระบวนกำรในกำรทบทวนปรบัปรุงนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง สอดคล้องกับข้ันตอนกำร
จัดท ำกลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร ดังต่อไปน้ี 

1) ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทำงกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร ผ่ำนกำรก ำหนดหัวข้อท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรประชุม Top Executive Thinking Session (TTS) 
และ Strategic Thinking Session (STS) เป็นประจ ำทุกปีถือเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรก ำหนด
ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงทิศทำงกลยุทธ์ระหว่ำง ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

2) กำรสรำ้งควำมเชื่อมโยงของทิศทำงกลยุทธ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจำก STS ไปสู่กำรลง
มือปฏิบัติจรงิโดยหน่วยธุรกิจ หรอืหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ ด้วยเหตุน้ีเองกำรปฏิบัติจรงิถือเป็น
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิดควำมส ำเรจ็ในกำรปรบัปรุงนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง แต่อย่ำงไรก็ตำมยัง
ต้องอำศัยกระบวนกำรในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนรว่มกันของแต่ละหน่วยธุรกิจ หรอืหน่วยงำน
ท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือให้แผนกำรด ำเนินงำนมีควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน เพ่ือให้ประสิทธภิำพ
ในกำรถ่ำยทอดทิศทำงกลยุทธ์ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่หน่วยธุรกิจ หรอืหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงท่ีสุด 

3) กำรก ำกับดูแลและกลไกในกำรก ำกับดูแล ภำยหลังจำกมีกำรสรำ้งควำมเชื่อมโยงของทิศทำงกล
ยุทธ์และด ำเนินงำนไปถึงข้ันตอนของกำรลงมือปฏิบัติจริงแล้วน้ัน องค์กรจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำร
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของหน่วยธุรกิจ หรอืหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมกำรก ำกับ
ดูแลจ ำเป็นท่ีจะต้องได้รบักำรสนับสนุนจำกผู้บรหิำรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้  

4) ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกับระบบอ่ืน ๆ ภำยในองค์กร เน่ืองจำกเรื่องของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมีควำมเชื่อมโยงกับหลำย ๆ ระบบขององค์กร อำทิ ระบบงบประมำณ ระบบกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล ระบบกำรวำงแผนและกำรก ำกับดูแล เป็นต้น  
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นอกจำกน้ี ปตท. ยังสำมำรถน ำวงจรกำรบรหิำรงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำน (Plan Do 
Check Act: PDCA) เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมกำรฯ โดยจะประกอบไปด้วย กำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญและต้ัง
วัตถุประสงค์ (Plan) กำรปฏิบัติตำมแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม (Do) กำรติดตำม ทบทวนกระบวนกำร
ท ำงำน (Check) กำรทบทวนแก้ไขและปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง (Act) ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนจะ
มีล ำดับตำมท่ีปรำกฎในภำพ 

 

รูปที ่4 วงจรกำรบรหิำรงำนเพ่ือยกระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำน (PDCA) 

 



 

 

  

การวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือจัดท า
กลยุทธแ์ละแผน
แม่บทการจัดการ

นวัตกรรม       
2565–2569 

แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ปี 2565 – 2569 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

3 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท ากลยุทธ์และแผนแม่บทการจัดการ
นวัตกรรม 2565 – 2569 

3.1 กำรวิเครำะหข์้อมลูสภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Factors Analysis) 

กำรเข้ำใจบริบทขององค์กรในด้ำนต่ำง ๆ เป็นส่ิงท่ีส ำคัญในกำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนแม่บทกำร
จัดกำรนวัตกรรม เน่ืองจำกเม่ือองค์กรรูจุ้ดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง องค์กรสำมำรถท่ีจะจัดท ำกลยุทธ์ท่ี
มุ่งเน้นกำรต่อยอดจุดแข็ง และปรบัปรุงจุดอ่อน เพ่ือควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำนวัตกรรมและขับเคล่ือน
องค์กรอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยในสำมำรถแบ่งออกเป็น 7 ด้ำน ดังน้ี 

3.1.1 วิสัยทศัน์ พันธกิจ และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

กรอบวิสัยทัศน์ของ ปตท. คือ “Powering Life with Future Energy and Beyond”  

 
รูปที ่5 วิสัยทัศน์ของ ปตท. 
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โดยมีจุดมุ่งหมำยของวิสัยทัศน์ คือ “Powering Life” หมำยถึง เป็นองค์กรท่ีสรำ้งพลังขับเคล่ือนให้กับ
ประชำชนและประเทศชำติ เพ่ือสรำ้งกำรเติบโตควบคู่กับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ท ำให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืน ซ่ึงช่วย
ส่งเสรมิกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรฐกิจของประเทศต่อไปในอนำคต 

นอกจำกน้ี ทิศทำงกำรเติบโตทำงธุรกิจของ ปตท. ต่อจำกน้ี จะมุ่งเน้นสู่ “Future Energy and 
Beyond” หมำยถึง กำรมุ่งสู่ธุรกิจพลังงำนอนำคต และกำรเติบโตในธุรกิจใหม่ท่ีไกลกว่ำพลังงำน เพ่ือ
สรำ้งสรรค์พลังงำนท่ีมุ่งเน้นพลังงำนสะอำด และกำรสรำ้งธุรกิจใหม่ท่ีสรำ้งคุณค่ำและสนับสนุนกำรขับเคล่ือน
ให้ประเทศเติบโตอย่ำงย่ังยืน 

ธุรกิจพลังงำนอนำคต (Future Energy) ได้แก่  
 Renewable Energy: พลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม เป็นต้น 
 Energy Storage & System Related:  ระบบกักเก็บพลังงำนได้แก่แบตเตอรี่ และธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง เช่น กำรผลิตแบตเตอรีแ่พ็ค หรอืระบบกำรจัดกำรพลังงำน 

 EV Value Chain: ห่วงโซ่คุณค่ำรถยนต์ไฟฟ้ำ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองได้แก่อุปกรณ์และ
เครอืข่ำยกำรประจุไฟฟำ้ รูปแบบธุรกิจ Car Sharing เป็นต้น 

 พลังงำนอนำคตอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภำพ เช่น ไฮโดรเจน 
 

ธุรกิจใหม่ (Beyond) ได้แก่  
 Life Science: ธุรกิจด้ำนสุขภำพและกำรแพทย์ โดยมุ่งเน้นธุรกิจ Pharmaceutical, Nutrition 
และ Medical Devices  

 Mobility & Lifestyle: กำรบรหิำรข้อมูลลูกค้ำเพ่ือออกแบบกำรให้บรกิำรให้ตอบสนองทุกไลฟ์
สไตล์ ท้ังบรกิำรทีเก่ียวข้องกับรถยนต์ และบรกิำรอ่ืนๆ ท้ังในและนอกสถำนีบรกิำร 

 High Value Business: ธุรกิจทีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหรอืสำรเคมีมูลค่ำสูง  
 Logistics & Infrastructure: กำรรว่มลงทุนพัฒนำธุรกิจโครงสรำ้งพ้ืนฐำนของประเทศ เช่น กำร
พัฒนำท่ำเรอื ระบบรำงรถไฟ เป็นต้น  

 AI, Robotics digitalization: กำรท ำธุรกิจเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์ มีกำรผลิต
หุ่นยนต์และโดรน และรวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลิตของโรงงำน เป็นต้น 

 Ready to Explore: กำรประเมินโอกำสทำงธุรกิจอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
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ใน STS ปี 2564 กลุ่ม ปตท. ก ำหนดเปำ้หมำยทำงธุรกิจในป ี2573 ดังน้ี 
1) New growth: ธุรกิจพลังงำนใหม่และธุรกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกพลังงำนต้องสรำ้งก ำไรในปี 2573 

มำกกว่ำรอ้ยละ 30  
2) Business growth: เป้ำหมำยของธุรกิจหลักคือ ธุรกิจ LNG ต้องลงทุนให้ได้ 9 ล้ำนตันต่อปี ธุรกิจ

ไฟฟำ้ (Conventional power) 8 GW และธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน 12 GW 
3) Clean growth: เป้ำหมำยลดกำรปล่อย GHG ให้ได้ร้อยละ 15 เม่ือเทียบปริมำณกำรปล่อยในปี 

2563 

พันธกิจ (Mission) 

ปตท. ด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนและปิโตรเคมีอย่ำงครบวงจร ในฐำนะบรษัิทพลังงำนแห่งชำติ โดย
จำกวิสัยทัศน์ดังกล่ำว ปตท. มีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล ท้ัง 6 ด้ำน ดังต่อไปน้ี 
 ต่อประเทศ สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนในระยะยำว โดยกำรจัดหำพลังงำนในปริมำณท่ี
เพียงพอมีคุณภำพได้มำตรฐำนและรำคำเป็นธรรม เพ่ือเสรมิสรำ้งกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

 ต่อสังคม ชุมชน เป็นองค์กรท่ีดีของสังคม ด ำเนินธุรกิจท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกล และมีส่วนรว่มในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่สังคม ชุมชน  

 ต่อผู้ถือหุ้น ด ำเนินธุรกิจเชิงพำณิชย์ สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนท่ีดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโต
ต่อเน่ืองอย่ำงย่ังยืน 

 ต่อลูกค้า สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำ โดยผ่ำนกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บรกิำรท่ีมีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกลด้วยรำคำเป็นธรรม 

 ต่อคู่ค้า ด ำเนินธุรกิจรว่มกันบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรม มุ่งสรำ้งควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์ 
และควำมรว่มมือท่ีดี เพ่ือพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจรว่มกันในระยะยำว 

 ต่อพนักงาน สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดับมืออำชีพอย่ำงต่อเน่ือง ให้ควำม
ม่ันใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทช้ันน ำ เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันต่อ
องค์กร 

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ ปตท. (PTT Strategic Framework) 

ปตท. ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ (PTT Strategic Framework) เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่
ควำมย่ังยืน โดยมุ่งเน้นในกำรสรำ้งรำกฐำนท่ีแข็งแกรง่ในกำรด ำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรในระยะยำวและพรอ้ม
รบัมือต่อควำมเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ของสภำพเศรษฐกิจและสังคมท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่ม ปตท. ซ่ึงในปัจจุบัน ปตท. ถือเป็นองค์กรหลักด้ำนพลังงำนของประเทศ และเป็นแรงขับเคล่ือน
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ประเทศไทยให้ก้ำวผ่ำนกำรเปล่ียนแปลง โดยกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำปรบัใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ
และบรหิำรกิจกำร โดยมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันของประเทศ พรอ้มกับพัฒนำ
สังคมและยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย ตำมแนวคิดท่ีเรียกว่ำ  PTT หรือ “Powering Thailand’s 
Transformation” 

 
รูปที ่6 กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจ (PTT Strategic Framework) 

 
แนวคิด PTT by PTT 

ปัจจุบัน ปตท. ด ำเนินงำนภำยใต้วิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมำยท่ีจะเป็นผู้น ำด้ำนพลังงำนในอนำคต โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด PTT by PTT โดย
แนวทำงน้ีจะช่วยให้องค์กรสำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ผ่ำนกำรวำงพ้ืนฐำนหลักในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเป็น
องค์กรท่ีผลักดันกำรเปล่ียนแปลงแก่ประเทศ Powering Thailand’s Transformation: PTT ท่ีมุ่งเน้นกำร
พัฒนำกำรด ำ เ นินงำน ด้ำน  Partnership & Platform, Technology for All, และ  Transparency & 
Sustainability (PTT)  เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไว้และสำมำรถบรรลุแนวคิด
ดังกล่ำวได้ นอกจำกน้ีกำรน ำแนวคิด PTT by PTT มำปรบัใช้ยังส่งผลดีต่อกำรด ำเนินงำนในด้ำนอ่ืน ๆ อำทิ 
กำรต่อยอดกำรด ำเนินงำนผ่ำนกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งภำยในองค์กร โดยกำรเปิดกว้ำงทำงควำมคิด รบับรบิท
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จำกภำยนอก (Inside-out & Outside-in) เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บรโิภคและควำมคำดหวงัของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงแนวทำงในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนท้ัง 3 ด้ำน ประกอบด้วย 

1) Partnership & Platform – มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรสรำ้งควำมรว่มมือกับพันธมิตรทำง
ธุรกิจ และพัฒนำช่องทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ผ่ำนแพลตฟอรม์ (Platform) แทนกำรเป็นแค่ผู้ผลิต
สินค้ำและจ ำหน่ำยเพียงอย่ำงเดียว นอกจำกน้ี ปตท. ยังสำมำรถใช้โอกำสน้ีในกำรดึงดูดพันธมิตรท่ี
มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจำกต่ำงประเทศเข้ำมำรว่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบรกิำร ควบคู่ไป
กับกำรสรำ้งควำมรว่มมือจำกรฐัวิสำหกิจ ผู้ประกอบกำรในประเทศ และภำคเอกชน เพ่ือรองรบักำร
ขยำยตัวของสภำพเศรษฐกิจและสังคม และร่วมกันสร้ำงธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีจะเป็นส่วนช่วยในกำร
พัฒนำสังคม 

2) Technology for all – มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและปรับใช้ เทคโนโลยีเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำใน
หลำกหลำยรูปแบบในอนำคต โดยเทคโนโลยีน้ีจะมำจำกกำรผสมผสำนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 
นวัตกรรม และระบบดิจิทัล ซ่ึงสำมำรถน ำมำปรบัใช้ได้ในทุก ๆ ด้ำนของกระบวนกำรท ำงำน กำร
บรหิำรจัดกำรองค์กร รวมท้ังกำรขับเคล่ือนสู่ภำยนอก ซ่ึงถือเป็นกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสังคม
อีกด้วย 

3) Transparency and Sustainability – มุ่งเน้นเรือ่งควำมโปรง่ใสตรวจสอบได้ และควำมเช่ือม่ันใน
กำรด ำเนินธุรกิจระยะยำว โดยผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนต้องปฏิบัติงำนสอดคล้องตำมแนว
ทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยในขององค์กร 
(Governance, Risk and Compliance หรอื GRC) นอกจำกน้ียังมีเป้ำประสงค์ท่ีจะพัฒนำธุรกิจให้
เกิดควำมม่ันคงและย่ังยืนในบรบิทของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

 

รองรับวิกฤตด้วยทิศทางกลยุทธ์ 4R 

นอกเหนือจำกแนวคิด PTT by PTT แล้ว ยังมีแนวทำงในกำรรองรบัวิกฤตและลดผลกระทบเชิงลบต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกลุ่ม ปตท. ได้น ำแนวคิด 4R มำปรบัใช้ในกำรบรหิำรจัดกำรเพ่ือรองรบัวิกฤต
และผลกระทบเชิงลบท่ีอำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต ซ่ึงแนวคิดน้ีจะช่วยให้กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. 
เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ โดยแนวคิด 4R ประกอบด้วย 

1) Resilience – กำรสรำ้งควำมยืดหยุ่นและรกัษำสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือให้เกิดควำม
พรอ้มอยู่เสมอ รวมถึงเป็นกำรสรำ้งควำมเช่ือม่ันให้แก่ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนในองค์กร ผ่ำน
กำรประเมินสุขภำพขององค์กร กำรลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็น และกำรจัดล ำดับพร้อมก ำหนด
ควำมส ำคัญของโครงกำรลงทุนในแต่ละโครงกำร ต้ังแต่กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น (Upstream) สู่
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันปลำย (Downstream) 
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2) Restart – กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรน ำธุรกิจ พนักงำน ลูกค้ำ และคู่ค้ำ กลับสู่สภำวะปกติ
โดยเรว็ท่ีสุดภำยหลังมีกำรเปล่ียนแปลงหรอืเหตุกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร ซ่ึงจะรวมถึงกำรรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรตลำดขององค์กรด้วย 

3) Reimagination – หลังจำกกำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรน ำธุรกิจ จนสำมำรถน ำพนักงำน คู่ค้ำ 
และลูกค้ำกลับสู่สภำวะปกติได้แล้วน้ัน ปตท. ยังเตรยีมวำงแผน และออกแบบธุรกิจเพ่ือรองรบักำร
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของสภำพเศรษฐกิจและสังคม โดยถือเป็น Next normal ท้ังธุรกิจเดิม และ 
New S-Curve ส ำหรบัธุรกิจใหม่ 

4) Reform – หำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงลบท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียงสูงต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจขององค์กร ปตท. อำจจ ำเป็นท่ีจะต้องวำงแผนกำรปฏิรูป ออกแบบโครงสรำ้งองค์กร
และกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรในอนำคต เพ่ือพร้อม
รบัมือต่อควำมเปล่ียนแปลงหรอืสถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิด และยังถือเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงใน
ลักษณะคล้ำยเดิมท่ีอำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต 

โดย ในปี 2564 จะเน้นกลยุทธ์ Reimagination และ Reform เพ่ือรองรบั New Normal ระยะยำวใน
กำรขับเคล่ือนธุรกิจขององค์กร 

3.1.2 ค่ำนิยมองค์กร 

จำกวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ (Strategy) ของ ปตท. เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “Powering Life with 
Future Energy and Beyond” น้ัน “SPIRIT” จึงนับเป็นค่ำนิยมองค์กรท่ีพนักงำนทุกคนของ ปตท. ยึดถือ และ
เป็นรำกฐำนส ำคัญท่ีหล่อหลอมให้ผู้บรหิำรและพนักงำนเป็นคนเก่ง คนดี และมีควำมรบัผิดชอบต่อองค์กรและ
สังคมภำยนอก น ำพำองค์กรให้บรรลุกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ โดยมีค่ำนิยม SPIRIT เป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนในองค์กร
ให้พนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

มุ่งเน้นให้พนักงำนแบ่งปันองค์ควำมรู ้และผสำนพลังควำมรว่มมือให้เกิดข้ึนท้ังภำยในและภำยนอก
องค์กร ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

1) S = Synergy ผสำนพลังสรำ้งพันธมิตร 
มุ่งเน้นให้พนักงำนแบ่งปนัองค์ควำมรู ้และผสำนพลังควำมรว่มมือให้เกิดข้ึนท้ังภำยในและภำยนอก
องค์กร ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- สร้ำง ผสำนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกันท้ังภำยใน ปตท. และ
ภำยในกลุ่ม ปตท. 

- สรำ้งและขยำยควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรท้ังในและนอกกลุ่ม ปตท. 
- แบ่งปัน แลกเปล่ียนมุมมอง องค์ควำมรู ้ทรพัยำกร และประสบกำรณ์ซ่ึงกันและกันภำยใน

กลุ่ม ปตท. 
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2) P = Performance Excellence สรำ้งควำมเปน็เลิศ 
มุ่งเน้นให้พนักงำนพรอ้มปรบัตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ ต้ังใจท ำงำนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
เหนือควำมคำดหมำย เพ่ือสรำ้งและส่งมอบคุณค่ำท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- ยืดหยุ่นเพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัว ในกำรท ำงำน พร้อมปรับตัวต่อ กำรเปล่ียนแปลงอย่ำง
รวดเรว็ 

- มุ่งม่ันต้ังใจท ำงำนเพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ท่ีเหนือควำมคำดหมำย 
- สรำ้งและส่งมอบคุณค่ำท่ีดีท่ีสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) I = Innovation สรำ้งกำรเติบโตด้วยนวัตกรรม 
มุ่งเน้นให้พนักงำนมีทัศนคติเชิงบวก แสวงหำโอกำสแนวคิดใหม่ๆ และกล้ำคิดอย่ำงสรำ้งสรรค์ 
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน พรอ้มท้ังเรยีนรูแ้ละ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- เปิดใจ คิดบวก แสวงหำโอกำสแนวคิดใหม่ ๆ และกล้ำคิด อย่ำงสรำ้งสรรค์ 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรท ำงำน 
- เรยีนรูแ้ละพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเน่ือง 

4) R = Responsibility for Society สรำ้งสรรค์สังคมและส่ิงแวดล้อม 
มุ่งเน้นให้พนักงำนท ำงำนบนควำมตระหนักรู ้โดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน พัฒนำธุรกิจท่ีค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม และมีจิตอำสำในกำรท ำเพ่ือ
ส่วนรวม ชมุชน สังคม และประเทศชำติ ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- ท ำงำนบนควำมตระหนักรู ้โดยค ำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

- มุ่งเน้นกำรท ำงำนและพัฒนำธุรกิจท่ีค ำนึงถึงส่ิงแวดล้อม 
- มีจิตอำสำในกำรท ำเพ่ือส่วนรวม ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 

5) I = Integrity & Ethics สรำ้งพลังควำมดี 
มุ่งเน้นให้พนักงำนท ำงำนอย่ำงถูกต้อง โปรง่ใส ปฏิบัติตนเปน็พนักงำนท่ีดีขององค์กร ประพฤติตน
ด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจรติ ต้ังอยู่ในจรยิธรรมอันดีงำม ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- มุ่งม่ันท ำงำนอย่ำงถูกต้อง โปรง่ใส 
- ปฏิบัติตนเป็นพนักงำนท่ีดีขององค์กร 
- ประพฤติตนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจรติ ต้ังอยู่ในจรยิธรรมอันดีงำม 
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6) T = Trust & Respect สรำ้งควำมเช่ือม่ันและไว้ใจ 
มุ่งเน้นให้พนักงำนสรำ้งควำมเช่ือม่ันและควำมไว้วำงใจ ในกำรท ำงำนรว่มกัน เปิดโอกำสและเชือ่
ใจในศักยภำพ ควำมสำมำรถของผู้อ่ืน เปิดใจและเคำรพในควำมหลำกหลำยของผูอ่ื้น” ซ่ึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ด้วยกำร 

- สรำ้งควำมเช่ือม่ันและควำมไว้วำงใจในกำรท ำงำนรว่มกัน 
- เปิดโอกำส และให้อิสระในกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม พรอ้มเชื่อใจในศักยภำพ

ควำมสำมำรถของผู้อ่ืน 
- เปิดใจและเคำรพในควำมหลำกหลำยของผู้อ่ืน 

 

3.1.3 กระบวนกำร Idea to Innovation 

ปัจจุบัน ปตท. พัฒนำกระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรมหลำกหลำยโครงกำร โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนรว่ม กำรระดมควำมคิดเห็นจำกพนักงำนภำยใน
องค์กร และพัฒนำต่อยอดทักษะองค์ควำมรูต่้ำง ๆ เพ่ือน ำพำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภำพ ซ่ึงในแต่ละโครงกำรจะมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนท่ีแตกต่ำงกันไป อำทิ กำรจัด Workshop เพ่ือ
ระดมควำมคิดเชิงนวัตกรรม และกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเชิงนวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กร เป็นต้น โดยมี
โครงกำรตัวอย่ำงท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

โครงการ Community of Practice (COPs) 

โครงกำรชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COPs) มีวัตถุประสงค์หลักในกำรเปิดโอกำสให้
บุคลำกรในองค์กรแลกเปล่ียนควำมรู ้ปัญหำ หรอืควำมสนใจโดยไม่มีกำรก ำหนดหัวข้อท่ีตำยตัวและสำมำรถ
เปล่ียนแปลงหัวข้อในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นได้ตำมท่ีกลุ่มคนดังกล่ำวสนใจ ท้ังน้ีอำจจะเป็นหัวข้อท่ี
เก่ียวข้องกับกำรระดมควำมคิดเห็นด้ำนควำมคิดสรำ้งสรรค์ อันน ำไปสู่กำรต่อยอดและพัฒนำเชิงนวัตกรรมก็ได้ 
ซ่ึงวิธีกำรเรยีนรูใ้นรูปแบบของ Community of Practice จะช่วยให้บุคลำกรสำมำรถทรำบถึงวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงตรงจุดและมีประสิทธิภำพ เน่ืองจำกเป็นกำรแลกเปล่ียน สรำ้งทักษะ ควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญระหว่ำง
บุคลำกรในกลุ่มอันก่อให้เกิดกำรแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) โดยมีส่วนประกอบส ำคัญดังน้ี 

1) หัวข้อควำมรู ้(Domain) – กำรก ำหนดหัวข้อจำกบุคลำกรในกลุ่มท่ีสนใจในเรือ่งเดียวกัน  
2) ชุมชน (Community) – กำรรวมกลุ่มของบุคลำกรท่ีสนใจในเรือ่งเดียวกัน 
3) แนวปฏิบัติ (Practice) – กำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรูจ้ำกบุคลำกรในกลุ่ม อันน ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติท่ี
สำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนได้  
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ส ำหรบั ปตท. มีโครงกำรท่ีช่วยส่งเสรมิกำรบรหิำรจัดกำรองค์ควำมรู ้(Knowledge Management: KM) 
ภำยในองค์กร เพ่ือให้องค์ควำมรู้ท่ีมีอยู่สำมำรถน ำไปปรับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังน้ัน ปตท. จึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรบัโครงกำร Community of Practice (COPs) โดยประกอบ
ไปด้วย 

1) Process – ก ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรูท่ี้สำมำรถตอบสนองต่อกลยุทธ์ของสำยงำน/
บรษัิท พรอ้มท้ังก ำหนดให้มีแผนกำรด ำเนินงำนและระบุผู้รบัผิดชอบท่ีชัดเจน รวมถึงมีกำรวัดผลของ
กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ พร้อมท้ังวิเครำะห์ เพ่ือปิด Gap และวำงแผนเพ่ือให้เกิด KM 
Improvement ในอนำคต 

2) People – ก ำหนดให้มี Leadership Action ท่ีมีส่วนส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ มีกำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีท่ีชัดเจน มีกำรวำงแผนพัฒนำศักยภำพของสมำชิกใน COPs ผ่ำนกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรูจ้ำกผู้เชี่ยวชำญ (Expert) สู่ผู้เรยีน (Learner) และมีกำรส่งเสรมิวัฒนธรรมด้ำนกำรบรหิำร
จัดกำรองค์ควำมรู้ อำทิ กำรก ำหนด KM Agenda Base กำรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด KM ใน
หน่วยงำนของตนเอง เป็นต้น 

3) Technology – มีกำรใช้ Technology หรอื Digital ในกระบวนกำรปฏิบัติงำน หรอื กระบวนกำรบรหิำร
จัดกำรองค์ควำมรู ้เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนและสำมำรถน ำไปต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจ
ตลอดจนสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ อำทิ กำรจัดให้มีพ้ืนท่ีในกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ ผ่ำนกำรจัดเก็บใน KM 
Portal หรอื One Drive พรอ้มท้ังมีกำรจ ำแนกหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เพ่ือให้สะดวกต่อกำรค้นหำและเข้ำถึง
ได้ง่ำยโดยกำรใช้ Search Engines เป็นตัวช่วยในกำรค้นหำองค์ควำมรูท่ี้ต้องกำร 

โครงการ Leadership Development Program (LDP) 

โครงกำร Leadership Development Program (LDP) เป็นหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
ผู้บรหิำร โดยจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เพื่อตอบโจทย์ผู้บรหิำรในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

1) หลักสูตร Leadership Development Program I – ส ำหรับผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรส่วน (กลุ่ม
ศักยภำพ) โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรท่ีเป็นพ้ืนฐำน
ส ำคัญ อันก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจท้ังในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลและกำร
ด ำเนินงำน ก่อนท่ีจะก้ำวขึ้นสู่ต ำแหน่งส ำคัญถัดไป โดยกำรเข้ำรว่มโครงกำรบุคลำกรเหล่ำน้ีจะต้อง
ผ่ำนกำรศึกษำ แลกเปล่ียนควำมคิด ควำมรู ้และประสบกำรณ์ เปิดมุมมอง และศึกษำ Case Study 
รวมท้ัง Best Practice กับวิทยำกรผู้มีควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญในด้ำนน้ัน ๆ จำกองค์กรช้ันน ำ
ของโลก โดยถือเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้สัมผัสกับรูปแบบกำรเรยีนรูร้ะดับสำกล (World – 
Class) และเป็นกำรสรำ้งเครอืข่ำย (Networking) รว่มกันระหว่ำงผู้บรหิำรในกลุ่ม ปตท. 



 
25 

2) หลักสูตร Leadership Development Program II – ส ำหรับผู้บริหำรระดับผู้จัดกำรฝ่ำย (กลุ่ม
ศักยภำพ) มุ่งเน้นไปท่ีกำรเสรมิสรำ้งกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ กำรวำงกลยุทธ์ เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือน
และน ำไปปฏิบัติ (Implement) ได้ในองค์กร ผ่ำนกำรศึกษำและแลกเปล่ียนควำมคิดจำกกำรเรยีนรู้
ผ่ำน Case Study และ Best Practice รว่มกับกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรูจ้ำกวิทยำกรช้ันน ำ และ
ถือเป็นกำรสรำ้งเครอืข่ำย (Networking) รว่มกันระหว่ำงผู้บรหิำรในกลุ่ม ปตท. 

3) หลักสูตร Leadership Development Program III – ส ำหรบัผู้บรหิำรระดับสูงในกลุ่ม SEVP Pool 
มุ่งเน้นในเรือ่ง Leadership ท้ังในแง่ของตนเอง (Leading Self) องค์กร (Leading Organization) 
และทีมงำน (Leading Team) เพ่ือให้สำมำรถก้ำวสู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นและพรอ้มรบัมือกับควำมท้ำ
ทำย และพรอ้มท่ีจะน ำพำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและเติบโตได้อย่ำงย่ังยืน 

3.1.4 กระบวนกำร Voice of Customer to Innovation (VOC to Innovation) 

ปัจจุบัน ปตท. มีกำรจัดกำรนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำดผ่ำนคณะกรรมกำร PTT Customer 
Excellence Committee (PTT CEC) และส่งต่อโครงกำรท่ีต้องกำรพัฒนำขึ้นเป็นนวัตกรรมให้คณะกรรมกำร 
PTT Innonvation Management Committee (PTT IMC) กล่ันกรอง โดยมีกระบวนกำรดังน้ี 

1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและคำดหวังของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเพ่ือท่ีจะสรำ้งควำมสัมพันธ์ 
หน่วยงำนจะด ำเนินกำรประเมินควำมต้องกำรและควำมคำดหวังจำกกำรสอบถำมคู่ค้ำ 
(ทำงตรง) และกำรประเมินควำมต้องกำรจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล (ทำงอ้อม) ตำมแต่ละกลุ่ม
ลูกค้ำ (Segment) โดยมีกำรน ำระบบบรหิำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (Customer Relationship 
Management, CRM) มำใช ้

2)  กำรวิเครำะห์คู่เทียบหรอืคู่แข่งเพ่ือใช้ในกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำและตลำด หน่วยงำนจะด ำเนินกำรวิเครำะห์คู่เทียบจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำเพ่ือเก็บประเด็นปัญหำหรือข้อเสนอแนะท่ีสำมำรถน ำมำเป็น Input ในกำรจัดท ำ
แผน CRM ให้สำมำรถเทียบเคียงหรอืเหนือกว่ำคู่เทียบได้ 

3) กำรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของ ปตท. หน่วยงำนจะท ำ Market Survey และใช้
เครือ่งมือทำงกำรตลำดในกำรก ำหนด Product Characteristic และด ำเนินกำรศึกษำควำม
เปน็ไปได้ของตลำด เพ่ือก ำหนดลักษณะเฉพำะและแบบจ ำลอง 

4) กำรรวบรวมและวิเครำะห์เสียงของลูกค้ำ(VOC) ในทุกกลุ่มลูกค้ำและตลำด (ไม่ว่ำจะเป็นลูกค้ำ
ปัจจุบัน อดีตลูกค้ำ ลูกค้ำคู่แข่ง และลูกค้ำในอนำคต) และควรจัดแบ่งประเภทของ VOC ตำม
ผลิตภัณฑ์และบรกิำรกำรสนับสนุนลูกค้ำเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหรอืระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเป็นฐำนข้อมูลกลำงขององค์กร  
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5) คณะกรรมกำร PTT CEC ท ำกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ วิเครำะห์ และคัดเลือก  VOC ด้วย
เกณฑ์ประเมินระดับผลกระทบต่อองค์กรและผลกระทบต่อลูกค้ำ จำกน้ันจะเลือก VOC ท่ีมี
ศักยภำพในกำรพัฒนำต่อยอดสู่กำรสรำ้งนวัตกรรม ท่ีมีระดับคะแนนกำรประเมินต้ังแต่ 9 ข้ึน
ไปเพ่ือส่งต่อให้คณะท ำงำนย่อย IM Process Team พิจำรณำด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำเป็น
นวัตกรรมต่อไปดังรูปท่ี 7 เพ่ือเชื่อมโยง VOC สู่กำรพัฒนำนวัตกรรมให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำทุกกลุ่มได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

รูปที ่7 เกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสในกำรพัฒนำเปน็นวตักรรม 

 

6) โครงกำรท่ีเข้ำข่ำยพัฒนำเป็นนวัตกรรมและต้องมีกำรด ำเนินกำรข้ำมสำยธุรกิจ จะถูกส่งมำ
พิจำรณำกล่ันกรองโดยคณะกรรมกำร PTT IMC เพ่ือพิจำรณำกำรด ำเนินกำรต่อไป 

7) กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิำร กำรสนับสนุนลูกค้ำ และกำรสรำ้งควำมสัมพันธกั์บ
ลูกค้ำ ต้องครอบคลุม กระบวนกำรหรือกิจกรรม ท่ีลูกค้ำสัมผัสกับองค์กรโดยตรง (Touch 
Point) 
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8) กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรบัใช้ในกำรจัดกำรนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้ำและตลำด รวมท้ัง
ส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มของลูกค้ำในกำรจัดกำรนวัตกรรมดังกล่ำวเพ่ือให้นวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้น
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำกลุ่มต่ำง ๆ ได้อย่ำงแท้จรงิ 

9) ทบทวนและวิเครำะห์ระบบงำนและ/หรือกระบวนกำรย่อย จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรและปรบัปรุงและพัฒนำระบบงำนและ/หรอืกระบวนกำรย่อยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเรจ็ท่ีดีกว่ำเป้ำหมำยและดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ โดยปรบั
ใชข้้อมูลท่ีเป็น Big Data หรอืกำรท ำ Data Analytic เป็นเครือ่งมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 

 

3.1.5 กำรส ำรวจกำรรับรู้แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม 

ปัจจุบัน ปตท. ส ำรวจควำมเข้ำใจในแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ผ่ำนกำรท ำแบบประเมินกำรส่ือ
ควำม Business Plan โดยมีกำรส ำรวจในหัวข้อค ำถำมเก่ียวกับ ระดับกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจใน Business 
Plan Timeline  ระดับควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ Business Plan Template ระดับควำมเข้ำใจในวิธีกำรกรอก
ข้อมูลเพ่ือเข้ำระบบ E-Planning ระดับควำมเข้ำใจในหลักกำรจัดสรรค่ำใช้จ่ำยจำกส ำนักงำนใหญ่ ระดับผล
กำรปฏิบัติหลังจำกกำรส่ือควำม ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรแจ้งก ำหนดนัดหมำยเพ่ือส่ือควำม Business 
Plan Timeline & Template รวมถึงระดับควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรส่ือควำม เพ่ือเป็นกำรติดตำม 
ประเมินผล และน ำมำทบทวนและปรบัปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 

นอกจำกน้ัน ปตท. จะด ำเนินกำรถ่ำยทอดแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม รวมถึงเป้ำประสงค์ 
เป้ำหมำย ท้ังระยะส้ันและระยะยำวด้ำนนวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือ
สรำ้งกำรรบัรูแ้ละเข้ำใจ และเพ่ือให้สำมำรถผลักดันผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูงสุด หลังจำกน้ัน จะด ำเนินกำรส ำรวจกำรรบัรูแ้ละเข้ำใจแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมและแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมแก่บุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงครอบคลุม เพ่ือทบทวนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำน และน ำไปปรบัปรุงพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีผลส ำเรจ็ท่ีระบุในแผนแม่บท
กำรจัดกำรนวัตกรรม 

3.1.6 แนวทำงกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

กำรบรหิำรจัดกำรองค์ควำมรูข้องกลุ่ม ปตท. ครอบคลุมต้ังแต่กำรเรยีนรูร้ะดับบุคคล กำรเรยีนรูใ้น
ระดับกลุ่มย่อย และกำรจัดกำรองค์ควำมรูใ้นรูปแบบของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COPs)
เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้(Learning Organization) โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมรว่มมือด้ำน
ค่ำนิยม และจัดกำรควำมรู ้กลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values & KM Alignment Committee) จะเป็นผูท้ ำ
หน้ำท่ีผลักดันกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนกลไกทำงด้ำนทรัพยำกรบุคคล กระบวนกำร และเทคโนโลยี 
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(People, Process, Technology) ยกระดับและแบ่งปันวิธีปฏิบัติสู่วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพ่ือสรำ้งพลังรว่มและ
ควำมเป็นเลิศในกำรแข่งขันของกลุ่ม ปตท. โดยทีมจัดกำรควำมรู ้ฝ่ำยพัฒนำองค์กร จะรำยงำนควำมคืบหน้ำ
ในกำรบรหิำรจัดกำรควำมรูใ้ห้แก่คณะกรรมกำรฯ เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ 
แสดงข้อคิดเห็นและค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้บุคลำกร ปตท. สำมำรถน ำองค์
ควำมรูไ้ปใช้งำนและต่อยอดได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของธุรกิจ โดยท่ีประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปตท. ได้มอบนโยบำยให้คณะกรรมกำรฯ  ด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย ซ่ึงจะมี
กำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้เป็น
เครื่องมือท่ีเสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมกำรแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ของพนักงำนกลุ่ม ปตท. และช่วย
พนักงำนต่อยอดควำมรูต่้ำง ๆ เหล่ำน้ันให้เกิดเป็นควำมคิดรเิริม่สรำ้งสรรค์ในทุก ๆ หน่วยงำน และมุ่งสู่ผลงำน
ด้ำนนวัตกรรม ท่ีสำมำรถสรำ้งมูลค่ำและ/หรอืคุณค่ำเพ่ิมให้กับกลุ่ม ปตท. โดยกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้
ผ่ำน 3 กลไกหลัก ดังน้ี 

 People: กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีพฤติกรรมด้ำนกำรแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละพัฒนำตนเองอย่ำง
สม่ำเสมอ 

 Process: กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรแลกเปล่ียน 
จัดเก็บ ประยุกต์ใช้และต่อยอดควำมรูอ้ย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรทบทวน Knowledge Theme ของ
กลุ่ม ปตท. ให้สอดรบักับกลยุทธ์และกำรด ำเนินธุรกิจ ท้ังในปัจจุบัน (Do Now) และอนำคต (Decide 
Now/ Design Now) เช่น New-S Curve และกำรส่งเสริมดิจิทัลเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญในอนำคต และตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 Technology: สนับสนุนให้เกิดกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดเก็บและค้นหำข้อมูล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันต่อควำมต้องกำร โดย
ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ของกลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group KM SPACE ให้ทันสมัย 
ตอบสนองผู้ใช้งำนได้ดีขึ้น 

ท้ังน้ี เน่ืองจำก ปตท. มีกำรถ่ำยทอดและต่อยอดองค์ควำมรูอ้ย่ำงสม่ำเสมอและต่อเน่ือง ท ำให้ ปตท. มี
กำรพัฒนำนวัตกรรมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และทรพัย์สินทำงปัญญำท่ีสรำ้งรำยได้และคุณค่ำให้กับองค์กร
เป็นจ ำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ปตท. ยังมีศักยภำพในกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรควำมรูท่ี้มีเพ่ือน ำไปสู่
กำรสรำ้งนวัตกรรมท่ีครอบคลุมในทุก ๆ หน่วยธุรกิจใหม้ำกขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่ได้ 

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมภำยในองค์กร พบว่ำ ปตท. มีจุดแข็งด้ำน
นวัตกรรมหลำยอย่ำง ซ่ึงจะเป็นตัวแปรส ำคัญในกำรจัดท ำกลยุทธ์ท่ีตรงต่อควำมต้องกำรขององค์กรท่ีจะมุ่ง
พัฒนำจุดแข็ง และปรบัปรุงจุดอ่อน รวมถึงต่อยอดพัฒนำนวัตกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบรกิำรใหม่ ๆ ได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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3.2 กำรวิเครำะหข์้อมลูสภำพแวดล้อมภำยนอก (External Factors Analysis) 

กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันจ ำเป็นท่ีจะต้องศึกษำกำรเปล่ียนแปลงไปของสภำพแวดล้อมภำยนอก ท่ี
สำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรและถือเป็นประเด็นส ำคัญท่ีต้องตระหนัก เน่ืองจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอกมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็และมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงซับซ้อน กำรเกิดขึ้นของ
หน่ึงเหตุกำรณ์อำจก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ในหลำยรูปแบบ ดังน้ันจึงเป็นเรือ่งท่ียำกส ำหรบัองค์กรท่ีจะสำมำรถ
ควบคุมหรือก ำหนดทิศทำงของสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ ดังน้ันเพ่ือเป็นกำรป้องกัน
ผลกระทบจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องเข้ำใจและทรำบถึงสำเหตุ หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถเกิดข้ึนได้ในอนำคต จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสภำพแวดล้อมเหล่ำน้ัน ซ่ึง
ส ำหรบั ปตท. สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีสำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรของ ปตท. สำมำรถจ ำแนก
ได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังน้ี 

3.2.1 ยุทธศำสตร์ระดับชำติที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 

3.2.1.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 

แผนยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรสรำ้งงำนวิจัยและนวัตกรรมท่ี
สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้จรงิ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบรกิำร สำมำรถใช้
แก้ไขปัญหำท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำสังคมอย่ำงมีนัยส ำคัญ สรำ้งขีดควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีรองรบั
กำรเติบโตในระยะยำว โดยค ำนึงถึงแนวโน้มหลักในสังคมโลกทำงด้ำนสังคมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
และกำรเมือง 

กรอบยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศ
ไทยใช้กำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นก ำลังอ ำนำจแห่งชำติ เพ่ือก้ำวไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้วภำยใน 20 ปี ด้วย
ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตรห์ลัก ดังน้ี 

 ยุทธศำสตรท่ี์ 1: กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสรำ้งควำมม่ังค่ังทำงเศรษฐกิจ  
 ยุทธศำสตรท่ี์ 2: กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศำสตรท่ี์ 3: กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือกำรสรำ้งองค์ควำมรูพ้ื้นฐำนของประเทศ 
 ยุทธศำสตรท่ี์ 4: กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรม 
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ที่มำ: เอกสำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำติ (สวทน.) 

รูปที ่8 ภำพรวมยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี 

 
โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี ต้องกำรมุ่งเน้นให้กำรวิจัยและ

นวัตกรรมท ำให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำของห่วงโซ่กำรผลิตและกำรบรกิำรท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูงในตลำดโลกและสรำ้ง
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมท้ังเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีในสำขำท่ีส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ประกอบไปด้วยรำยละเอียด ดังน้ี 

 สำมำรถใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้จรงิ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบรกิำร 
 สำมำรถใช้แก้ปัญหำและเกิดผลกระทบต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม

อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
 สรำ้งขีดควำมสำมำรถทำงควำมรูด้้ำนวิชำกำร เทคโนโลยีและสรำ้งนวัตกรรมทำงสังคมให้

เป็นรำกฐำนของประเทศ ส ำหรบักำรเติบโตในระยะยำว 
ท้ังน้ี ได้ก ำหนดผลกระทบส ำคัญตำมยุทธศำสตรก์ำรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี ท่ีคำดหวัง 6 ด้ำน 

ได้แก่  
(1) ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว และเป็นผู้น ำนวัตกรรมในอุตสำหกรรมท่ีมี

ศักยภำพในระดับโลก  
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(2) สังคมไทยมีควำมม่ันคงและมีภูมิคุ้มกันตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีควำม
ย่ังยืน  

(3) เกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมระหว่ำงหน่วยงำนในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม  

(4) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมข้ึนเป็นรอ้ยละ 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
(5) สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชนต่อภำครฐัเป็น 80:20  
(6) สัดส่วนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 60 คน ต่อประชำกร 10,000 คน ซึ่งจะ

เห็นได้ว่ำ ทำงรฐับำลได้ให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่ำงมำก 
ท้ังควำมชัดเจนจำกแนวทำงนโยบำยและตัวช้ีวัดต่ำง ๆ 

3.2.1.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี 

แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แผนกำรศึกษำต่ำง ๆ และแผนกำรพัฒนำแรงงำนของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) กำรผลิตและ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรมให้มีทักษะ ควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ ทัดเทียมนำนำประเทศ สอด
รบักับกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงกำรมีควำมคิดสรำ้งสรรค์ในกำรน ำเทคโนโลยีมำ
ปรบัใช้ พัฒนำและต่อยอด อันน ำไปสู่กำรสรำ้งองค์ควำมรูใ้หม่และสำมำรถผลิตเป็นทรพัย์สินทำงปัญญำของ
ประเทศได้ในอนำคต (2) พัฒนำแรงงำนให้มีทักษะสูง ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร สำมำรถ
พัฒนำต่อยอดและน ำเทคโนโลยีมำปรบัใช้ได้ และ (3) สรำ้งระบบกำรผลิตนักเรยีนนักศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำง
ท่ัวถึง สำมำรถเป็นตัวป้อนเข้ำสู่อำชีพบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 

ท้ังน้ี ได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังน้ี “มีบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภำพทัดเทียมระดับโลก 
เพียงพอต่อกำรขับเคล่ือนประเทศกลุ่มรำยได้สูง และเติบโตอย่ำงท่ัวถึง ภำยในปี พ.ศ. 2579” โดยแผนกลยุทธ์
กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี ประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1: ขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร 
ด้วยกำรส่งเสรมิให้บุคลำกรท่ีมีศักยภำพสูงเข้ำมำมีบทบำทในกำรรว่มพัฒนำองค์กร ผ่ำนกำร
ประยุกต์ใช้ทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี เพ่ือสรำ้งมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ภำคกำรผลิต 
กำรบรกิำร หรอืสำมำรถน ำควำมรู ้ควำมสำมำรถน้ัน ๆ มำใช้เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ชีวิต ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้ำงได้  

 กลยุทธ์ท่ี 2: พัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภำคกำรผลิต บริกำร สังคมและชุมชนด้วย
บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมคุณภำพสูง มุ่งเน้นกำรเพ่ิมสัดส่วนแรงงำนทักษะสูงให้มีทักษะตรง
กับควำมต้องกำร เพ่ือน ำมำเชื่อมโยงและต่อยอดกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในเชิง
พำณิชย์ อันน ำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกต่อภำคกำรผลิต กำรบรกิำร สังคมและชุมชน  
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 กลยุทธ์ท่ี 3: เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ในอนำคต ด้วยกำรขยำยฐำน
บุคลำกรด้วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เน่ืองจำกกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่เศรษฐกิจ
ฐำนควำมรู้ในอนำคตจ ำเป็นท่ีจะต้องมีบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยละนวัตกรรมท่ีเพียงพอและมี
คุณภำพสูง ดังน้ันจึงต้องอำศัยกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนและนักศึกษำในทุกช่วงวัยท่ีมี
ทักษะ ควำมรู ้และควำมสำมำรถในเส้นทำงสำยอำชีพวิจัยและนวัตกรรม 

 

 
ที่มำ: เอกสำร สภำนโยบำยวจัิยและนวัตกรรมแห่งชำติ 

รูปที ่9 ภำพรวมกลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม 
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3.2.2 หน่วยงำนที่สนับสนนุกำรลงทุนและพัฒนำนวัตกรรม 

3.2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน หรอื (“BOI”) ต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2509 ตำม พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
กำรลงทุนเพ่ือกิจกำรอุตสำหกรรม โดยมีภำรกิจหลักคือกำรส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำนกำรให้สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษี และสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ใช่ภำษี จนกระท่ังถึงปัจจุบันได้มีกำรขยำยขอบเขตหน้ำท่ีให้ครอบคลุม
กำรส่งเสริมกำรลงทุนของคนไทยในต่ำงประเทศด้วย โดยถือเป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ี

โดยมีวิสัยทัศน์ใน “กำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีมีคุณค่ำ ท้ังในประเทศและกำรลงทุนของไทยใน
ต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวพ้นกำรเป็นประเทศท่ีมี
รำยได้ระดับปำนกลำง (Middle Income Trap) และสำมำรถเติบโตได้อย่ำงย่ังยืน ตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีรำยละเอียดเป้ำหมำยส่งเสริมกำรลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ี 
2/2557 ดังน้ี 

1) ส่งเสรมิกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ โดยกำรส่งเสรมิกำร
วิจัยและพัฒนำ กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม 
ภำคบรกิำร และกำรส่งเสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิกำรแข่งขันท่ี
เป็นธรรม และกำรลดควำมเหล่ือมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 

2) ส่งเสรมิกิจกำรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีกำรประหยัดพลังงำนหรอืใช้พลังงำนทดแทน 
เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงสมดุลและย่ังยืน 

3) ส่งเสรมิให้เกิดกำรรวมกลุ่มของกำรลงทุน (Cluster) ท่ีสอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนท่ี และ
สรำ้งควำมเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่ำ 

4) ส่งเสรมิกำรลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพ่ือเสรมิสรำ้งเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีเก้ือกูลต่อ
กำรสรำ้งควำมม่ันคงในพ้ืนท่ี 

5) ส่งเสรมิกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะพ้ืนท่ีชำยแดนท้ังในและนอกนิคม
อุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิดกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และรองรับกำร
รวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

6) ส่งเสรมิกำรลงทุนของไทยในต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ
ไทย และเพ่ิมบทบำทของประเทศไทยในเวทีโลก 
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โดย BOI มีบรกิำรประกอบไปด้วย บรกิำรให้ค ำปรกึษำแนะน ำ ข้อมูลด้ำนกำรลงทุน และกำรขอรับ
ส่งเสรมิกำรลงทุน บรกิำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
ธุรกิจแก่นักลงทุน เช่น กำรจัดต้ังบรษัิท กำรย่ืนขอใบอนุญำตท ำงำน เป็นต้น บรกิำรเช่ือมโยงและจัดหำผู้ผลิต
ช้ินส่วนในประเทศ บริกำรจัดหำผู้ร่วมทุน บริกำรแนะน ำและรับรองผู้เช่ียวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี โดยศูนย์บุคลำกรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) และบรกิำรให้ค ำแนะน ำกำรลงทุน
ของคนไทยในต่ำงประเทศ และจัดอบรมหลักสูตรกำรลงทุนของคนไทยในต่ำงประเทศ 

 นอกจำกน้ัน ยังมีกำรจ ำแนกหน่วยงำนบรกิำรตำมกลุ่มอุตสำหกรรมและประเภทกิจกำร เพ่ือควำม
สะดวกเพ่ิมควำมรวดเรว็และควำมเข้ำใจในแต่ละอุตสำหกรรมหรอืกิจกำรมำกย่ิงข้ึน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

 อุตสำหกรรมกำรเกษตร เทคโนโลยีชีวภำพ และกำรแพทย์ 
 อุตสำหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
 อุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน 
 อุตสำหกรรมดิจิทัล สรำ้งสรรค์ และบรกิำรท่ีมีมูลค่ำเพ่ิมสูง 
 กำรวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำเทคโนโลยีเป้ำหมำย 

โดย ปตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงได้รบักำรอนุมัติส่งเสรมิ
กำรลงทุนจำก BOI อำทิ กำรได้รบัส่งเสรมิกำรลงทุนกิจกำรเขตวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) อ.วังจันทร ์จ.ระยอง โดยจะเป็นโครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ี
วังจันทรว์ัลเลย์ให้เป็นพ้ืนท่ีเขตวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี รองรบักำรต่อยอดงำนวิจัยสู่กำรสรำ้งนวัตกรรมท่ี
ใช้ประโยชน์ได้จรงิเกิดประโยชน์เชิงพำณิชย์ ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่ 1. Aripolis หรอืศูนย์กลำงกำรวิจัยและ
นวัตกรรมด้ำนระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉรยิะกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และ
เครือ่งจักร 2. Biopolis หรอืศูนย์กลำงกำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนชีววิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีชีวภำพ ท่ีมี
ควำมเก่ียวข้องในกำรพัฒนำเกษตรสมัยใหม่ 3. Space Innopolis หรือศูนย์กลำงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรบิน เทคโนโลยีอวกำศ และภูมิสำรสนเทศ และ 4. Food Innopolis หรอืศูนย์กลำง
กำรวิจัยและนวัตกรรมด้ำนอำหำร อำหำรฟังก์ช่ันและโภชนเภสัชภัณฑ์ อำหำรและวัตถุดิบเพ่ือผลิตอำหำร
คุณภำพสูง สำรปรุงแต่งอำหำรและสำรสกัดทำงโภชนำกำร 

3.2.2.2 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EECi) 

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, 
EECi) เป็นโครงกำรส ำคัญภำยใต้โครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor Development: EEC) เพ่ือเป็นกำรสรำ้งพ้ืนท่ีนวัตกรรมใหม่ท่ีมีระบบนิเวศท่ีเหมำะสมโดยมุ่งเน้นเปน็
ระบบนิเวศนวัตกรรมช้ันน ำระดับโลก โดยเป็นโครงสรำ้งพ้ืนฐำนขนำดใหญ่และสมบูรณ์ ซ่ึงจะช่วยส่งเสรมิให้
เกิดกำรท ำวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมรว่มกันระหว่ำงภำครฐั เอกชน  มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือ
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ช่วยยกระดับและพัฒนำอุตสำหกรรมเดิม รวมถึงสรำ้งให้เกิดอุตสำหกรรมใหม่ ท้ังในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออกและในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือพัฒนำประเทศสู่กำรเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนในพ้ืนท่ี (ควำมรูแ้ละปัญญำ) ผ่ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต่อยอดสู่ควำมย่ังยืนต่อไป  

 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบนิเวศนวัตกรรมช้ันน ำของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีซ่ึงผลงำนวิจัย
และนวัตกรรมน ำไปสู่กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมอยู่ดีกินดีของประชำคมอย่ำงย่ังยืน”และเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่ำว EECi มีพันธกิจในกำรด ำเนินงำน 5 ด้ำน ดังน้ี 

1) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรขยำยผลงำนวิจัยสู่เชิงพำณิชย์และกำรพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีจำก
ต่ำงประเทศ 

2) เพ่ือเป็นศูนย์รวมในกำรพัฒนำก ำลังคนและพัฒนำฝมืีอข้ันสูง 
3) เพ่ือเป็นแหล่งรวมบรกิำรเพื่อกำรเสรมิศักยภำพอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยี 
4) เพ่ือส่งเสรมิให้เกิด Startup และกำรสรำ้งธุรกิจใหม่ (Venture Creation) 
5) เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดกำรพัฒนำชุมชนโดยรอบ 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้ำน ประกอบไปด้วย (1) กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้น
กำรวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่กำรใช้งำนจรงิ (Translational Research) และ (2) ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับภำคอุตสำหกรรม 
เพื่อพัฒนำ 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษของประเทศ ด้วยกำรยกระดับอุตสำหกรรมเดิมและสรำ้งอุตสำหกรรม
ใหม่ สรำ้งควำมเข้มแข็งให้อุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีควบคู่ไปกับกำรสรำ้งอุตสำหกรรมใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
ตลอดจนส่งเสรมิให้เกิด Startup ทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส ำหรบัเป็นพ้ืนฐำนรองรบักำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมใหม่ ท้ังอุตสำหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออกและอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ 

โดยก ำหนด 12 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษให้เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (New 
Engine of Growth) ประกอบไปด้วย 

- อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) 
- อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ (Smart Electronics) 
- อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
- อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology) 
- อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future) 
- อุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือกำรอุตสำหกรรม (Robotics) 
- อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
- อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals) 
- อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) 



 
37 

- อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
- อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและหลักประกันทำงด้ำน

ควำมม่ันคงของประเทศ 
- อุตสำหกรรมพัฒนำบุคลำกรและกำรศึกษำ 

เช่ือมโยงเครอืข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือสรำ้งสังคมนวัตกรรมของ
ประเทศ รองรบัควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีข้ันสูง ในลักษณะบูรณำกำรกำรท ำงำนรว่มกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัย และหน่วยงำนภำครฐั และขยำยผลต่อยอดไปสู่กำรมีส่วนรว่มของ
ประชำชนในชุมชน โดยมีสิทธิประโยชน์และกำรสนับสนุนพิเศษด้ำนวัตกรรมเพ่ิมเติม อำทิ เป็นพ้ืนท่ีผ่อนปรน
กฎระเบียบในกำรท ำนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) เช่น กำรพัฒนำทดสอบ UAV Sandbox, 5G 
Sandbox และ Autonomous Vehicle เป็นต้น นอกจำกน้ันยังเป็นท่ีต้ังศูนย์บริกำรด้ำนกำรลงทุนแบบ
เบ็ดเสร็จในท่ีเดียว (One Stop Service) เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุน และมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ี
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำนวัตกรมมอย่ำงครบครนั อำทิ โรงงำนต้นแบบ โรงงำนสำธิต พ้ืนท่ีทดลองผลิต สนำม
ทดลอง และศูนย์กลำงกำรวิเครำะห์ทดสอบ เป็นต้น 

ซ่ึงปัจจุบัน ทำง ปตท. ได้เข้ำรว่มเป็นพันธมิตรหลักกับส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในกำรวำงแผน พัฒนำ และบรหิำรพ้ืนท่ีวังจันทรวั์ลเลย์ ข้ึนเป็นฐำนท่ีต้ังส ำคัญของ EECi 
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัย พัฒนำ และนวัตกรรม ทุกภำคส่วนของประเทศ  รองรับกำร
เจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 

โดย ปตท. มีบทบำทผู้พัฒนำพ้ืนท่ี วังจันทรว์ัลเลย์ ให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศ ในรูปแบบ 
Smart Natural Innovation Platform โ ดย มี ร ะบบ นิ เ วศนวั ตกรรม ท่ี เ ป็ น เ ลิ ศ  (Smart Innovation 
Ecosystem) มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ท่ีเพียบพรอ้ม รองรบักำรท ำงำนและกำรอยู่อำศัย ตอบสนองกำร
ใช้งำนตำมควำมต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม โดยจะมีพ้ืนท่ีสีเขียวและพ้ืนท่ีเปิดโล่ง (Green Area & Open 
Space) ประมำณรอ้ยละ 60 ของโครงกำร โดยภำยในโครงกำร ปตท. ได้แบ่งโซนกำรพัฒนำพ้ืนท่ีออกเป็น 3 
โซนหลัก ดังน้ี 

1) Education Zone: กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเพ่ือกำรศึกษำและกำรเรยีนรู ้เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้
กำรวิจัย ในโซนน้ี ปัจจุบันได้เป็นท่ีต้ังของสถำบันวิทยสิรเิมธี (VISTEC) โรงเรยีนก ำเนิดวิทย์ 
(KVIS) และศูนย์เรยีนรูป้่ำวังจันทร ์ซึ่งได้เปิดด ำเนินกำรแล้ว 

2) Innovation Zone: กำรพัฒนำพ้ืนท่ีส ำหรบังำนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในโซนน้ีจะเปน็
ท่ีต้ังของกลุ่มอำคำรกลุ่มนวัตกรรม EECi ของ สวทช. ท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ 4 เมือง
นวัตกรรม  ไ ด้แ ก่  BIOPOLIS, ARIPOLIS, SPACE INNOPOLIS และ  FOOD INNOPOLIS 
รวมถึงหน่วยงำนจำกภำครฐั (เช่น สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นต้น) บรษัิทในกลุ่ม ปตท. 
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และภำคเอกชนอ่ืน ๆ เข้ำรว่มพัฒนำพ้ืนท่ี นอกจำกน้ียังมีพ้ืนท่ีบำงส่วนท่ียังรอกำรพัฒนำใน
อนำคตรว่มกับพันธมิตรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 

3) Community Zone: กำรพัฒนำพ้ืนท่ีส ำหรบักำรอยู่อำศัยและสันทนำกำรเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรให้กับนักวิจัยและครอบครวั รวมถึงชุมชนท่ีอยู่บรเิวณโดยรอบและประชำชนท่ัวไป 

 

 
ที่มำ: เขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) 

รูปที ่11 พ้ืนท่ีโครงกำร EECi 
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ปตท. เน้นกำรพัฒนำพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงกำรใช้พลังงำนและ
ทรพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้หลักกำร Smart City + Natural Innovation Park เป็นกรอบแนวคิดใน
กำรออกแบบพ้ืนท่ีและระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสรำ้ง “วังจันทรว์ัลเลย์” ให้เป็น 
Smart Natural Innovation Platform เมืองนวัตกรรมแห่งอนำคตของประเทศไทยได้อย่ำงสมบูรณ์ สำมำรถ
รองรับกำรด ำเนินงำนของภำครัฐและภำคเอกชน รวมท้ังประชำชนท่ีจะมำใช้บริกำรในพ้ืนท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเป็นส่วนส ำคัญในกำรน ำพำประเทศให้เข้ำสู่ยุค Thailand 4.0 อย่ำงม่ันคง และย่ังยืน 
สนับสนุนกำรขยำยบทบำทของประเทศไทยในกำรเป็นประตูสู่สำกลได้ต่อไปในอนำคต 

3.2.2.3 InnoSpace (Thailand) 

InnoSpace (Thailand) เป็นโครงกำรท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ.2562 ท่ีเกิดจำก
ควำมรว่มมือระหว่ำงภำครฐัและกลุ่มพันธมิตรเอกชน ซ่ึง ปตท. เป็นหน่ึงในองค์กรรฐัวิสำหกิจท่ีรว่มถือหุ้นด้วย 
โดยโครงกำรน้ีเองถือเป็น National Startup Platform ในกำรส่งเสรมิและพัฒนำ Startup Ecosystem ไทย
อย่ำงครบวงจร เพ่ือขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมอย่ำงย่ังยืน โดยมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนท่ี
ส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือสรำ้งผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีชัดเจน 
รวมท้ังมีกำรก ำหนดประเด็นมุ่งเน้นและเป้ำหมำย เพ่ือส่งเสรมิกำรพัฒนำและกำรน ำนวัตกรรมไปใช้เพ่ือกำร
พัฒนำฐำนของระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ สร้ำงเสริมควำมแข็งแรงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับสังคมไทย  

 โดยพันธกิจของ InnoSpace (Thailand)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำและส่งเสรมิ Startup ของประเทศ
ไทยในรูปแบบประชำรฐั เพ่ือขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรมอย่ำงย่ังยืน ในกำรขับเคล่ือนกำร
พัฒนำประเทศไทยตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0  ท่ีจ ำเป็นต้องใช้วิทยำศำสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดย สวทช. โดย InnoSpace (Thailand) จะต้ังอยู่ท่ี สถำบันวิทยสิรเิมธี 
(VISTEC) ภำยในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) วังจันทรว์ัลเลย์ จังหวัดระยอง 
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีน ำรอ่งด้ำน “Smart City” ท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำ Startup ไทยให้เข้มแข็ง และยังเป็นพ้ืนท่ีท่ี ปตท. มี
บทบำทในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีอีกด้วย 

 
ที่มำ: InnoSpace 

รูปที ่12 พันธมิตรกับ InnoSpace (Thailand) 
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3.2.2.4 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหำคม พ.ศ. 2546 คณะรฐัมนตรไีด้มีมติอนุมัติกำรจัดต้ัง ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ 
(สนช.) ขึ้น เพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี โดยมีวิสัยทัศน์ คือกำรเป็นองค์กรหลักในกำรเสรมิสรำ้งระบบ
นวัตกรรมแห่งชำติเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำท่ีย่ังยืน และมีพันธกิจเพ่ือส่งเสรมิกำรสรำ้งระบบนวัตกรรมแห่งชำติ สรำ้ง
โอกำสในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์โครงสรำ้งพ้ืนฐำนทำงนวัตกรรม และยกระดับทักษะและควำมสำมำรถ
ทำงนวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย ผ่ำน 4 ยุทธศำสตรห์ลักดังน้ี 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบนวัตกรรม: กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบ
นวัตกรรมผ่ำนกำรเช่ือมโยงภำคเอกชน ภำครฐั กำรศึกษำและสังคม ท้ังในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค รวมท้ังเร่งพัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงระบบนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งจำก
พ้ืนฐำน 
โดยมีเป้ำหมำยยุทธศำสตร ์ได้แก่ เชื่อมโยงงำนวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพ่ือสรำ้งมูลค่ำและสรำ้ง
กำรเติบโตของฐำนเทคโนโลยี ส่งเสรมิกำรพัฒนำนวัตกรรมในระดับภูมิภำค และเรง่สรำ้งและ
พัฒนำผู้ประกอบกำร 

 ยุทธศำสตรท่ี์ 2 กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงนวัตกรรม: กำรสรำ้ง
นวัตกรรมท่ีน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม ผ่ำนเครือ่งมือและกลไกสนับสนุน 
รวมท้ังพัฒนำสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเติบโตและเปล่ียนแปลงทำงนวัตกรรม 
โดยมีเป้ำหมำยยุทธศำสตร ์ได้แก่ เครือ่งมือสนับสนุนทำงกำรเงินท่ีครอบคลุมและเหมำะสม 
สภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงนวัตกรรม และรูปแบบนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบใน
ระดับสูงต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงคุณค่ำใหม่ทำงนวัตกรรม: กำรเตรียมควำมพร้อมและยกระดับ
ศักยภำพทำงนวัตกรรมส ำหรบัอนำคต ท้ังในระดับบุคคล องค์กรและประเทศ ผ่ำนกำรสรำ้ง
กำรรบัรู ้องค์ควำมรูแ้ละเครือ่งมือทำงนวัตกรรม  
โดยมีเป้ำหมำยยุทธศำสตร ์ได้แก่ กำรรบัรูแ้ละควำมรว่มมือระดับนำนำชำติ แนวโน้มและ กำร
ส่ือสำรอนำคตของนวัตกรรม และกำรยกระดับองค์กรนวัตกรรมผ่ำนกำรประเมินและติดตำม 

 ยุทธศำสตรท่ี์ 4 กำรพัฒนำสู่องค์กรนวัตกรรม: พัฒนำสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมเพ่ือสรำ้งควำม
เข้มแข็งและกำรเติบโตภำยในองค์กรอย่ำงม่ันคง  

โดยมีเป้ำหมำยยุทธศำสตร ์ได้แก่ กำรสรำ้งและพัฒนำบุคลำกรรุน่ใหม่ กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมและ
แรงจูงใจในกำรท ำงำน และกำรสรำ้งเครอืข่ำยและพันธมิตรในกำรด ำเนินงำน 
 ท้ังน้ี ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ มุ่งสร้ำงควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม (Innovation Capability) 
ของนวัตกร ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม องค์กรเอกชน องค์กรรัฐและรัฐวิสำหกิจ เพ่ือให้เกิดกำรไต่ระดับ
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พัฒนำกำรทำงนวัตกรรม (Innovation Ladder) โดยอำศัยเครือ่งมือท่ีหลำกหลำยท่ีได้รบักำรออกแบบอย่ำง
เป็นระบบให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงของผู้รบับรกิำร เริม่ต้ังแต่ กำรประเมินควำมสำมำรถทำง
นวัตกรรมท่ีจะท ำให้ทรำบถึงศักยภำพในปัจจุบันขององค์กร กำรบริหำรให้ค ำปรึกษำท่ีหลำกหลำยและ
เหมำะสมกับควำมต้องกำรในสถำนะกำรพัฒนำต่ำง ๆ และกำรยกระดับควำมสำมำรถและกำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงนวัตกรรมท้ังในระดับองค์กรและบุคคล โดย ปตท. ได้มีกำรศึกษำและน ำหลักเกณฑ์ประเมินกำร
จัดกำรนวัตกรรมของรฐัวิสำหกิจ (Innovation Capabilities Assessment Model) ของส ำนักงำนนวัตกรรม
แห่งชำติ ท่ีเกิดจำกกำรประยุกต์หลักกำรและแนวคิดท่ีได้รบักำรยอมรบัท้ังในและต่ำงประเทศมำใช้ในกำร
จัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 

 
ที่มำ: คู่มือกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรฐัวิสำหกิจตำมระบบประเมินผลใหม่ 

รูปที ่13 กรอบหลักกำร/แนวคิดเพ่ือกำรประเมินกำรจัดกำรนวัตกรรม 
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3.2.2.5 ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนในก ำกับของกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม จัดต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตำม พ.ร.บ.พัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นหน่วยงำนท่ีบรหิำรกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) ด ำเนินงำนมุ่งผลักดัน
ให้ประเทศไทยแข็งแกรง่และเจรญิรุง่เรอืงบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยกำรน ำควำมสำมำรถอันเหนือช้ัน
ด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีมำช่วยให้ภำคกำร เกษตรและภำคอุตสำหกรรมสำมำรถด ำเนินงำนได้ดี มี
ประสิทธิภำพสูงข้ึน ซ่ึง สวทช. ได้ด ำเนินงำนผ่ำนกำรท ำงำนรว่มกันของศูนย์ท้ัง 5 ศูนย์แห่งชำติ ได้แก่ 

1) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC) 
2) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC) 
3) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชำติ (NECTEC) 
4) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) 
5) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงำนแห่งชำติ (ENTEC) 

โดย สวทช. ยังสรำ้งเครอืข่ำยควำมรว่มมือกับส่วนรำชกำร เอกชน และสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือเชื่อมโยง
ให้นักวิทยำศำสตร์ไทยได้ท ำงำนกันอย่ำงใกล้ชิด และเข้ำถึงควำมต้องกำรของท้ังภำคกำรเกษตรและ
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์ คอมพิวเตอร ์อิเล็กทรอนิกส์ กำรแพทย์ ส่ิงทอ กำร
ประมง และอ่ืนๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ อุตสำหกรรม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศบนเวทีกำรค้ำโลกได้  

นอกจำกกำรมุ่งสนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำ และช่วยแก้ปัญหำ ให้กับผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตและ
บรกิำร สวทช. ยังเป็นหน่วยงำนท่ีให้บรกิำรสนับสนุนด้ำนสิทธิประโยชน์เพ่ือท ำกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตำมมำตรกำรส่งเสรมิ กำรเงิน ภำษี และบัญชีนวัตกรรม อำทิ  

 กำรสนับสนุนด้ำนสิทธิประโยชน์ BOI  
 กำรรบัรองกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม เพ่ือยกเว้นภำษี 200% 
 กำรรบัรองธุรกิจเทคโนโลยีเพ่ือยกเว้นภำษีเงินได้ 
 บัญชีนวัตกรรมไทย 
โดย ปตท. ได้รบักำรสนับสนุนด้ำนกำรรบัรองกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม เพ่ือยกเว้นภำษี 200% 

ส ำหรบัโครงกำรวิจัยท่ีได้ด ำเนินกำรโดย สถำบันวัตกรรม มำอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงได้รบักำรอนุมัติกำรขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทยส ำหรบัผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อำทิ เครือ่งชำรจ์ไฟฟ้ำแบบติดผนัง (EV Wall Charger) เพ่ือเข้ำถึง
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ตลำดภำครฐั ท ำให้หน่วยงำนของรฐั สำมำรถจัดซ้ือจัดจ้ำงผลิตภัณฑ์และบรกิำรท่ีอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยได้
ด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 

3.2.3 แนวโน้มหลักต่ำง ๆ ของโลก (Glogal Megatrends) ที่สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

Global Megatrends หรอืแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญของโลกเปรยีบเสมือนกำรวิเครำะห์ กำร
คำดกำรณ์อนำคตทำงธุรกิจ และกำรลงทุนในอนำคต โดยจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในแต่ละอุตสำหกรรม ซ่ึง
เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคล่ือนของภำคธุรกิจ โดยมีผลโดยตรงมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมือง ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยในปัจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมำกมำย อำทิ Internet of 
Things, Robots, Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality, และ Electric Vehicles ซ่ึงเทคโนโลยีเหล่ำน้ี
ได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในชีวิตประจ ำวันของประชำกรมำกย่ิงข้ึนและยังมีส่วนในกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ผู้คนบำงกลุ่มอีกด้วย 

เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ของโลกในยุคปัจจุบันท ำให้มีแนวโน้มหลักต่ำง ๆ (Glogal 
Megatrends) ท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม อำทิ 

1) กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยี – กำรศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยี เพ่ือให้เป็นส่วนหน่ึงในกำร
ด ำเนินงำน และช่วยอ ำนวยควำมสะดวก อำทิ กำรพัฒนำหุ่นยนต์เพ่ือท่ีจะเข้ำมำช่วยในกำร
ด ำเนินงำนท ำให้แบ่งเบำภำระงำนของมนุษย์ได้ 

2) ระบบอัตโนมัติ – กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำน กำรใช้ระบบ 
Automation จัดกำรคลังสินค้ำ และกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตสินค้ำและกำรบรกิำรผ่ำน
กำรใช้ Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น 

ท้ังน้ี ปตท. ได้มีกำรศึกษำและติดตำมแนวโน้มหลักต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันได้พิจำรณำ
คัดเลือกแนวโน้มหลักของโลก (Glogal Megatrends) ท่ีควรให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรก เน่ืองจำกมีควำม
เก่ียวข้องและจะมีผลกับกำรด ำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 5 Megatrends ได้แก่ 

1) Demographic Shift 
2) Rising Urbanization 
3) Global Econ Power Shift 
4) Climate Change 
5) Tehnological Breakthrough 
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ที่มำ: International Industry Research and Economics Department, PTT 

รูปที ่14 แนวโน้มหลักของโลก (Glogal Megatrends) 

 
 นอกจำกน้ี ภำยหลังกำรเกิดโรคติดต่อโควิด 19 ท่ีเกิดระบำดและส่งผลกระทบท่ัวโลก พบว่ำเป็นปัจจัย
ท่ีเร่งให้ Global Megatrends มีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนเร็วกว่ำปกติ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงมีแนวโน้มรอง (Sub-
Trends) ท่ีถูกเรง่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงกะทันหันในระยะส้ัย ซ่ึงสรุปได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) Rise in Social Unrest / More Populism / Greater Regionalization – หรอืกำรแบ่งแยกระหว่ำง
กลุ่มประเทศมหำอ ำนำจหลัก น ำมำสู่กำรแย่ง supply chain ท ำให้สินค้ำบำงประเภทขำดแคลน เกิด
ปัญญหำควำมไม่เท่ำเทียมกำรได้รบัควำมดูแลท่ีไม่เสมอภำคกัน ท ำให้ประชำชนมีควำมยำกจนเพ่ิม
สูงขึ้นเม่ือเทียบกับวิกฤษเศรษฐกิจครัง้ท่ีผ่ำนมำ (Asian Financial Crisis) นอกจำกน้ันจะเกิดปัญหำ
กำรส่งออกสินค้ำท่ีจะมีเรือ่งของข้อจ ำกัดท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีประเทศจีน และสหรฐัอเมรกิำก็ยังค ำนึงถึง
เรือ่งของกำรลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศอ่ืนมำกขึ้น ดังเช่นท่ีประเทศจีนมีนโยบำย Dual 
Circulation Strategy ขณะท่ีสหรฐัอเมรกิำมีนโยบำย Buy American Push ซ่ึงประเด็นเหล่ำน้ีท ำให้
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนในธุรกิจต่ำงๆ ท่ีจะต้องพิจำรณำในเรื่องข้อก ำหนดในกำรผลิต
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สินค้ำเพ่ือส่งออกไปยังประเทศต่ำง ๆ  มำกย่ิงข้ึน เช่น ประเทศจีนมีแผนท่ีจะงดกำรน ำเข้ำสินค้ำประเภท 
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ยำ และผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร โดยคำดว่ำจะกระทบต่อ GDP ของประเทศ
ไทยประมำณ 5.1% 

2) Hyperconnectivity / Human Augmentation on Accelerated Schedules – กำรเติมโตของกำร
ใช้งำนระบบดิจิตอลเพ่ิมสูงข้ึนจำกกำรใช้งำน remote work, virtual learning และ online shopping 
ซ่ึงจะท ำให้มีแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยี ท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ิมสูงข้ึน เช่น  5G, edge/quantum 
computing และ precision sensors ท ำให้ผลิตและผู้บริโภคต้องปรบัตัวไปสู่ช่องทำงกำรขำยและ
บริกำรท่ีเป็นรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงอำจน ำมำสู่ควำมคำดหวังของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมำกข้ึนเรื่อยๆ และ
สำมำรถเปล่ียนแปลงกำรตัดสินใจซ้ือได้ง่ำย ท ำให้ผู้ผลิตต้องพยำยำมสรำ้งประสบกำรณ์ในกำรซ้ือ
ให้กับผู้บรโิภคเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ันยังส่งผลให้ประเด็น cybersecurity จะมีควำมส ำคัญมำกจำกใช้
งำนผ่ำนระบบดิจิตอลท่ีมำกขึ้น 

3) Wellness Turned from a Luxury into a Necessity – โดย wellness จะถือเป็นเรื่องท่ีจ ำเป็น ท่ี
ผู้คนจะต้องรกัษำให้ท้ังทำงด้ำนรำ่งกำยและจิตใจรูสึ้กดี จะท ำให้ผู้คนมีพฤติกรรมกำรรกัษำสุขภำพ 
และรกัษำควำมสะอำดมำกขึ้น น ำมำสู่กำรเติบโตของควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์รกัษำควำมสะอำด
ต่ำง ๆ มำกขึ้น จำกพฤติกรรมดังกล่ำวส่งผลให้สถำนท่ีต่ำง ๆ อำทิ ห้ำงสรรพสินค้ำ จะต้องปรบัพ้ืนท่ี
และกำรบรกิำร ให้มีควำมสะอำดควำมปลอดภัย เป็นต้น  
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ที่มำ: International Industry Research and Economics Department, PTT 

รูปที ่15 แนวโน้มรอง (Sub-Trends) ท่ีถูกเรง่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงหลังเกิดโรคระบำด 

  
ท้ังน้ีในระยะยำวคำดว่ำมีแนวโน้มรอง (Sub-Trends) ท่ีถูกเรง่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงจำกโรคติดต่อ

โควิด 19 สรุปได้เป็น 4 ประเด็นดังน้ี (1) Plant-based meat/Alternative proteins/Biosynthetic food (2) 
Biohacking/Transhumanism (3)  Medical platform/Wellness tech/Femtech แล ะ  (4)  Logistic 
tech/Platform โดยท้ังหมดน้ีจะมีเทคโนโลยี ดิจิ ตัล  อำทิ  5G network, Artificial intelligence, Edge 
computing และ Robotics เป็นตัวช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว 
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ที่มำ: International Industry Research and Economics Department, PTT 

รูปที ่16 แนวโน้มรอง (Sub-Trends) ท่ีถูกเรง่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงหลังเกิดโรคระบำด 

 
ซ่ึงส ำหรบั ปตท. ในฐำนะบรษัิทพลังงำนช้ันน ำของประเทศไทย จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงแนวโน้มหลักต่ำง ๆ 

ของโลก (Glogal Megatrends) โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงทีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนพลังงำน อันส่งผล
กระทบจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปล่ียนแปลง และกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรทำงด้ำนพลังงำนของ 
ปตท. โดยสำมำรถจ ำแนกได้เปน็ 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

3.2.3.1 แนวโน้มของบริษัท Startup ด้านพลังงานของโลก 

แนวโน้มของบริษัท Startup ในไทยท่ีจะเกิดขึ้น ภำครัฐจะมุ่งเน้นกำรสร้ำงผู้เล่นรำยใหม่เข้ำมำใน
ระบบและกระจำยไปสู่ภูมิภำคมำกขึ้นโดยจะเน้นท่ีอุตสำหกรรมเป้ำหมำยและเทคโนโลยีเป็นหลัก เน่ืองจำก
ภำพรวมของธุรกิจ Startup ของประเทศไทยในปัจจุบันขำดผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ ท ำให้นักลงทุนรำยใหญ่ 
มุ่งไปท่ีกำรท ำธุรกิจกับบรษัิทต่ำงชำติ หน่วยงำนภำครฐัจึงด ำเนินกำรปรบัตัวตำมแผนยุทธศำสตรช์ำติ อำทิ 
ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA) ท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนำระบบนิเวศของธุรกิจ Startup ในไทยผ่ำน
กลไกของกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือส่งเสรมิและพัฒนำให้นักศึกษำสำมำรถต่อ
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ยอดแนวคิดพัฒนำสู่กำรเป็น Startup ท่ีสร้ำงมูลค่ำสูงให้แก่ประเทศ โดยมีเงินทุนให้เปล่ำรำยละไม่เกิน 
1,500,000 บำท และรวมถึงให้บรกิำรช่วยเหลือ พัฒนำต้นแบบ ให้ค ำแนะน ำและค ำปรกึษำในกำรจัดต้ังบรษัิท 
และด ำเนินธุรกิจ 

ในขณะท่ีภำคเอกชนจะมุ่งเน้นไปท่ีกำรสรำ้ง Startup ในรูปแบบของกำรท ำงำนรว่มกันมำกกว่ำแค่
กำรลงทุนเผื่อผลักดันให้เกิด Startup ระดับยูนิคอรน์มำกขึ้น นอกจำกน้ีด้ำนผู้ประกอบกำร Startup เองก็
จะต้องมีกำรปรบัตัว เน่ืองจำกกำรหำแหล่งเงินทุนจะมีควำมยำกล ำบำกมำกขึ้น เหตุเพรำะผู้ลงทุนจะเน้นไป
ตัวเลขก ำไรมำกกว่ำผู้ใช้งำน ด้วยเหตุน้ีเองแนวโน้มบริษัท Startup ในอนำคตอำจมุ่งเน้นไปท่ีกำรท ำงำน
รว่มกับธุรกิจขนำดใหญ่ เพ่ือสรำ้งผลประกอบกำรท่ีดีซ่ึงส่งผลให้ระบบบัญชีของตนเองน่ำเชื่อถือ และท ำให้กำร
ระดมทุนเป็นเรือ่งท่ีง่ำยขึ้น 

ท้ังน้ี ในด้ำนแนวโน้มของบรษัิท Startup ด้ำนพลังงำน มีจ ำนวนบรษัิท Startup ท่ีพัฒนำเทคโนโลยี
ด้ำนพลังงำนและประสบควำมส ำเร็จมีจ ำนวนท่ีสูงข้ึนท่ัวโลก จำกข้อมูล กำรลงทุนในบริษัท Startup ด้ำน
พลังงำนท่ัวโลก (Global Early-Stage Venture Capital Deals for Energy Technology Start-up) ของ 
International Energy Agency (“IEA”) ณ มิถุนำยน พ.ศ. 2563 มูลค่ำกำรลงทุนในบริษัท Startup ด้ำน
พลังงำนท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนจำก 1.65 พันล้ำนดอลล่ำรส์หรฐั ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 4.02 พันล้ำนดอลล่ำรใ์นปี พ.ศ. 
2562 มีจ ำนวนธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น (Deals) เพ่ิมข้ึนจำก 367 Deals เป็น 463 Deals ในช่วงเวลำเดียวกัน ซ่ึงถือ
เป็นโอกำสในกำรเรยีนรูจ้ำกแนวโน้มกำรพัฒนำควำมคิด นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ัวโลก รวมถึงเป็น
โอกำสในกำรพัฒนำเพ่ือตอบสนองแนวโน้มและควำมสนใจเรือ่งพลังงำนในอนำคต (Future of Energy) และ 
Smart Energy  
 

เม่ือพิจำรณำสำขำเฉพำะด้ำนของ Startup ด้ำนพลังงำนท่ัวโลก พบว่ำสัดส่วน Startup ด้ำน
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและ/หรือกำรจัดกำรพลังงำนมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัด ซ่ึงบ่งชี้ว่ำ
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนเป็นองค์ประกอบส ำคัญของกลยุทธ์ทำงธุรกิจ โดยในปี 
พ.ศ. 2563 มีสัดส่วนถึงเกือบหน่ึงในสำมของจ ำนวน Startup ด้ำนพลังงำนท่ัวโลก ในทำงตรงกันข้ำมสัดส่วน
ของ Startup ด้ำนพลังงำนหมุนเวียนมีแนวโน้มท่ีลดลงในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำเทคโนโลยี
พลังงำนหมุนเวียนได้รบักำรบ่มเพำะและพัฒนำจนมีควำมแน่นอนมำกขึ้นเรือ่ย ๆ 
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ที่มำ: International Energy Agency 

รูปที ่17 สัดส่วนสำขำพลังงำนของ Startup ด้ำนพลังงำนท่ัวโลก 

 

3.2.3.2 ธุรกิจน ้ามันและก๊าซเป็นธุรกิจหลักที่มีแนวโน้มที่จะถูกทดแทนด้วยธุรกิจพลังงานทดแทนประเภทอื่น  

ข้อมูลมุมมองด้ำนพลังงำนท่ัวโลก ประจ ำปี พ.ศ. 2563 จำก McKinsey ระบุถึง 5 ประเด็นส ำคัญ
ส ำหรบัอุตสำหกรรมพลังงำนในอนำคต ได้แก่ 

1) ควำมต้องกำรพลังงำนหลักท่ัวโลกหลังปี พ.ศ. 2578 จะมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้อยหรอืคงท่ี แม้
จะมีกำรขยำยตัวของประชำกรและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีแข็งแกรง่ เน่ืองจำกกำรเข้ำมำ
ชิงส่วนแบ่งตลำดของพลังงำนทดแทน 

2) กำรใช้ไฟฟ้ำจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่ำจนถึงปี พ.ศ. 2593 ในขณะท่ีพลังงำนทดแทนท่ีได้จำก
ทรพัยำกรหมุนเวียน (อำทิ ชีวมวล (กำกสินค้ำเกษตร) ก๊ำซชีวภำพ (เช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจำก
โรงงำนแปรรูปเกษตร พืชพลังงำน) ขยะ (เช่น ขยะชุมชน ขยะอุตสำหกรรม) แสงอำทิตย์ ลม 
และพลังน้ำขนำดเล็ก) คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนมำกกว่ำร้อยละ 50 ภำยในปี พ.ศ. 2578 และจะ
เพ่ิมข้ึนมำกถึงรอ้ยละ 75 ภำยในปี พ.ศ. 2593 โดยกำรใช้ไฟฟ้ำท่ีเพ่ิมข้ึนโดยหลักแล้วจะมำ
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จำกกำรใช้งำนภำยในตึกอำคำรและระบบกำรขนส่ง โดยแหล่งท่ีมำของกำรผลิตไฟฟำ้ท่ีส ำคัญ
จะมำจำกพลังงงำนลมและพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ (โซลำรเ์ซลล์) ซ่ึงจะคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน
มำกถึงรอ้ยละ 30 ของปรมิำณกำรผลิตไฟฟำ้ท้ังหมด  

3) ก๊ำซจะยังคงเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดเดียวท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึนของส่วนแบ่งกำรตลำดในควำม
ต้องกำรพลังงำนท่ัวไป แล้วหลังจำกน้ันจึงจะมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้อยหรอืคงท่ีในช่วงหลังปี 
พ.ศ. 2578 และหลังจำกปีดังกล่ำวเป็นต้นไป ควำมต้องกำรก๊ำซโดยรวมก็จะปรบัตัวลดน้อยลง 
โดยส่วนแบ่งของอุปสงค์ท้ังหมดจะลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ 33 ในปี พ.ศ. 2593 จำกเดิมท่ีรอ้ย
ละ 41 ในปี พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี เน่ืองจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ ของพลังงำน
ทดแทนจนสำมำรถแข่งขันกับรำคำก๊ำซได้ 

4) กำรเติบโตของอุปสงค์น้ำมันชะลอตัวลงอย่ำงมำกโดยคำดว่ำจะมีจุดอุปสงค์น้ำมันสูงสุด 
(Peak Oil) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2573 ซ่ึงถึงแม้ว่ำในช่วงเวลำตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำรำคำน้ำมัน
จะมีอัตรำกำรเติบโตคงท่ีท่ีร้อยละ 1 ต่อปีมำโดยตลอด ทว่ำในช่วง 10 ปี ข้ำงหน้ำต่อจำกน้ี
แนวโน้มของอุปสงค์น้ำมันจะชะลอตัวลงเรื่อย ๆ เน่ืองจำกในปัจจุบันน้ีเริ่มมีกำรหันมำใช้
พลังงำนไฟฟ้ำทดแทนกำรใช้พลังงำนจำกเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่ำงน้ำมันมำกขึ้นเรือ่ย ๆ จำก
ปัญหำกำรปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์เข้ำสู่ช้ันบรรยำกำศและต้นทุนของพลังงำนทดแทน
ท่ีเริม่แข่งขันได้เป็นตัวผลักดันส ำคัญ 

5) กำรปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์คำดว่ำจะลดลงจำกควำมต้องกำรใช้ถ่ำนหินท่ีลดลง โดยภำยใน
ปี พ.ศ. 2593 คำดว่ำจะสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ท่ีเกิดจำกกำรใช้ถ่ำนหนิ
โดยเฉพำะในประเทศจีนและในอุตสำหกรรมพลังงำนได้มำกถึงร้อยละ 20 ซ่ึงกำรลดกำร
ปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์เข้ำสู่ช้ันบรรยำกำศน้ี จะช่วยให้สำมำรถลดอุณหภูมิของโลกได้มำก
ถึง 1.5 – 2 องศำเซลเซียส โดยท้ังน้ีคำดว่ำจะมีกำรน ำเอำพลังงำนไฮโดรเจนมำใช้ทดแทนถ่ำน
หินเหล่ำน้ัน 
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ที่มำ: McKinsey Energy Insight’s Global Energy Insight Perspective, January 2019 

รูปที ่18 กำรผลิตพลังงำนท่ัวโลก 

โดยข้อมูล Global oil demand outlook จำก BloombergNEF ได้คำดกำรว่ำจุดอุปสงค์น้ำมันสูงสุด 
(Peak Oil) จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2578 ซ่ึงจะมีควำมต้องกำรใชน้้ำมันส ำหรบัพลังงำนหลักในปรมิำณ 107.3 ล้ำน
บำรเ์รลต่อวัน ท้ังน้ีปรมิำณควำมต้องกำรส่วนใหญ่มำจำกกำรใช้เพ่ือเป็นเช้ือเพลิงในภำคกำรคมนำคมขนส่ง 
เชื้อเพลิงอำกำศยำน และเคมีภัณฑ์ และหลังจำกน้ันควำมต้องกำรใช้น้ำมันจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงอย่ำง
ต่อเน่ืองไปจนถึงปี พ.ศ. 2593 ท้ังน้ีภำคกำรคมนำคมขนส่งจะเป็นภำคท่ีมีควำมต้องกำรใช้น้ำมันลดลงมำก
ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2593 จำกกำรแทนท่ีด้วยยำนยนต์ไฟฟ้ำ ส่งผลให้บรษัิทผู้ผลิตน้ำมันท่ัวโลกต่ำงปรบัตัวในกำร
ด ำเนินธุรกิจให้มีควำมยืดหยุ่นพรอ้มเปล่ียนแปลง และพยำยำมลดต้นทุนในกำรผลิตน้ำมันให้คุ้มค่ำท่ีสุดเพ่ือ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต 



 
52 

 

 

ที่มำ: BloombergNEF 

รูปที ่19 กำรคำดกำรจุดอุปสงค์นำ้มันสูงสุด (Peak Oil) 

 
นอกจำกน้ันข้อมูล Global oil demand forecast จำก BP ล่ำสุดได้คำดกำรว่ำจุดอุปสงค์น้ำมันสูงสุด 

(Peak Oil) จะมีแนวโน้มขยับเข้ำมำเกิดเรว็ขึ้น โดยจำกเดิมท่ีคำดกำรไว้ในปี พ.ศ. 2578 เป็นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2568 และหลังจำกน้ันควำมต้องกำรใช้น้ำมันจะปรบัตัวลดลงแรงข้ึนมำกกว่ำเดิมอีกด้วย จำกควำมกดดันของ
นโยบำยทำงด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลก หรือ Net Zero Emission 
Policy ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนผ่ำนจำกกำรใช้พลังงำนฟอสซิลโดยเฉพำะน้ำมันมำเป็นพลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่ง
พลังงำนหมุนเวียน ซ่ึงมีกำรคำดว่ำแนวโน้มควำมต้องกำรไฟฟ้ำจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่ำภำยใน 30 ปีน้ี แต่
อย่ำงไรก็ตำมในช่วงระยะเวลำเปล่ียนผ่ำนน้ีโลกจะมีควำมต้องกำรใช้พลังงำนจำกก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมสูงข้ึน
เน่ืองจำกเป็นแหล่งพลังงำนท่ีมีต้นทุนต่ำ และปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์ต่ำ 
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ที่มำ: Carbonbrief, BP2020, IEA, McKinsey, WoodMckenzie 

รูปที ่20 กำรคำดกำรจุดอุปสงค์นำ้มันสูงสุด (Peak Oil) และควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ 

 
 ท้ังน้ีในภำพนโยบำยของประเทศไทยยังได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำท่ี
ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Emission Vehicle : ZEV) ของประเทศตำมนโยบำย 30/30 ท่ีจะมีแผน
ก ำลังกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟำ้ ZEV อย่ำงน้อยรอ้ยละ 30 ของปรมิำณกำรผลิตท้ังหมดในปี พ.ศ. 2573 เพ่ิมเติม
ด้วย ซ่ึงคิดเป็นกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะท้ังส้ิน 725,000 คัน ประเภท
รถจักรยำนยนต์จะมีกำรผลิตท้ังส้ิน 675,000 คัน และประเภทรถบัส/รถบรรทุกจะมีกำรผลิตท้ังส้ิน 34,000 
คัน ท้ังน้ีนโยบำยดังกล่ำวจะเป็นตัวเรง่ส ำคัญท่ีท ำให้ควำมต้องกำรใช้น้ำมันภำยในประเทศลดลงอย่ำงมำกใน
ภำคกำรคมนำคมขนส่ง 

ถึงแม้ว่ำกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียนจะเข้ำมำทดแทนกำรใช้น้ำมันและก๊ำซ
ธรรมชำติ จะท ำให้ควำมต้องกำรเชื้อเพลิงจำกฟอสซิลชะลอตัวลง ซึ่งถือเป็นควำมท้ำทำยส ำคัญต่อบรษัิท
น้ำมันอย่ำง ปตท. แต่ภำยใต้ควำมท้ำทำยเหล่ำน้ียังมีโอกำสท่ีท ำให้ ปตท. เองสำมำรถขยำยกำรลงทุนไปใน
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับพลังงำนทำงเลือกและพลังงำนทดแทนเหล่ำน้ีได้ ซ่ึงทำง ปตท. เองก็มิได้น่ิงเฉยและได้มี
กำรลงทุนและกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกับประเด็นท้ำทำยของแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีด้ำน
พลังงำนในอนำคต อำทิ กำรวำงแผนกำรขยำยธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้ำ หรอื EV Value Chain 
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โดยลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกักเก็บพลังงำนแบบแบตเตอรีแ่ละไฮโดรเจน มีกำรพิจำรณำ
ขยำยขอบเขตกำรลงทุนในธุรกิท่ีเก่ียวข้องกับยำนยนต์ไฟฟ้ำให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่มูลค่ำโดยมีธุรกิจท่ีเป็น 
1st priorities 7 ด้ำน ดังน้ี 

1) กำรผลิตเซลล์แบตเตอรี ่(Battery Cell Manufacturing) 
2) รถจักรยำนยนต์ไฟฟำ้ (E-bike) 
3) รถยนต์ไฟฟำ้ (E-car) 
4) รถโดยสำรไฟฟำ้ (E-bus) 
5) บรกิำรสับเปล่ียนแบตเตอรี ่(Battery Swap) 
6) เครอืข่ำยบรกิำรประจุไฟฟำ้ (Charging Network) 
7) แพลตฟอรม์บรกิำรเช่ำยืมรถยนต์ (Car sharing, Ride sharing, Financing, Insurance) 

ซ่ึงสำมำรถเห็นกำรด ำเนินธุรกิจในเชิงพำณิชย์แล้วได้จำกกำรเปิดให้บรกิำรสถำนีชำรจ์ไฟฟำ้ (PTT EV 
Station) และได้ต่อยอดพัฒนำเครือ่งชำรจ์ไฟฟำ้แบบติดผนัง (EV Wall Charger) เพ่ือจ ำหน่ำยให้ผู้ใช้รถยนต์
ไฟฟ้ำรำยย่อย กำรเปิดตัวสถำนีบรกิำรสับเปล่ียนแบตเตอรี ่(Battery Swap) ส ำหรบัรถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
กำรเปิดตัวแพลตฟอร์มส ำหรับบริกำรเช่ำยืมรถยนต์ไฟฟ้ำ และล่ำสุดได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือโครงกำรลงทุนอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย กับ ฟ็อกซ์คอนน์ กรุ๊ป (Foxconn 
Technology Group) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำแพลตฟอรม์กำรผลิตยำนยนต์ไฟฟำ้และส่วนประกอบหลัก
เพ่ือรองรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟำ้ในประเทศไทย 

3.2.3.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของโลกกับการมุ่งสู่ Net Zero Emission 

ข้ อ มู ล จ ำกร ำย ง ำน  Climate risk and response (Physical hazards and socioeconomic 
impacts) ของ McKinsey ระบุถึงควำมน่ำเป็นห่วงของกำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิพ้ืนผิวโลก เป็นสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดขึ้นในระดับโลกอันมีสำเหตุมำจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศพัฒนำแล้วในช่วงหลังปฏิวัติ
อุตสำหกรรม เป็นตัวเรง่ส ำคัญท่ีก่อให้เกิดกำรส่ังสมของปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกในช้ันบรรยำกำศ และท ำให้
เกิดปรำกฏกำรณ์ก๊ำซเรอืนกระจก ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดภัยธรรมชำติท่ีรำ้ยแรงมำกขึ้น อำทิ ภัยแล้ง พำยุ อุทกภัย 
เป็นต้น โดยคล่ืนควำมรอ้นรำ้ยแรง มีกำรคำดว่ำจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ GDP รำวรอ้ยละ 2.5 ถึง 4.5 ในปี 
พ.ศ. 2573 และ ในปี พ.ศ. 2593 ประชำกรรำว 310 ถึง 480 ล้ำนคน อำจอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงคล่ืนควำม
รอ้นรำ้ยแรง ถึงรอ้ยละ 14 รวมถึงส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่และควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ทรพัย์สินและ
โครงสรำ้งพ้ืนฐำน ระบบอำหำร รวมถึงทรพัยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ 

 
 



 
55 

 
ที่มำ: McKinsey Climate risk and response (Physical hazards and socioeconomic impacts), January 2020 

รูปที ่21 กำรคำดกำรณ์กำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิท่ัวโลก 

จึงน ำมำ สู่กำรก ำหนดเป็นควำมตกลงปำรีส  (Paris Agreement)  ภำยใต้กรอบอนุ สัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (UNFCCC) ท่ีทุกประเทศสมำชิกภำคีท่ัวโลกรว่มกัน
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรเสรมิสรำ้งควำมรบัผิดชอบรว่มกันต่อภัยคุกคำมจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ของโลก ดังน้ี 

1) ควบคุมกำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกให้ต่ำกว่ำ 2 องศำเซลเซียส และพยำยำมไม่ให้
เกิน 1.5 องศำเซลเซียส จำกระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสำหกรรม โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำร
บรรลุ Net Zero Emission ท่ัวโลกภำยในกลำงศตวรรษน้ี 

2) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อผลกระทบทำงลบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรมีภูมิคุ้มกัน และส่งเสริมกำรพัฒนำท่ีปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจกต่ำโดยไม่กระทบต่อกำรผลิตอำหำร 

3) ท ำให้กำรไหลเวียนของเงินทุนสอดคล้องกับกำรพัฒนำท่ีปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ำ และ
ส่งเสรมิควำมสำมำรถในกำรมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

Paris Agreement ถือเป็นข้อตกลงประวัติศำสตร์ท่ีประเทศภำคีท้ัง 197 ประเทศท่ัวโลกได้บรรลุ
ข้อตกลงทำงสภำพภูมิอำกำศ โดยในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 มีจ ำนวนประเทศท่ีให้สัตยำบันขอ้ตกลงปำรสี
ในกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกแล้วท้ังส้ิน 191 ประเทศ จำก 197 ประเทศภำคี ซ่ึงคิดเป็น 97% ของกำรปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจกท้ังหมดของโลก 
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 จำกควำมส ำคัญของปัญหำกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก ท ำให้ประเทศต่ำง ๆ และ
บรษัิทผู้ผลิตน้ำมันช้ันน ำเริม่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพยำยำมลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกข้ึน โดยมี
ประเทศไอซ์แลนด์ และประเทศสวีเดน ประกำศเป้ำหมำยในกำรมุ่งสู่กำรเป็นประเทศท่ีมีกำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรอืนกระจกเป็นศูนย์ หรอื Net Zero Emission ในปี พ.ศ. 2583 – 2593 ซ่ึงถือเป็นกลุ่มประเทศแรกท่ีจะ Net 
Zero Emission เรว็ท่ีสุดในโลก นอกจำกน้ันประเทศผู้น ำต่ำง ๆ อำทิ สหรฐัอเมรกิำ ประเทศอังกฤษ สหภำพ
ยุโรป ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศจีน ได้ประกำศเป้ำหมำย Net Zero Emission ในปี พ.ศ. 2593 – 2603 
ส ำหรบัประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีได้กล่ำวถ้อยแถลงในกำรประชุมรฐัภำคีกรอบ
อนุสัญญำฯ สมัยท่ี 26 (COP26) ณ เมืองกลำสโกว์ สหรำชอำณำจักร เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 โดย
ได้ประกำศเจตนำรมณ์ว่ำ ประเทศไทยพรอ้มยกระดับกำรแก้ไขปัญหำภูมิอำกำศอย่ำงเต็มท่ีด้วยทุกวิถีทำง 
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน (Carbon Neutrality) ภำยในปีพ.ศ. 2593 และบรรลุ
เป้ำหมำยกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ได้ภำยในปีพ.ศ. 2608 

ซ่ึงชี้ให้เห็นว่ำกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกเป็นเรือ่งท่ีส ำคัญและจ ำเป็นท่ีจะต้องด ำเนินกำร 
ท ำให้บรษัิทพลังงำนช้ันน ำของโลกเริม่ปรบัสัดส่วนกำรลงทุนโดยมุ่งเข้ำสู่ธุรกิจพลังงำนสะอำดมำกข้ึน โดย 
Shell มีแผนจะปรับสัดส่วนกำรลงทุนในพลังงำนหมุนเวียนเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และพลังงำนท่ีใช้ในกำร
เปล่ียนผ่ำน เช่น ก๊ำซธรรมชำติรอ้ยละ 30 ในปี พ.ศ. 2568 นอกจำกน้ัน BP ก็มีแผนจะปรบัสัดส่วนกำรลงทุน
ในพลังงำนหมุนเวียนเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 40 เช่นกันในปี พ.ศ. 2573 
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รูปที ่22 ทิศทำงกำรมุ่งสู่ Net Zero Emission Target ของประเทศต่ำงๆ และบรษัิทนำ้มันช้ันน ำ 

  

นอกจำกน้ันบรษัิทพลังงำนช้ันน ำ ต่ำงๆ ของโลก ยังได้รำยงำนถึงควำมพยำยำมในกำรช่วยลดกำร
ปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์ด้วยกำรประกำศเป้ำหมำยและทิศทำงของแต่ละบรษัิท เพ่ือกำรมุ่งสู่ Net Zero 
Emission อำทิ Repsol และ Equinor ได้มีเป้ำหมำยในกำรลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์สุทธิให้เป็น
ศูนย์ (Net Zero Carbon Intensity) ภำยในปี พ.ศ. 2593 ซ่ึงอำจมีทิศทำงกลยุทธ์ในระยะยำวว่ำบริษัทจะ
ไม่ได้ด ำเนินธุรกิจทำงด้ำนน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติอีกต่อไป หรอืนอกจำกน้ัน Shell Total และ Eni มีทิศทำง
กลยุทธ์ท่ียังคงด ำเนินธุรกิจด้ำนน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติต่อไปแต่จะลดสัดส่วนลง และไปเพ่ิมสัดส่วนในกำร
ด ำเนินธุรกิจพลังงำนสะอำดและเคมีภัณฑ์ ท้ังน้ีภำยในปี พ.ศ. 2593 มีเป้ำหมำยในกำรลดกำรปลดปล่อย
คำรบ์อนไดออกไซด์ท่ีมำกกว่ำรอ้ยละ 60 ขึ้นไปเม่ือเทียบกับกำรด ำเนินงำนปกติ 
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รูปที ่23 เป้ำหมำย Net Zero Emission ของบรษัิทนำ้มันช้ันน ำของโลก 

  

จำกข้อมูล Global Energy Scenarios ของ IEA Shell และ BP ซ่ึงมีกำรคำดกำรณ์กลยุทธ์ในกำรมุ่งสู่ 
Net Zero Emission แบ่งเป็น 3 scenario ท่ีสอดคล้องกันตำมทิศทำงเทคโนโลยีในกำรผลิตพลังงำน
หมุนเวียนและกำรก ำจัดคำร์บอนไดออกไซด์ และด้ำนนโยบำยและควำมค ำนึงด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยมี 
scenario ท่ีจะสำมำรถจ ำกัดกำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศำเซลเซียส ตำมท่ี IEA Shell และ 
BP เรียกว่ำ SDS Sky1.5 และ Net Zero ตำมล ำดับ ซ่ึง  scenario ดังกล่ำวจะต้องไม่มีกำรปลดปล่อย
คำรบ์อนไดออกไซด์ในภำคพลังงำน  
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ที่มำ: International Industry Research and Economics Department, PTT 

รูปที ่24 กลยุทธ์ในกำรมุ่งสู่ Net Zero Emission ขององค์กรด้ำนพลังงำนช้ันน ำ 

 

ด้วยกำรพยำยำมมุ่งสู่ Net Zero Emission หรอืกำรลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์ให้เปน็ศูนย์
ในภำคพลังงำน ข้อมูลจำก IRENA ได้เสนอแนวทำงในกำรเป็น Net Zero Emission ของภำคพลังงำนในสำขำ
อุตสำหกรรม และสำขำคมนำคมขนส่ง ท่ีจะต้องลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์ลงเป็นจ ำนวน 14.2 GT 
ซ่ึงคิดเป็นรอ้ยละ 39 ของกำรปลดปล่อยท้ังหมด ผ่ำนแนวทำง 5 แนวทำงได้แก่ (1) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำน
กำรใช้พลังงำน (2) กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำนหมุนเวียน (3) กำรใช้พลังงำนควำมรอ้นจำกแหล่ง
พลังงำนหมุนเวียนและชีวมวล (4) พลังงำนไฮโดรเจน และ (5) กำรก ำจัดคำรบ์อนไดออกไซด์ผ่ำน carbon 
capture, utilization and/or storage (CCUS) 
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รูปที ่25 แนวทำงกำรลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนไดออกไซด์ ในภำคพลังงำน สำขำอุตสำหกรรม และสำขำ
คมนำคมขนส่ง 

 

ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงและโอกำสอันเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึง
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรเพื่อบรรลุเปำ้หมำยกำรลดก๊ำซเรอืนกระจกของประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่ม ปตท. ได้
จัดท ำกลยุทธ์ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน ภำยใต้แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน ปตท. มีแผนงำน “PTT Group Clean & Green Roadmap” เพ่ือรองรับกำรลดกำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกจำกกำรดำเนินงำนของกลุ่ม ปตท. โดยเป็นกำรผนวกกลยุทธ์ด้ำนกำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ เข้ำกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของของกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย  

1) กำรก ำหนดทิศทำงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ท่ีเป็น Clean & Green มำกขึ้น ผ่ำนกำรก ำหนดกล
ยุทธ์ในกำรลงทุน กำรพัฒนำและลงทุนในธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง รวมถึง
กำรใช้หลักกำรเศรษฐกิจหมุนเวียนมำใช้ใน PTT Group Value Chain 
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2) กำรเพ่ิมปริมำณผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ท่ีเป็น Clean & Green ให้มำกข้ึน ผ่ำนกำรเพ่ิม
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นพลังงำนทำงเลือก ก๊ำซธรรมชำติ และกำรจ ำกัดกำรเติบโตของธุรกิจ
ถ่ำนหิน กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรกิำรท่ีสะอำดมำกขึ้น และกำรพิจำรณำน ำหลักเกณฑ์ใน
เรือ่ง รำคำคำรบ์อน มำใช้ในกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

3) กำรลดปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก จำกกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
4) ซ่ึงแนวทำงกลยุทธ์ดังกล่ำวจะเป็นแนวทำงท่ีช่วยให้ ปตท. มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมุ่งสู่สังคม
คำรบ์อนต่ำซ่ึงจะช่วยลดควำมเส่ียงและสรำ้งโอกำสท่ีเก่ียวข้องกับ Climate Change ในระยะ
ยำว รวมถึงเป็นกำรสรำ้งควำมเช่ือม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพำะนักลงทุน 
โดยแสดงควำมมุ่งม่ันในกำรด ำเนินธุรกิจของ ปตท. ท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจคำร์บอนต่ำ (Low-
carbon Economy) 

นอกจำกน้ันกลุ่ม ปตท. ได้จัดต้ังคณะท ำงำน PTT Group Net Zero Task Force : G-NET โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่ม ปตท. สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นกลำงทำงคำรบ์อน (Carbon Neutrality) 
และกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero emission) โดยกลุ่ม ปตท. ได้ก ำหนดเป้ำหมำย 
Carbon Neutrality ภำยในปี ค.ศ. 2050 และเป้ำหมำย Net Zero emission ภำยในปี ค.ศ. 2060 และส ำหรบั 
ปตท. ได้ก ำหนดเป้ำหมำย Carbon Neutrality ภำยในปี ค.ศ. 2040 และเป้ำหมำย Net Zero emission 
ภำยในปี ค.ศ. 2050 ตำมล ำดับ ด้วยกำรสนับสนุนจำกภำครฐัด้ำนกำรรบัรองคำรบ์อนเครดิตจำกโครงกำร
ปลูกและบ ำรุงรกัษำป่ำท่ี ปตท. และกลุ่ม ปตท. ได้ด ำเนินกำร ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ท้ังน้ีเพ่ือให้
สอดรบักับเป้ำหมำยใหม่ของประเทศ และในระดับสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล พรอ้มต่อกำร
ตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกกลุ่ม ปตท. ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำม
แนวทำงกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. (Decarbonization 
pathways)  ตำมหลัก  3P คือ  Pursuit of lower emission, Partnership with nature และ  Portfolio 
transformation ผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมกลไกต่ำงๆ อำทิเช่น Energy Efficiency, Carbon Capture 
Utilization and Storage (CCUS), กำรซ้ือขำยคำร์บอนเครดิต, กำรปลูกป่ำ, พลังงำนหมุนเวียน, พลังงำน
ไฮโดรเจน และกำรปรบัเปล่ียนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ เป็นต้น 

3.2.3.4 เทคโนโลยทีี่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพ่ิมความเส่ียงขององค์กรที่ต้องปรับตัวให้ทนั

ตามสถานการณ์ 

เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินธุรกิจของ
องค์กร กำรเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมถือเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้องค์กรจ ำเป็นท่ีจะต้อง
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีของตนเอง อย่ำงไรก็ตำม องค์กรจ ำเป็นท่ีจะปรับตัวเพ่ือรับมือกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบโดยตรงท้ังเชิงบวกและเชิงลบแก่องค์กร ถึงแม้ว่ำกำรเข้ำมำ
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มีบทบำทของเทคโนโลยีในกำรด ำเนินธุรกิจจะมีส่วนท ำให้คุณภำพสินค้ำและกำรบรกิำรมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บรโิภค และรวมถึงเป็นจุดเปล่ียนส ำคัญในกำรน ำไปต่อยอดเพ่ือพัฒนำ
ด้ำนนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันกับองค์กร
อ่ืน ๆ ได้ เน่ืองจำกสภำพแวดล้อมในธุรกิจด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีกำรเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้
องค์กรต้องมีกำรปรบัตัวให้ทันกับสภำพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจำกผลของกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ เงินทุน ทักษะ และทรพัยำกรท่ีมีค่ำอ่ืน ๆ 

กำรเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อทิศทำงกำรจ้ำงงำนในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ ประกอบ
กับปัจจัยท่ีมีผลในกำรขับเคล่ือนทำงธุรกิจท่ีส ำคัญและสำมำรถส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมท่ัวโลก อำทิ 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรน ำหุ่นยนต์มำท ำงำนแทนท่ีมนุษย์ รวมถึงกำรน ำ
ระบบปฏิบัติกำรใหม่ ๆ เข้ำมำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน นอกจำกน้ีกำรเปล่ียนแปลงอันรวดเรว็
ของเทคโนโลยีก็ถือเป็นส่วนส ำคัญในกำรผลักดันให้มนุษย์พัฒนำทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในส่วนท่ี
เทคโนโลยีไม่สำมำรถเข้ำมำแทนท่ีได้  

 

 
ที่มำ: IBM: Institution for Business Value, December 2019 

รูปที ่26 แนวโน้มของแรงงำนในยุค AI 

 
จำกกำรศึกษำของ IBM พบว่ำ เกือบร้อยละ 100 ของงำนในยุคปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI) จะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะมีต ำแหน่งงำนเพียงส่วนน้อยเท่ำน้ันท่ีจะหำยไปจำกตลำดงำน และ
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ถูกแทนท่ีโดย AI ซ่ึงผลจำกกำรท่ีองค์กรน ำเทคโนโลยี AI และ Automation เข้ำมำอยู่ในกระบวนกำรท ำงำน 
ท ำให้คน 120 ล้ำนคนท่ีอยู่ในตลำดงำนท่ัวโลก ต้องเรยีนรูทั้กษะใหม่ ๆ  (Reskill) หรอืเรยีนรูส่ิ้งใหม่ ๆ  (Retrain) 
เพ่ือให้ตนเองมีทักษะท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดงำน ซ่ึงทักษะส ำคัญคือ “Soft Skills” ท่ีบุคลำกร
ต้องได้รับกำรฝึก เน่ืองจำก Soft Skills เป็นทักษะท่ีเก่ียวข้องกับทัศนะคติ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำม
เข้ำใจด้ำนนวัตกรรม ซ่ึงเป็นทักษะท่ี AI หรือ Automation ไม่สำมำรถทดแทนมนุษย์ได้ ดังน้ันกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนจึงถือเป็นส่วนส ำคัญท่ีจะผลักดันให้บุคลำกรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
เพ่ือท่ีจะปรบัตัวให้ทันกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

โดยในปัจจุบันหลำยองค์กรน ำประโยชน์ของเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึง
อำจสรำ้งหนทำงสู่กำรขยำยตัวของธุรกิจน้ัน ๆ ได้ ซ่ึงจำกกำรคำดกำรณ์พบว่ำบุคลำกรจ ำเป็นท่ีจะต้องพัฒนำ
ตนเองอยู่เสมอเพ่ือรองรบัควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี เน่ืองจำกในอนำคต รอ้ยละ 60 ของจ ำนวนนักเรยีนจะ
ท ำงำนในงำนท่ีไม่มีอยู่ในปัจจุบัน รอ้ยละ 47 ของงำนในประเทศสหรฐัอเมรกิำจะสำมำรถทดแทนได้ด้วยระบบ
อัตโนมัติ (Automation) ภำยใน 20 ปี และ รอ้ยละ 5 – 10 ของแรงงำนท่ีมีศักยภำพสูง (Intelligence Labor) 
จะถูกทดแทนด้วย AI ดังน้ันกำรท่ีองค์กรน ำนวัตกรรมมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำนถือเป็นเพียงส่วนช่วย
ในกำรเติมเต็มและสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึนเท่ำน้ัน 

นอกจำกน้ัน จำกกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยียังส่งผลให้เกิดกำรแข่งขันข้ำมอุตสำหกรรมท่ีเพ่ิมมำก
ขึ้นในปัจจุบัน (Industry Convergence) เน่ืองจำกผู้เล่นในแต่ละอุตสำหกรรมล้วนตระหนักถึงกำรสรรหำ
พันธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือท่ีจะขยำยธุรกิจของตนเข้ำไปสู่อุตสำหกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรสรำ้งรำยได้
และโอกำสทำงธุรกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขยำยตัวของธุรกิจในอุตสำหกรรมเดิมท่ีมีควำมช ำนำญอยู่แล้ว หรอืกำร
ขยำยตัวเข้ำไปยังอุตสำหกรรมใหม่ท่ีอำจเก่ียวข้องหรอืไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีก ำลังด ำเนินกิจกำรอยู่ ส่งผลให้
เส้นแบ่งระหว่ำงอุตสำหกรรมเริม่จำงหำยไป เกิดกำรแข่งขันระหว่ำงต่ำงอุตสำหกรรมท่ีรุนแรงขึ้น (Cross-
Industry Competition) 
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ที่มำ: Frost & Sullivan 

รูปที ่27 ตัวอย่ำงกำรแข่งขนัข้ำมอุตสำหกรรม 

 
 ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ของ Frost & Sullivan พบว่ำ ในปัจจุบันองค์กรระดับโลกหลำยรำยเริม่เข้ำใจถึง
ควำมส ำคัญของกำรแข่งขันข้ำมอุตสำหกรรม เน่ืองจำกปัจจัยในกำรด ำเนินชีวิตของประชำกรท่ีเปล่ียนแปลงไป
ด้วยเหตุน้ีเอง ปตท. ได้ปรบัตัวเพ่ือรองรบัควำมเปล่ียนแปลงดังกล่ำว โดยกำรน ำเอำองค์ควำมรูท่ี้มีอยู่ภำยใน
องค์กรมำปรับใช้ร่วมกับกำรสรรหำพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรแข่งขันข้ำม
อุตสำหกรรมของ ปตท. ได้ โดยในปัจจุบัน ปตท. ก็ได้มีกำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจไปยังอุตสำหกรรม
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจำกอุตสำหกรรมด้ำนพลังงำน ตำมกลยุทธ์ New-S Curve อำทิ กำรขยำยตัวไปยังธุรกิจยำน
ยนต์ (Automotive Industry) ในกำรรว่มมือกับ WM Motors ในกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ (Electric Vehicles) 
ธุรกิจยำ (Pharmaceutical Industry) ท่ี ปตท. รว่มมือกับองค์กำรเภสัชกรรมในกำรผลิตยำรกัษำมะเร็งแห่ง
แรกของประเทศ ธุรกิจอุปกรณ์กำรแพทย์ และธุรกิจ Nutrition เป็นต้น เน่ืองจำก ปตท. มีกำรจัดกำรควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบภำยในองค์ท ำให้กำรผลักดัน หรอืสนับสนุนบุคลำกรให้เกิดควำมคิดสรำ้งสรรค์ในกำรน ำองค์
ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมมำใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีสำมำรถสร้ำงประโยชน์ให้แก่สังคมและ
องค์กรได้ 
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3.2.3.5 โรคระบาด 

โรคติดต่อโควิด 19 ท่ีเกิดระบำดท่ัวโลกส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง ท้ังต่อกำรใช้ชีวิตของผู้คนและท ำให้
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลกหยุดชะงักพร้อมกัน (Global Simultaneous Shocks) 
กิจกรรม กำรผลิตท่ีหยุดชะงักพรอ้มกับรำยได้และก ำลังซ้ือท่ีลดลงรุนแรงท ำให้ลุกลำมเป็นวิกฤติทำงเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก โดยกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ประเมินว่ำเศรษฐกิจโลก
ปี พ.ศ. 2563 จะหดตัวท่ีรอ้ยละ -3 โดยจะต่ำสุดในไตรมำสท่ี 2 และเลวรำ้ยท่ีสุดนับแต่ Great Depression ใน 
พ.ศ. 2473 และถือเป็นครัง้แรกท่ีท้ังประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศก ำลังพัฒนำเข้ำสู่ภำวะถดถอยพรอ้มกัน 
ขณะท่ีองค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization: WTO) ประเมินว่ำปรมิำณกำรค้ำโลกจะหำยไปถึง 1 
ใน 3 เทียบกับปีก่อน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  GDP ของเศรษฐกิจไทยหดตัวถึงรอ้ยละ –6.7 
ซ่ึงมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรหดตัวมำกถึงรอ้ยละ -7.8 ในท้ังปี 

 

 
ที่มำ: WEO, IMF, G20 Model simulations 

รูปที ่28 กำรประมำณอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization:  WHO) มี มุมมองเก่ียวกับโควิด 19 ว่ำอำจ
กลำยเป็นโรคประจ ำถ่ิน (Endemic) ท่ีจะอยู่กับเรำไปตลอดเช่นเดียวกับไข้เลือดออกและประชำกรจะต้อง
เรยีนรูท่ี้จะอยู่กับโรคน้ี โดยรูปแบบกำรใช้ชีวิตประจ ำวันบำงอย่ำงจะเปล่ียนไป เพรำะมำตรกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม (Social Distancing) ท ำให้เกิดฐำนวิถีชีวิตใหม่ อำทิ กำรสำธำรณสุขจะเป็นวำระส ำคัญของโลก 
โดยเฉพำะควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรแพทย์ กำรจัดระเบียบโลกใหม่ท่ีจะมีกำรพ่ึงพำภำยในภูมิภำค
มำกขึ้น (Regionalization) และบทบำทของเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีจะมำเรว็ขึ้นพรอ้มกับวิถีชีวิตท่ียืดหยุ่นมำกขึ้น  
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ท้ังน้ี WHO และ ข้อเสนอของ World Economic Forum มองว่ำ ระยะเวลำน้ีถือเป็นช่วงเวลำส ำคัญใน
กำรเป็นโอกำสในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือปรบัปรุง เปล่ียนแปลง ต่อยอด รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำร
ด ำเนินธุรกิจท่ัวโลก โดยเฉพำะกำรพัฒนำเครือ่งมือด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน Thailand 4.0 
ส ำหรบักำรยกระดับกำรเติบโตและก้ำวให้ทันโลกท่ีเปล่ียนแปลงเรว็ และพัฒนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
โดยเรว็ ท้ังด้ำนสำธำรณสุข เช่น กำรแพทย์ทำงไกล กำรศึกษำ เช่น กำรเรยีนกำรสอนออนไลน์ กำรขนส่ง เช่น 
บรกิำรดิลิเวอร ีและกำรท ำงำนจำกท่ีบ้ำน เป็นต้น นอกจำกน้ัน นวัตกรรมหรอืเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะได้รบัควำม
สนใจและเข้ำมำสรำ้งมูลค่ำให้กับตลำดและเพ่ิมมูลค่ำให้กับตัวผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยี ซ่ึงประเด็นน้ีก็จะส่งผล
กระทบต่อตลำดผลิตภัณฑ์เดิมท่ีไม่มีกำรปรบัตัว 

โรคระบำดจึงถือเป็นอีกปัจจัยภำยนอกท่ีสำมำรถส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนนวัตกรรมและ
ควำมคิดสรำ้งสรรค์ของ ปตท. ได้ เน่ืองจำกในปัจจุบันประเทศไทยก ำลังประสบปัญหำวิกฤตโควิด 19 ท่ีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและกำรด ำเนินชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ พฤติกรรมกำรใช้ชีวิตหลำยอย่ำง
จ ำเป็นต้องเปล่ียนไป โดยท่ี “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” จะเข้ำมำมีบทบำทชัดเจนมำกขึ้น กลำยเป็น
เครือ่งมือส ำคัญท่ีช่วยสกัดก้ันและป้องกันกำรแพรร่ะบำดของโรค และอ ำนวยควำมสะดวกสบำยในกำรด ำเนิน
ชีวิตของผู้คน ซ่ึงสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ร่วมกับควำมรู้และควำมคิด
สรำ้งสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกจะช่วยให้ ปตท. ตระหนักถึงกำรเปล่ียนแปลงและ
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอก และสำมำรถน ำข้อมูลใช้เป็น
ประโยชน์ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสม เน่ืองจำกแต่ละปัจจัยภำยนอกจะสำมำรถส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจได้ในลักษณะท่ีแตกต่ำงกันไป ดังน้ัน ปตท. จ ำเป็นท่ีจะต้องท ำกำรวิเครำะห์และ
จัดล ำดับควำมส ำคัญของแต่ละปัจจัย เพ่ือท่ีจะก ำหนดแนวทำงและกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับแต่ละปัจจัย 

 
3.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ด้ำนกำรจัดกำรนวตักรรม (Innovation 

Management SWOT) 

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร จะเป็นกำรวิเครำะห์และพิจำรณำทรพัยำกร
และควำมสำมำรถภำยในองค์กรในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ของตลำดท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือ
ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กร โดย ปตท. มีกำรวิเครำะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง 
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การวิเคราะห์จุดแข็งและจดุอ่อนด้านการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 ผู้บรหิำรระดับสูงก ำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของรฐัวิสำหกิจ โดยใช้ควำมคิด
สรำ้งสรรค์และกำรจัดกำรนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมย่ังยืน 

S2 มีทรพัยำกรด้ำนบุคลำกรท่ีมีศักยภำพและมี
ฐำนะทำงกำรเงินท่ีแข็งแกรง่ ซ่ึงจะช่วยให้เกิด
กำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู ้และต่อยอดสู่กำร
พัฒนำนวัตกรรมขององค์กร 

S3 มีสถำบันนวัตกรรมและโครงสรำ้งสำยงำนด้ำน
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมโดยตรง ซ่ึงมีจ ำนวน
พนักงำนในสำยงำนวิจัย และพัฒนำมำกกว่ำ 
100 คน 

S4 มีผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรนวตักรรมเปน็ท่ี
ประจักษ์ มีกำรด ำเนินงำนและบรรลุตำม
เปำ้หมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนกำร
จัดกำรนวัตกรรม 

W1 กำรพัฒนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิำรกำร
สนับสนุนลูกค้ำ และกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ ซ่ึงรวมถึงกระบวนกำรหรอืกิจกรรมส ำคัญ
ท่ีลูกค้ำสัมผัสกับองค์กรโดยตรง (Touch Point) 
ตลอด Life-Cycle ยังไม่ครอบคลุมลูกค้ำทุกกลุ่ม 

W2 กระบวนกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิำรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลัก ยังไม่ชัดเจน 

W3 ขำดกำรรวบรวมและถ่ำยทอดแผนแม่บทฯ 
ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมขององค์กร แก่ผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร 

W4 กำรก ำหนดแนวทำงกำรเรยีนรูแ้ละกำรจัดกำร
ควำมรูเ้พ่ือพัฒนำสู่กำรปรบัปรุงและกำรสรำ้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบรกิำร ยังไม่ชัดเจน 

การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคด้านการจัดการนวัตกรรมของ ปตท. 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1 ทิศทำงยุทธศำสตรร์ะดับชำติในด้ำนเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และหน่วยงำนท่ีสนับสนุนกำร
พัฒนำนวัตกรรมต่ำง ๆ อำทิ นโยบำยประเทศ
ไทย 4.0, ยุทธศำสตรช์ำติ 20 ปี, ยุทธศำสตร์
กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี, ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI), เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก 
(EECi) เป็นต้น 

O2 แนวโน้มหลักต่ำง ๆ ท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำ
นวัตกรรม (Mega Trends) อำทิ สังคมผูสู้งอำยุ 

T1 ธุรกิจน้ำมันและก๊ำซเปน็ธุรกิจหลักของ ปตท. 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะถูกทดแทนด้วยธุรกิจพลังงำน
ทดแทนประเภทอ่ืนในอนำคต ท ำให ้ปตท. ต้อง
เรง่พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือสรำ้งควำมได้เปรยีบ
ทำงกำรแข่งขัน 

T2 เทคโนโลยีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ใน
ปัจจุบัน เพ่ิมควำมเส่ียงขององค์กรท่ีต้องปรบัตัว
ให้ทันตำมสถำนกำรณ์และรูปแบบธุรกิจ
เปล่ียนแปลงไป (Business Model Disruption) 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

(Aging Society), กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
(Well-being), พลังงำนสีเขยีว (Green 
Energy) เปน็ต้น สนับสนุนกำรพัฒนำและเพ่ิม
ควำมต้องกำรของนวัตกรรมต่ำง ๆ ในอนำคต 

O3 โอกำสในกำรสรำ้งเครอืขำ่ย (Networking) 
ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม ผำ่นกำรสรำ้ง
พันธมิตรทำงธุรกิจกับบรษัิทอ่ืน ๆ อำทิ 
Startup ในกำรวิจัยและพัฒนำรว่มกัน 

O4 โอกำสทำงธุรกิจจำกกำรใชพ้ลังงำนทดแทน
ประเภทอ่ืน อำทิ พลังงำนไฟฟำ้ พลังงำน
แสงอำทิตย์ และพลังงำนลม แทนกำรใช้น้ำมัน
ในปัจจุบัน 

T3 โรคระบำด และภัยธรรมชำติ อำจท ำให้เกิดกำร
ชะลอตัวของบำงอุตสำหกรรม ท ำให้ต้องมีกำร
พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อสถำนกำรณ์
ท่ีมีควำมไม่แน่นอน 

T4 กฎระเบียบและข้อบังคับในกำรลงทุนของ
รฐัวิสำหกิจมีควำมเข้มงวด เครง่ครดั ท ำให้ขำด
ควำมคล่องตัวในกำรท ำธุรกิจในอุตสำหกรรม
ใหม่เม่ือเทียบกับบรษัิทเอกชน 

T5 อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำดของกำรท ำธุรกิจใน
อุตสำหกรรมใหม่ของ ปตท. เน่ืองจำกมีผู้เล่นเดิม
เป็นผู้ประกอบกำรช้ันน ำในอุตสำหกรรมน้ัน ๆ 
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3.4 นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริม บรหิำรจัดกำรนวตักรรม และควำมคิดสรำ้งสรรค์ 
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3.5 วิสัยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Vision) 

ท่ีมำของวสัิยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม  
ปตท. ก ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรในปี 2564  เป็น  Powering Life with Future Energy and 

Beyond  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งม่ันในกำรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในทุกภำคส่วน ในกำรขับเคล่ือน
กำรด ำเนินงำนขององค์กร เพ่ือสร้ำงให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในระดับองค์กร ในกำรผลักดันให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญในระดับประเทศ เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน พัฒนำสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทย 

 

 
รูปที ่29 วิสัยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Vision) ของ ปตท. 
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ยุทธศาสตร์
นวัตกรรม และ 
แผนงาน/

โครงการประจ าปี 
2565–2569 

แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ปี 2565 – 2569 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

4 
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4. ยุทธศาสตร์นวัตกรรมและแผนงาน/โครงการประจ าปี 2565–2569 

4.1  PTT Innovation Management Strategy  

กลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมของ ปตท. (PTT Innovation Management Strategy) เกิดจำกกำร
รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ สัมภำษณ์และระดมควำมคิดเก่ียวกับโอกำส ปัญหำ ขีดควำมสำมำรถและข้อจ ำกัด
ขององค์กร และด ำเนินกำรก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำย กรอบนโยบำยกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมชัดเจนและวัดผล
ได้ ก ำหนดแผนงำนและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องและต่อเน่ืองกับเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรนวัตกรรมของ 
ปตท. ท่ีต้องกำรปรบัปรุงและพัฒนำ ท้ังน้ี กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมมำช่วยยกระดับขีดควำมสำมำรถของ ปตท. และช่วยให้ ปตท. สำมำรถ
ตอบสนองต่อพนักงำน ลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น พร้อมรองรับกำร
เปล่ียนแปลงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ ปตท. รวมถึงท ำให้ ปตท. สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกทรพัยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้ได้ผลลัพธ์และประสิทธิภำพสูงสุดอย่ำงย่ังยืน  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง บรษัิท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เม่ือวันท่ี 8 ธันวำคม 2564 ได้
เห็นชอบกำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนนวัตกรรมของ ปตท. ดังน้ี  

1) ทุกปีมีงบลงทุนและค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรด้ำนนวัตกรรมทุกประเภทรวมกันไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 
ของก ำไรสุทธิในปีเดียวกัน 

2) ในปี 2573 มีก ำไรสุทธิจำกงำนนวัตกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของก ำไรสุทธิ โดยส่วนหน่ึงต้องมำ
จำกนวัตกรรมท่ีพัฒนำขึ้นภำยในองค์กร คิดเป็นรอ้ยละ 7 ของก ำไรสุทธิ 

โดยยุทธศำสตรท่ี์ระบุในแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมฉบับน้ีจะต้องท ำให้องค์กรสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยดังกล่ำว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเปำ้หมำยหลักตำมยุทธศำสตรข์อง ปตท. และนอกจำก 2 เป้ำหมำยหลัก
น้ีแล้ว ปตท. ยังได้ก ำหนดเป้ำหมำยอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนทุกด้ำนตำมหลัก Balanced Scorecard 
และมีผู้รบัผิดชอบของแต่ละแผนงำนย่อยเป็นผู้ด ำเนินกำร และติดตำมสรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังจะระบุใน
หัวข้อถัดไป 

จำกกำรพิจำรณำจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation 
Management SWOT) ได้น ำมำซ่ึงกลยุทธ์เชิงรุก และกลยุทธ์เชิงรบั ดังน้ี 
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การวิเคราะห์ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของจดัการนวัตกรรมของ ปตท. 

กลยุทธ์เชิงรุก (Strategic Advantage) 

SA1: (S1+S2+O1+O2+O4+O5) 
สรำ้งกลยุทธน์วตักรรมด้ำน new energy รว่มกับ 
partners  

SA2: (S1+S2+O1+O3+O4) 
สรำ้งกลยุทธน์วตักรรมด้ำน beyond business รว่มกับ 
partners 

SA3: (S2+S4+S5+O2+O3) 
ก ำหนด new core competencies ของ ปตท. ให้
สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ 

SA4: (S3+S4+O3+O4) 
สรำ้งกระบวนกำรท ำงำนและระบุโครงกำรควำมรว่มมือ
ในกล่ม ปตท. เพื่อแบ่งปันควำมเชีย่วชำญและลดกำร
ลงทุนที่ซ้ำซอ้น 

SA5: (Sa+S5+O5) 
มีกระบวนกำรติดตำมนโยบำยภำครฐั และปรบัทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนนวตักรรมให้สอดคล้องกับกำร
สนับสนุน รวมทั้งผลักดันนโยบำยกำรส่งเสรมิต่ำงๆ 

SA6: (S1+S2+S4+O2+O3+O4) 
สรำ้งระบบนิเวศที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดนวตักรรม
เป้ำหมำย เพื่อเรง่ให้เกิดนวตักรรมจำกภำยใน และสรำ้ง
ศกัยภำพให้จงูใจ partner จำกภำยนอก 

SA7: (S1+S4+O1) 
ด้วยก ำลังคนและฐำนะทำงกำรเงิน สรำ้ง Agile teams 
ด ำเนินกำรหำ fit solutionเพื่อตอบสนอง Mega Trends 
โดยเน้น speed ทั้ง go และ no-go 

กลยุทธ์เชิงรับ (Strategic Challenge) 

SC1: (W2) 
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลนวตักรรมขององค์กร 

SC2: (W1+T4+T5) 
กำรน ำ VOC/VOS เป็น input ในกำรสรำ้งนวตักรรม 

SC3: (W5+T3) 
พัฒนำแนวทำงกำร reskill และสรำ้ง capabilities ให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนนวตักรรม 

SC4: (W3+W6+T1) 
บรหิำรพอรท์นวตักรรมและเลือกกระบวนกำรน ำเข้ำ
เทคโนโลยทีี่เหมำะสม 

SC5: (W6+T1+T4+T5) 
ใชก้ระบวนกำรประเมินทิศทำงเทคโนโลยเีป็น input ใน
กำรท ำกลยุทธ์ 

SC6: (W4+W5+W6+T3) 
ปรบัโครงสรำ้งสำยงำนที่เก่ียวข้องกับนวตักรรมให้มี
ผู้รบัผิดชอบงำน IM และสัดส่วนบุคลำกรที่เหมำะสมแก่
กำรสรำ้งธุรกิจใหม่ 

SC7: (W3+T2) 
มีนโยบำยและระเบียบที่ชดัเจนในกำรปรบัโครง สรำ้งให้
โครงกำรที่พรอ้มแข่งขันในเชงิพำณิชยไ์ปอยูภ่ำยใต้บรษัิท
ลูกเพื่อควำมคล่องตัวในกำรท ำธุรกิจ จำกกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของรฐัวสิำหกิจ 

SC8: (W2+W5+T3) 
พัฒนำกระบวนกำรรวบรวม และใชป้ระโยชน์จำกองค์
ควำมรูท้ี่สรำ้งขึ้นภำยใน และที่น ำเข้ำจำกภำยนอก 

จำกกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรบัท่ีระบุไว้ ยังคงสำมำรถรองรบัด้วยยุทธศำสตรด้์ำนกลยุทธ์ กระบวนกำร 
และบุคลำกร ท่ีระบุไว้ในแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ปตท. พ.ศ.2563 – 2567 ในแผนแม่บทกำรจัดกำร
นวัตกรรมของ ปตท. พ.ศ. 2565 – 2569 จึงขอคงหัวขอ้ยุทธศำสตรห์ลักสำมด้ำนไว้ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่  1:  การยกระดับบุคลากรเตรียมพร้อมสู่นวัตกรรม (Nurturing People) 
มุ่งเน้นกำรยกระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมของบุคลำกรในองค์กรและ
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ปลูกฝังนวัตกรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ผ่ำนกำรเสรมิสรำ้งนวัตกรรมองค์กร กำร
เพ่ิมควำมรูค้วำมสำมำรถ และกำรพัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู ้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2: การพฒันากระบวนการสูก่ารสรา้งสรรค์นวตักรรม (Embracing Innovative 
Process) 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบและน ำไปสู่กำร
จัดกำรนวัตกรรมอย่ำงย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การก าหนดทิศทางกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรม 
(Winning Innovation Strategy) 
มุ่งเน้นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลด้ำนกำรจัดกำร
นวัตกรรม ผ่ำนกำรจัดท ำแผนท่ีน ำทำงนวัตกรรมองค์กร (PTT Innovation Roadmap) และกำร
จัดสรรทรพัยำกรเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม (Portfolio Management) อย่ำงเหมำะสม 

PTT Innovation Management Strategy 

Nurturing People Embracing Innovative Process Winning Innovation Strategy 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
กำรยกระดับบุคลำกรเตรยีมพรอ้มสู่
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
กำรพัฒนำกระบวนกำรสู่กำร
สรำ้งสรรค์นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
กำรก ำหนดทิศทำงกลยุทธเ์พ่ือควำมเป็น
เลิศด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
• เพ่ือยกระดับควำมรูค้วำมเขำ้ใจด้ำน

กำรจัดกำรนวตักรรมและปลูกฝงั
นวัตกรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมองค์กร 

เป้าหมาย 
• เพ่ือมีกระบวนกำรด้ำนกำร
สรำ้งสรรค์นวัตกรรมอย่ำงเปน็ระบบ
และน ำไปสู่กำรจัดกำรนวตักรรม
อย่ำงยั่งยืน 

เป้าหมาย 
• เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน 

ก ำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลด้ำน
กำรจัดกำรนวตักรรม พรอ้มทั้ง
สำมำรถน ำควำมรูสู้่กำรสรำ้ง
นวัตกรรมด้วยกำรจัดสรรทรพัยำกร
อย่ำงเหมำะสม 

แผนงานหลัก แผนงานหลัก แผนงานหลัก 

N1 
กำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือมุ่งเน้นนวัตกรรม 

E1 
กำรพัฒนำกระบวนกำร
นวัตกรรม 

W1 
แผนที่น ำทำงนวัตกรรมองค์กร 
(PTT Innovation Roadmap) 

N2 
กำรเพ่ิมควำมรูค้วำมสำมำรถ
ด้ำนนวัตกรรมแก่พนักงำน 

E2 
กำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน
นวัตกรรม 

W2 
กำรจัดสรรทรพัยำกรเพ่ือกำร
พัฒนำนวัตกรรม (Portfolio 
Management) 
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4.2 ภำพรวมรำยละเอยีดแผนงำนในแตล่ะยทุธศำสตร ์

จำกข้อมูลกลยุทธ์กำรจัดกำรนวัตกรรมของ ปตท. ข้ำงต้น ปตท. จึงได้ด ำเนินกำรก ำหนดแผนงำนหลัก
และแผนงำนย่อยท่ีจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนสำมำรถติดตำมและวัดผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็น
กำรก ำหนดแผนงำนท่ีเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยในแต่ละยุทธศำสตร ์เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ 
ปตท. รวมถึงหลักกำร Balanced Scorecard (BSC) เพ่ือท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร
ท่ีต้ังไว้ โดยแผนงำนย่อยของยุทธศำสตรพ์รอ้มกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรบัท่ีสำมำรถตอบสนองด้วยแผนงำน
ต่ำงๆ ระบุดังตำรำง 
ภาพรวมรายละเอียดแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก แผนงานย่อย SA/SC 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
กำรยกระดับบุคลำกร
เตรยีมพรอ้มสู่
นวัตกรรม 
(Nurturing People) 

N1: กำรเสรมิสรำ้งวัฒนธรรม
องค์กรเพ่ือมุ่งเน้นนวตักรรม 

N1.1: แผนกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองค์กรเพ่ือ
มุ่งเน้นนวัตกรรม 

SA6 

N2: กำรเพ่ิมควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมแก่
พนักงำน 

N2.1: แผนพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำร
จัดกำรนวัตกรรมและศักยภำพกำรใช้ควำมคิด
สรำ้งสรรค์และจัดกำรนวัตกรรมองค์กร 

SC3, SC6 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
กำรพัฒนำกระบวนกำร
สู่กำรสรำ้งสรรค์
นวัตกรรม 
(Embracing 
Innovative Process) 

E1: กำรพัฒนำกระบวนกำร
นวัตกรรม 

E1.1: แผนพัฒนำกระบวนกำรใช้ควำมคิด
สรำ้งสรรค์สู่กำรสรำ้งนวตักรรม 

SA5, SC2, 
SC5,  SC8 

E1.2: แผนพัฒนำกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม SA7, SC6 

E1.3 แผนพัฒนำกระบวนกำรน ำนวัตกรรม
ออกไปใช้ประโยชน์ 

SA7 

E2: กำรพัฒนำฐำนข้อมลูด้ำน
นวัตกรรม 

E2.1 แผนพัฒนำกระบวนกำร KM รว่มกับ 
Digital เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำร Innovation 

SC1, SC8 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
กำรก ำหนดทิศทำงกล
ยุทธ ์
เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำน
กำรพัฒนำนวัตกรรม  
(Winning Innovation 
Strategy) 

W1: แผนที่น ำทำงนวัตกรรม
องค์กร  
(PTT Innovation Roadmap) 

W1.1: แผนกำรจัดท ำ ถ่ำยทอด ติดตำม และ
รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนทีน่ ำทำง
นวัตกรรมองค์กร (PTT Innovation 
Roadmap) 

SA1, SA2, SA3 

W2: กำรจัดสรรทรพัยำกรเพ่ือ
กำรพัฒนำนวัตกรรม 
(Portfolio Management) 

W2.1: แผนกำรจัดสรรทรพัยำกรเพ่ือกำรพัฒนำ
นวัตกรรม (Portfolio Management) 

SA3, SA4, SC4 
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4.3 แผนงำน N1: กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองคก์รเพ่ือมุง่เนน้นวตักรรม 

 

4.3.1 แผนงำน N1.1: แผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งเน้นนวัตกรรม 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
1.1  เพ่ือเสรมิสรำ้งพฤติกรรมตำมค่ำนิยม SPIRIT ด้ำน Innovation โดยให้ตอบสนองต่อทิศ

ทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ในกำรสรำ้ง New Business หรอืกำรพัฒนำงำนให้ดีย่ิงข้ึน รวมถึงเพ่ือ
สนับสนุนแผนแม่บทด้ำนนวตักรรมขององค์กรด้ำนกำรส่งเสรมิวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ทิศทำงกลยุทธ์ขององค์กร 

1.2   เพ่ือส่งเสรมิพฤติกรรมตำมค่ำนิยม SPIRIT ด้ำน Innovation ผ่ำนกำรมีส่วนรว่มในกิจกรรม
แลกเปล่ียนองค์ควำมรู ้และประสบกำรณ์จำกผูบ้รหิำรและพนักงำน ท่ีมีควำมโดดเด่น และ
เปน็ตัวอย่ำงท่ีดีในกำรส่งเสรมิค่ำนิยมไปสู่พนักงำนท่ัวท้ังองค์กร 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: คณะท ำงำนจัดกำรนวัตกรรมด้ำนกำรเสรมิสรำ้งวฒันธรรมองค์กร  

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
ต้องกำรทรพัยำกรบุคคลเพ่ิมเติมส ำหรบัวิทยำกรท้ังภำยในและภำยนอกเพ่ือให้ควำมรู ้และให้
ค ำปรกึษำผลงำน 

4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมายปี 
2565 

เป้าหมายปี 
2566 

เป้าหมายปี 
2567 

เป้าหมายปี 
2568 

เป้าหมายปี 
2569 

1. รอ้ยละควำม
ครบถ้วนตำม
แผนกำรจัดกิจกรรม
เพื่อเสรมิสรำ้ง
บรรยำกำศกำร
ส่งเสรมิควำมคิด
สรำ้งสรรค์ และ
นวตักรรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  ออกแบบกิจกรรม SPIRIT Innovation Boost Camp 
Deliverables: แผนงำนกิจกรรม SPIRIT Innovation Boost Camp 

                    

2.  ชีแ้จงแนวทำงกำรจัดโปรแกรม และรบัโจทยจ์ำกผู้บรหิำร และรบั
ควำมเห็นจำกพนักงำนกลุ่มเป้ำหมำย 

Deliverables: สื่อควำมรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกิจกรรม และรบัทรำบ 
Requirement จำกผู้เก่ียวข้อง 

                    

3. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธแ์ละเปิดตัวโปรแกรม 
Deliverables: กิจกรรมประชำสัมพันธ ์และ Pre-work Inspiration 
Sharing จำกผู้บรหิำรระดับรองกรรมกำร  

                    

4. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน น ำเครือ่งมือและวทิยำกรเข้ำสนับสนุน
โปรแกรม / จัดสัมมนำเชงิปฏิบัติกำรรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสรมิกำร
สรำ้งผลิตภัณฑ ์บรกิำร และแนวคิดทำงนวตักรรมโดยใชอ้งค์ควำมรู้ 

Deliverables: สัมมนำเชงิปฏิบัติกำรโดยใช ้Business Model Canvas 
และ Pitching Desk / กิจกรรม Pitching & Sharing แผนงำนของ
ผู้เข้ำรว่มกิจกรรม 

                    

5. ประเมินผลกิจกรรมผ่ำนแบบประเมินผลควำมพึงพอใจจำกผู้บรหิำร
สำยงำนน้ัน ๆ และพนักงำนที่เข้ำรว่มกิจกรรม 

Deliverables: ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกกิจกรรม 

                    

6. วเิครำะห์ข้อมูลและผลของแบบประเมินเพื่อขยำยผลกิจกรรมในปี
ถัดไป 

Deliverables: แนวทำงกำรจัดโปรแกรมตำมกลยุทธแ์ละแนวทำงจำก
ผู้บรหิำรสำยงำนสนับสนุน เพื่อขยำยผลกิจกรรมในปีถัดไป 
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6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

รวม (ล้ำนบำท) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

 

4.4 แผนงำน N2: กำรเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรมแก่พนกังำน 

4.4.1 แผนงำน N2.1: แผนพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมและศักยภำพกำรใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และจัดกำรนวัตกรรมองค์กร 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
เพ่ือวิเครำะห์, ทบทวนกระบวนกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผน พรอ้มติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ให้
สอดคล้องกับหัวขอ้ แผนพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมและศักยภำพกำรใช้
ควำมคิดสรำ้งสรรค์และจัดกำรนวัตกรรมองค์กร ตำมเกณฑ์ SEAM:IM 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: คณะท ำงำน ทีม Capability และ ทีม Culture  

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
3.1 กำรประเมินช่องวำ่งและกำรจัดท ำ IDP 
3.2 ควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมและศักยภำพกำรใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค์และ

จัดกำรนวัตกรรมองค์กร 
3.3 หลักสูตรอบรมท่ีเก่ียวข้องกับ Innovation Competencies  
3.4 กิจกรรมส่งเสรมิ Innovation Competencies เชน่  SPIRIT Innovation Boost up 

Program, Sand Box, KM Awards เปน็ต้น 
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4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมายปี 
2565 

เป้าหมายปี 
2566 

เป้าหมายปี 
2567 

เป้าหมายปี 
2568 

เป้าหมายปี 
2569 

1.  รอ้ยละควำม
ครบถ้วนของกำร
ด ำเนินงำนตำม
ยกระดับและพัฒนำ
ควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
ศกัยภำพกำรใช้
ควำมคิดสรำ้งสรรค์ 
และจัดกำร
นวตักรรมองค์กร  

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

2.  รอ้ยละของจ ำนวนผู้
เข้ำรบักำรอบรม
ผ่ำนแบบทดสอบ
หลังเข้ำรบักำร
อบรม 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

3. รอ้ยละของคะแนน 
Innovation 
Competency 
ระดับ P ขึ้นไปที่
มุ่งเน้นในแต่ละปี   

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

4.  รอ้ยละของคะแนน 
Innovation 
Competency 
ระดับ P ขึ้นไป
ภำพรวม  

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Revisit Innovation Core Competencies (ใชภ้ำพ Revisit PTT 
Core Competencies) & Check list (หำกไม่มีผลกระทบจะยงัใช ้
Innovation Core Competencies กลุ่มเดิม) 

Deliverables: Innovation Core Competencies/ Functional 
Competencies 

                    

2.  วเิครำะห์และทบทวนจัดท ำแผนยกระดับ และพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถและศกัยภำพกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค์ และจัดกำร
นวตักรรมองค์กร ระยะสั้นระยะยำว และขออนุมัติเพื่อน ำแผนไป
ด ำเนินกำร 

Deliverables: แผนยกระดับ และพัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถและ
ศกัยภำพกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค์ และจัดกำรนวตักรรมองค์กร ระยะ
สั้นระยะยำวที่ได้รบักำรอนุมัติ 

                    

3. ก ำหนดและถ่ำยทอดแผนตำมข้อ 4 แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
Deliverables: ถ่ำยทอดแผนตำมข้อ 4 แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง  

                    

4. จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนยกระดับและพัฒนำ
ควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค์ และ
จัดกำรนวตักรรมองค์กร และด ำเนินกำรตำมแผน ติดตำมผล 

 4.1 Assess & IDP & Closing Gap 
 4.2 Digital Literacy Assessment & Training (เฉพำะปีที่มี
กำรก ำหนดเป็นแผน) 
 4.3 Training for Innovation Competencies 
 4.4 Highlight Activities  
        -SPIRIT Innovation Boost up program  
        -CTO Sand Box 
        -KM Award 
        -Others (if any) 
Deliverables: แผนกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมแผนยกระดับและ
พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถและศกัยภำพกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค์ 
และจัดกำรนวตักรรมองค์กร และกำรติดตำมผล 

                    

5. เสนอผลกำรด ำเนินงำนให้แก่ IMC, ERMC 
Deliverables: รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้แก่ IMC, ERMC 
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6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท)  -  -  -  -  -  

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) 17.5 18.8 21.1 15.3 15.6 

รวม (ล้ำนบำท) 17.5 18.8 21.1 15.3 15.6 

หมำยเหตุ เป็นงบของกิจกรรมกำรด ำเนินงำนที่ใชง้บประมำณรว่มกันกับแผนงำนอ่ืนด้วย 

4.5 แผนงำน E1: กำรพัฒนำกระบวนกำรนวัตกรรม 

4.5.1 แผนงำน E1.1: แผนพัฒนำกระบวนกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์สู่กำรสร้ำงนวัตกรรม 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
รวบรวม วิเครำะห์และคัดเลือกควำมคิดสรำ้งสรรค์ท้ังจำกภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือน ำไปสู่
ข้ันตอนกำรพัฒนำนวัตกรรม โดยควำมคิดสรำ้งสรรค์ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกแต่ยังไม่ได้น ำมำ
ด ำเนินกำร หรอืควำมคิดสรำ้งสรรค์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในฐำนข้อมูลจะถูกน ำเขำ้สู่กระบวนกำรวำงแผนกล
ยุทธ์ หรอืแผนธุรกิจต่อไป (Integrate เข้ำสู่กระบวนกำรทำงธุรกิจ เพ่ือพิจำรณำโอกำส ควำม
เปน็ไปได้ในอนำคต) 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: คณะท ำงำนกระบวนกำรนวตักรรม 

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
3.1 ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนด้ำนกระบวนกำร KM และนวัตกรรมขององค์กร 
3.2 ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรบูรณำกำรเชิงระบบ 
3.3 ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรส่งเสรมิ และผลักดันให้เกิดกำรน ำกระบวนกำร KM to 

Innovation ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเปน็รูปธรรม 
3.4 ควำมรูข้องพนักงำนในช่องทำง, ระบบกำรส่งเสรมิควำมคิดสรำ้งสรรค์ของพนักงำนในองค์กร 

4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมายปี 
2565 

เป้าหมายปี 
2566 

เป้าหมายปี 
2567 

เป้าหมายปี 
2568 

เป้าหมายปี 
2569 

1.  รอ้ยละควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน และกำร
บรรลุเป้ำหมำยของ
แผนงำน (%)  

100 100 100 100 100 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  วเิครำะห์/รวบรวมข้อมูลและก ำหนดหน่วยงำนที่รบัผิดชอบในกำร
รวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 

Deliverables: หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรรวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์
ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

2.  ก ำหนดกระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์ และเกณฑก์ำร
คัดเลือกกำรคัดเลือกควำมคิดสรำ้งสรรค์สู่กำรพัฒนำนวตักรรม 

 2.1 ควำมคิดสรำ้งสรรค์จำกภำยนอก 
 2.2 ควำมคิดสรำ้งสรรค์จำกภำยใน 
Deliverables:  กระบวนกำร Idea to Innovation 
  กระบวนกำร VOC และ VOS to Innovation  
  กระบวนกำร Employee Idea to Innovation 

                    

3.  ด ำเนินกำร รวบรวม คัดเลือกและส่งต่อควำมคิดสรำ้งสรรค์ตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนด 

Deliverables: กระบวนกำร Idea to Innovation ที่มีกำรปรบัปรุงอยำ่ง
ต่อเน่ือง  

                    

4.  สรุปข้อมูลจ ำนวนนวตักรรมที่ตอบสนองต่อควำมคิดสรำ้งสรรค์จำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร 

Deliverables: ข้อมูลจ ำนวนนวตักรรมที่ได้จำกควำมคิดสรำ้งสรรค์จำก
ภำยในและภำยนอกองค์กร 

                    

 
6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 
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4.5.2 แผนงำน E1.2: แผนพัฒนำกระบวนกำรพัฒนำนวัตกรรม 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
พัฒนำกรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวัตกรรมและกระบวนกำรนวัตกรรมของ ปตท. (PTT Innovation 
Management Framework & Process) ให้สอดคล้องกับลักษณะกำรท ำงำนและครบถ้วนตำมท่ี
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนนวัตกรรมขององค์กรก ำหนด 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: คณะท ำงำนกระบวนกำรนวตักรรม 

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
3.1 ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนด้ำนกระบวนกำรนวตักรรมขององค์กร 
3.2 ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรบูรณำกำรเชิงระบบ 
3.3 ควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรส่งเสรมิ และผลักดันให้เกิดกำรน ำ PTT Innovation 

Management Framework & Process สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมายปี 
2565 

เป้าหมายปี 
2566 

เป้าหมายปี 
2567 

เป้าหมายปี 
2568 

เป้าหมายปี 
2569 

1.  รอ้ยละควำมส ำเรจ็
ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน และกำร
บรรลุเป้ำหมำยของ
แผนงำน (%)  

100 100 100 100 100 

2.  Number of New 
Innovation 
Process Develop 
and Implemented 
(Process) เทียบกับ
เกณฑท์ี่ก ำหนด 

ผลของกำร
ด ำเนินงำน
ตำม

กระบวนกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลของกำร
ด ำเนินงำน
ตำม

กระบวนกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลของกำร
ด ำเนินงำน
ตำม

กระบวนกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลของกำร
ด ำเนินงำน
ตำม

กระบวนกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

ผลของกำร
ด ำเนินงำน
ตำม

กระบวนกำร
เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  พัฒนำกรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวตักรรม (รำ่ง) ให้เห็นควำม
เชือ่มโยงของกระบวนกำร และกระบวนกำรทำงธุรกิจ 

Deliverables: กรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวตักรรมที่แสดงให้เห็นควำม
เชือ่มโยงของกระบวนกำรและเชือ่มโยงกับกระบวนกำรทำงธุรกิจ 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

2.  ระบุผู้รบัผิดชอบและจัดท ำ Workshop รว่มกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ในกำรพิจำรณำ/ทดลองใช้กรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวตักรรมในทุก
กระบวนกำรเพื่อให้เกิดประสิทธภิำพสูงสุด และขอควำมเห็นชอบในที่
ประชุม PTT IMC 

Deliverables: หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรจัดกำรนวตักรรม 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

3.  คณะท ำงำนรว่มกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องพัฒนำ/ปรบัปรุงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนนวตักรรมตำมกรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวตักรรม 

Deliverables: กรอบกำรบรหิำรจัดกำรนวตักรรมที่ได้รบักำรปรบัปรุงให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนจรงิ  
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564  

                    

4.  พัฒนำกระบวนกำรนวตักรรมให้ครบถ้วนในทุกด้ำน 
Deliverables: กระบวนกำรนวตักรรมที่ครอบคลุม นวตักรรมผลิตภัณฑ์
และบรกิำร นวตักรรมกระบวนกำร นวตักรรมรูปแบบใหม่/ ภำรกิจใหม่ 

                    

 
6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 
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4.5.3 แผนงำน E1.3 แผนพัฒนำกระบวนกำรน ำนวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์ 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
พัฒนำกระบวนกำรน ำนวัตกรรมออกไปใช้ประโยชน์ท้ังในเชิงพำณิชย์ และเชิงสังคม  
รวมถึงกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล Feedback ของผู้ท่ีใช้ประโยชน์หรอืผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือส่งต่อให้กับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินกำรพัฒนำและปรบัปรุงนวัตกรรมในอนำคต
ต่อไป 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: - 

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
3.1 ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ Feasibility ของโครงกำร 
3.2 ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจใหม่ไปสู่เชิงพำณิชย์ และเชิงสังคม 
3.3 ควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนในกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ VOC และ VOS 
3.4 งบประมำณในเก็บรวบรวมข้อมูล Feedback 
3.5 Technology ท่ีชว่ยสนับสนุนกำรเก็บขอ้มูล Feedback จำกผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมาย
ปี 2565 

เป้าหมาย
ปี 2566 

เป้าหมาย
ปี 2567 

เป้าหมาย
ปี 2568 

เป้าหมาย
ปี 2569 

1.  รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผน และกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
แผนงำน (%)  

100 100 100 100 100 

2.  Net Income from Innovation per Net 
Profit (%) 

- - - - 12% 

3. Net Income from Inside-out 
Innovation per Net Profit (%) 

- - - - 7% 

4. ผลประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำใน
มุมมองนวตักรรมใหม่ (ระดับ) 

ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก 

5.  จ ำนวนโครงกำรเพื่อสังคมของ ปตท.และ 
Social Return on Investment ของแต่
ละโครงกำร 

สอดคล้อง
ตำม

เป้ำหมำย
ของ กสญ. 

สอดคล้อง
ตำม

เป้ำหมำย
ของ กสญ. 

สอดคล้อง
ตำม

เป้ำหมำย
ของ กสญ. 

สอดคล้อง
ตำม

เป้ำหมำย
ของ กสญ. 

สอดคล้อง
ตำม

เป้ำหมำย
ของ กสญ. 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  ก ำหนดค ำนิยำมของนวตักรรมเชงิพำณิชย ์และเชงิสังคม 
Deliverables: ค ำนิยำมของนวตักรรมเชงิพำณิชย ์และเชงิสังคม 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

2.  ก ำหนดและประสำนงำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรน ำนวตักรรมไป
ใชป้ระโยชน์ในเชงิพำณิชย ์และเชงิสังคม 

Deliverables: หน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรน ำนวตักรรมออกไปใช้
ประโยชน์ 

                    

3.  ก ำหนดกระบวนกำร แนวทำงในกำรประเมินคุณค่ำ มูลค่ำของกำรน ำ
นวตักรรมไปใชป้ระโยชน์เชงิพำณิชยแ์ละเชงิสังคม 

Deliverables: กระบวนกำรกำรน ำนวตักรรมออกไปใชป้ระโยชน์ รวมถึง
กำรเก็บ Feedback จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องเพื่อน ำกลับมำ
ปรบัปรุงกระบวนกำร  

                    

4.  ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรน ำนวตักรรมออกไปใชป้ระโยชน์เชงิ
พำณิชย ์และเชงิสังคมที่ก ำหนด 

Deliverables: กระบวนกำรที่ถูกปรบัปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

                    

5.  เก็บรวบรวม Feedback ของผู้ที่ใชป้ระโยชน์จำกนวตักรรมด้ำนต่ำงๆ 
เพื่อน ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรบัปรุงและพัฒนำนวตักรรม 

Deliverables: ข้อมูล Feedback ของผู้ที่ใชป้ระโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง 

                    

 
6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 
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4.6 แผนงำน E2: กำรพัฒนำฐำนข้อมลูด้ำนนวตักรรม 

4.6.1 แผนงำน E2.1 แผนพัฒนำกระบวนกำร KM ร่วมกับ Digital เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำร Innovation 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
พัฒนำฐำนขอ้มูลนวัตกรรมขององค์กร เพ่ือรวบรวม วิเครำะห์ ติดตำม สรุปผลกำรใช้ทรพัยำกรและ
ผลลัพธ์ด้ำนนวัตกรรม และน ำขอ้มูลนวัตกรรมขององค์กรท่ีได้มำใชใ้นกำรปรบัปรุงและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนในกำรสรำ้งนวัตกรรม และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรบรหิำรจัดกำรด้ำน
นวัตกรรมของ ปตท. 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก: คณะท ำงำนกระบวนกำรนวตักรรม 

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
3.1 ควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรพัฒนำ และเชือ่มโยงฐำนขอ้มูลด้ำนดิจิทัลขององค์กร 
3.2 ควำมรูข้องพนักงำนในช่องทำง และฐำนขอ้มูลด้ำนนวตักรรมท่ีจัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน 
3.3 งบประมำณในกำรจ้ำง Outsource เพ่ือออกแบบควำมเชื่อมโยงของระบบ 
3.4 กำร Support พ้ืนท่ีในกำรจัดเก็บข้อมูลขนำดใหญ่ของท้ังองค์กร 

4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมายปี 
2565 

เป้าหมาย
ปี 2566 

เป้าหมาย
ปี 2567 

เป้าหมาย
ปี 2568 

เป้าหมายปี 
2569 

1.  รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน และกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของแผนงำน (%)  

100 100 100 100 100 

2.  Platform กำรรำยงำนผลข้อมูลด้ำน
นวตักรรมขององค์กร 

ออกแบบ 
Template 
ควำม
เชือ่มโยง 
KM to 

Innovation 
และจัดเก็บ
ในระบบ
ฐำนข้อมูล
นวตักรรม 

จัดเก็บ
ฐำนข้อมูล
ใน Excel  
50% และ
สำมำรถ
ดึงข้อมูล
ของ
องค์กร
จำกระบบ 

50% 

ข้อมูลของ
องค์กร 
100% 

ปรำกฏอยู่
ในระบบ 

พนักงำน
ทุกคน
สำมำรถ
เข้ำถึง
ข้อมูล
ผลลัพธ์
ด้ำน

นวตักรรม
ขององค์กร 

100% 

Smart 
Innovation 
Platform 
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5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  ก ำหนดข้อมูลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำรนวตักรรม 
Deliverables: แผนผังกระบวนกำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

2.  สรำ้ง Template ข้อมูลที่ต้องกำรจัดเก็บ 
Deliverables: Template ข้อมูลผลลัพธด้์ำนนวตักรรมที่ต้องกำรจัดเก็บ 
Remark: ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ในปี 2564 

                    

3.  ออกแบบฐำนข้อมูล และรวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนกำร
นวตักรรม 

Deliverables: รูปแบบฐำนข้อมูล หรอืช่องทำงที่เชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้ำนนวตักรรมของทั้งองค์กร  

                    

4.  เชื่อมโยงฐำนข้อมูลของหน่วยงำนหรอืองค์กรในกระบวนกำรที่ส ำคัญ 
4.1  กระบวนกำรรวบรวมควำมคิดสรำ้งสรรค์: เชื่อมโยงฐำนข้อมูล

ควำมคิดสรำ้งสรรค์ให้เป็นฐำนข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร (KM 
space, PIC, OpEx, และ ฐำนข้อมูลอ่ืนๆ) 

4.2 กระบวนกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยส์ินทำงปัญญำ  
4.3 กระบวนกำรน ำนวตักรรมออกไปใชป้ระโยชน์เชิงพำณิชยแ์ละสังคม 
4.4 ข้อมูลนวตักรรมที่ใชป้ระโยชน์เชงิพำณิชย์และเชงิสังคม 
4.5 ข้อมูลผลลัพธด้์ำนกำรปรบัปรุงงำนที่น ำมำใชป้ระโยชน์ภำยใน

องค์กร 
Deliverables: Platform ที่เชื่อมโยง หรอืเป็น Platform เดียวกันทั้ง
องค์กรและข้อมูลกำรรำยงำนผลเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งองค์กร 

                    

 
6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 
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4.7 แผนงำน W1: แผนที่น ำทำงนวัตกรรมองค์กร (PTT Innovation Roadmap) 

4.7.1 แผนงำน W1.1: แผนกำรจัดท ำ ถ่ำยทอด ติดตำม และรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนทีน่ ำทำง

นวัตกรรมองค์กร (PTT Innovation Roadmap) 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
เพ่ือให้ผู้บรหิำรและพนักงำนรบัรูแ้ละเขำ้ใจทิศทำงของธุรกิจท่ีสอดคล้องกับวสัิยทัศน์ขององค์กร 
และสำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนนวัตกรรมท่ีส ำคัญใหบ้รรลุเปำ้หมำยขององค์กร และรวมถึงกำร
ติดตำมผลด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำและปรบัปรุงกระบวนกำรด้ำนนวัตกรรมขององค์กร 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก สำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พัฒนำธุรกิจใหม่ กลุ่มธุรกิจใหม่
และโครงสรำ้งพ้ืนฐำน (CNBO) 
หน่วยงำนรบัผิดชอบรว่ม ฝำ่ยแผนกลยุทธ์และบรหิำรนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรำ้ง
พ้ืนฐำน (CNBO)  

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
- 

4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมาย
ปี 2565 

เป้าหมาย
ปี 2566 

เป้าหมาย
ปี 2567 

เป้าหมายปี 
2568 

เป้าหมาย
ปี 2569 

1.  รอ้ยละควำมส ำเรจ็ของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน  

100 100 100 100 100 

2.  ผลกำรส ำรวจกำรรบัรูแ้ผนแมบ่ท 4 4 4 4 4 

  
  



 
90 

5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  สำยงำนได้รบัสื่อควำมทิศทำงกลยุทธอ์งค์กรจำกหน่วยงำนกลยุทธ์ 
Deliverables: สำยงำนได้รบัทรำบทิศทำงกลยุทธข์ององค์กร 

                    

2.  ปรบัปรุง/ทบทวนทิศทำงธุรกิจตำมกลุทธอ์งค์กร 
Deliverables: เพื่อปรบัแนวทำงธุรกิจตำมกลยุทธ์องค์กร 

                    

3.  จัดท ำ/สื่อควำม/ส ำรวจกำรรบัรูท้ิศทำงธุรกิจตำมกลุทธอ์งค์กรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

Deliverables: ผลส ำรวจกำรรบัรูแ้ละเข้ำใจทิศทำงกลยุทธข์ององค์กร  

                    

4.  หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทบทวนแผนงำนธุรกิจ/กำรใชท้รพัยำกรให้
สอดคล้องตำมกลยุทธ์ 

Deliverables: เพื่อให้ได้แผนงำนธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธข์อง
องค์กรและเป้ำหมำย 

                    

5. หน่วยงำนจัดท ำรำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนงำนธุรกิจ 
Deliverables: ผลลัพธก์ำรด ำเนินงำนด้ำนนวตักรรมเทียบแผนงำน                     

6. รวบรวมรำยงำนผลด ำเนินงำนจำกหน่วยงำน 
Deliverables: ผลลัพธก์ำรด ำเนินงำนด้ำนนวตักรรมเทียบแผนงำน                     

7. รำยงำนผลด ำเนินงำนและขออนุมัติ PTT IMC 
Deliverables: แผนงำนธุรกิจที่ก ำหนดตำมเป้ำหมำยอยำ่งครบถ้วน
สมบูรณ์ 

                    

8. จัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร/ Innovation 
Portfolio 

Deliverables: รำยกำรข้อมูลนวตักรรมที่ถูกจัดเก็บในฐำนข้อมูลดิจิทัล
ขององค์กร 
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6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 

 

4.8 แผนงำน W2: กำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำนวตักรรม (Portfolio 
Management) 

4.8.1 แผนงำน W2.1: แผนกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือกำรพัฒนำนวตักรรม (Portfolio Management) 

1.  วตัถุประสงคข์องแผนงาน 
1.1 กำรบรหิำรจัดกำรพอรท์นวตักรรม ช่วยใหส้ำมำรวำงแผนกำรสรำ้งนวัตกรรมใหส้ำมำรถส่ง

มอบคุณค่ำให้องค์กรได้ตำมเป้ำหมำย ด้วยรูปแบบกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสม ท้ังกำร
สรำ้งเองจำกควำมเขีย่วชำญภำยในหรอืกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีจำกภำยนอก 

1.2 PTT Innovation Portfolio จะประเมินนวัตกรรมตำมแกนต้ังคือ Technology Familiarity 
และแกนนอนคือ Time to Impact โดยก ำหนดรูปแบบกำรน ำเขำ้เทคโนโลยีดังน้ี 
• Internal R&D – วิจัยและพัฒนำขึน้เองจำกควำมเขีย่วชำญภำยในหรอืมีควำมรว่มมือกับ

หน่วยงำยภำยนอกโดย ปตท. Contribute มำกกว่ำ 50% 
• R&D Partnership – วิจัยและพัฒนำรว่มกับหน่วยงำยภำยนอกโดย ปตท. Contribute 

น้อยกว่ำ 50% 
• VC/License-in – ลงทุนในรูปแบบกำรลงทุนผำ่น Venture Fund หรอืซ้ือเทคโนโลยีเขำ้

มำใช้งำนภำยในองค์กร 
• M&A/JV – ควบคุมกิจกำรหรอืรว่มทุนในบรษัิทท่ีมีเทคโนโลยีท่ีต้องกำร 

2.  ผูร้บัผดิชอบแผนงาน 
หน่วยงำนรบัผิดชอบหลัก ฝำ่ยแผนกลยุทธ์และบรหิำรนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสรำ้ง
พ้ืนฐำน (CNBO) 
หน่วยงำนรบัผิดชอบรว่ม สำยงำนผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พัฒนำธุรกิจใหม่ กลุ่มธุรกิจใหม่
และโครงสรำ้งพ้ืนฐำน (CNBO) 

3.  ทรพัยากรทีจ่ าเป็น 
- 
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4.  ตัวชี้วดัและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด (หน่วย) เป้าหมาย
ปี 2565 

เป้าหมาย
ปี 2566 

เป้าหมาย
ปี 2567 

เป้าหมาย
ปี 2568 

เป้าหมาย
ปี 2569 

1. Innovation Expense per Net Profit (%)  10% 10% 10% 10% 10% 

2.  Net Income from Innovation per Net 
Profit (%) 

- - - - 12% 

3. Net Income from Inside-out 
Innovation per Net Profit (%) 

- - - - 7% 

  
5.  รายละเอียดในการด าเนินงานของแผนงานในปี 2565-2569 

กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  รวบรวมข้อมูล Innovation Initiative จำกธุรกิจมำจัดท ำ PTT 
Innovation Portfolio 

Deliverables: ข้อมูล Innovation Initiative และ Portfolio ปัจจบุัน 

                    

2.  ปรบัสมดลุพอรท์นวตักรรมเพื่อเป็น Input ในกำรจัดท ำแผนธุรกิจปี
ถัดไป 

Deliverables: ข้อเสนอแนะกำรปรบัปรุง Innovation Portfolio 

                    

3.  จัดท ำแผนธุรกิจ 
Deliverables: Business Plan ที่ระบุ Innovation Initiative 

                    

4.  ติดตำมกำรจัดสรรทรพัยำกรทั้งกำรเงินและไม่ใชก่ำรเงิน 
Deliverables: ผลลัพธเ์ปรยีบเทียบเป้ำหมำย 
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6.  งบประมาณปี 2565-2569 

งบประมาณ 2565 2566 2567 2568 2569 

งบลงทุน (ล้ำนบำท) - - - - - 

งบด ำเนินกำร (ล้ำนบำท) - - - - - 

รวม (ล้ำนบำท) - - - - - 
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แผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรม ปี 2565 – 2569 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

5 

บทสรุป 
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5. บทสรุป 
ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรนวัตกรรมว่ำเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคล่ือนองค์กร  

จึงก ำหนดยุทธศำสตร์ และแผนแม่บทท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม กำรใช้ทรพัยำกรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรบรหิำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีระบบ มี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมต่อเน่ืองอย่ำงย่ังยืน 

ภำยใต้วิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering Life with Future Energy and Beyond” ซ่ึงให้ควำมส ำคัญ
กับกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำเป็นพ้ืนฐำนในกำรขับเคล่ือนองค์กรในทุกภำคส่วน  
 ท้ังน้ี กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมของ ปตท. เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
จัดกำรนวัตกรรมระยะ 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 ผ่ำนกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือท ำกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน ระบุช่องว่ำงและจัดท ำแนวทำงในกำรปรบัปรุงและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน รวมถึงกำรรวบรวม
ข้อมูลและวิเครำะห์เพ่ือประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ( Internal และ External Analysis) ท่ี
เก่ียวข้อง กำรระดมควำมคิดเพ่ือวำงแผน ก ำหนดยุทธศำสตร์และแผนงำนท่ีสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
องค์กร รวมถึงสอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินผลด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรนวัตกรรม ต่ำง ๆ ขององค์กร จึงได้
ก ำหนด 3 ยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม ดังน้ี 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 1: กำรยกระดับบุคลำกรเตรียมพร้อมสู่นวัตกรรม (Nurturing People) โดยมี
เป้ำหมำยเพ่ือยกระดับควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรจัดกำรนวัตกรรม และปลูกฝังนวัตกรรมให้เป็นส่วน
หน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร 

 ยุทธศำสตร์ท่ี 2: กำรพัฒนำกระบวนกำรสู่กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม (Embracing Innovative 
Process) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรด้ำนกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรมอย่ำงเป็นระบบ
และน ำไปสู่กำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงย่ังยืน 

 ยุทธศำสตรท่ี์ 3: กำรก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม (Winning 
Innovation Strategy) โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรม พรอ้มท้ังสำมำรถจัดสรรทรพัยำกรได้อย่ำงเหมำะสม 

กำรจัดท ำแผนแม่บทกำรจัดกำรนวัตกรรมดังกล่ำวจะช่วยท ำให้ ปตท. มีแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำร
นวัตกรรมแบบบูรณำกำรและสอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของ ปตท. รวมถึงมีแผนงำนและตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรม ท้ังผลิตภัณฑ์และบริกำร กระบวนกำรท ำงำนอันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำ
รูปแบบธุรกิจและภำรกิจใหม่ในทุกระดับขององค์กร 


