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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  

ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่
ส าคัญในช่วงเวลานั้นคือการลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C เพ่ิมเติม  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ทันสมัย โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร (Core Business Enabler) นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้
ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ส าหรับ พ.ศ. 2565 – 2570 ดังนี้  

หลักการและเหตุผล  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้วางกรอบวิสัยทัศน์ และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Positioning) ในปี 2568 – 2570 เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ดังนั้นการสร้าง

กระบวนการในการจัดการนวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม จึงเป็นสาระส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์

องค์กร และพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเพ่ือเป็นกลไก (Driven mechanic) ผลักดันให้บริษัทก้าวสู่

การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570 ได้อย่างแท้จริง  

 

ภาพที่ 1 หลักการการจัดการนวัตกรรม 

 

บทที่ 1 

ความเป็นมา 

 



2 
 

 

  จากภาพที่ 1 เป็นกรอบการอธิบายถึงหลักการในการด าเนินการของการจัดการนวัตกรรมที่มีการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นรากฐานที่ส าคัญของการสร้างนวัตกรรม ( Innovation) 

ส าหรับองค์กร และนวัตกรรมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับตัวแบบทางธุรกิจ (Business Model) เพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่านวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบ หรือผลิตออกมานั้นจะเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด หรือ

คุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ และการที่จะท าให้การจัดการความรู้ซึ่งเป็นรากฐาน และนวัตกรรม

ซึ่งเป็นเป้าหมายประสบความส าเร็จนั้น องค์กรต้องค านึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. กระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

2. ระบบเทคโนโลยีในการท างาน 

3. กระบวนการและตัวแบบการปฏิบัติ  

4. ทรัพยากรบุคคล  

ทั้ง 4 กลุ่มหลัก มีความส าคัญในการผลักดันบนกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Process) 

ให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้บริษัทบรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Positioning) ที่ได้ก าหนดไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินกิจกรรม และการด าเนินงานตลอดทั้งกระบวนการการจัดการ

นวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการจัดการ

นวัตกรรม 

3. เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด  

4. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม และหลักเกณฑ์ 

Core Enable  
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output)  

ผลผลิตเชิงปริมาณเป็นตัวเลข หรือกิจกรรมส าคัญ (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายในปี 2565 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  

พนักงานได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

สมรรถนะด้านนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
+1 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) 
จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรมด้านธุรกิจได้รับการน าไปด าเนินการ 

จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรม 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ หรือที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายในปี 2565 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) 
นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการ ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

นวัตกรรมทุกรายการส่งผลต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ตารางท่ี 2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 และการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ก าหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2570 

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”  
 

ค าจ ากัดความ วิสัยทัศน์  

สมัยใหม่  

1. สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดี
และสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  
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2. นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความ

เชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาและบริหาร
สินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการท างาน ทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมา
ใหม่หรือท าให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ 
คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการท างานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่  

ทรัพย์สินของรัฐ  
หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. น ามาบริหารจัดการ หรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่รัฐ และ

กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  

มูลค่าเพิ่ม  
หมายถึง มูลค่าเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงิน และในด้านสังคม (Social Benefit) 

จากการด าเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  

การเติบโต  
หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง และมีก าไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถ

สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว  

ยั่งยืน  
หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาในอนาคต 

เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาลสอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม) หลักการ ESG ( Environment Social Governance)  

พันธกิจ  

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม  
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยม (Core Values)  

C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

U : Unity (ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว) 

P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 

I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) 

D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา) 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ทบทวนและก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือ

เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรดังภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position)  

 
ภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
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  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการในการก าหนด และท าการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)    

Strength 
S1 ธพส. มีความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ
ใหม ่
S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหาร
จัดการทางการเงิน งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 
S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจ านวนมาก จึงมีก าลังซื้อที่แน่นอน ประกอบกับมีพ้ืนที่รองรับ
ผู้ประกอบการที่หลากหลาย ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท าให้เอกชนสนใจเข้ามาใช้พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้
เป็นอย่างด ี
S6 ธพส. ให้ความส าคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืน ระดับ 
Platinum จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน ตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
S7 มีระบบเทคโนโลยีหลัก โครงสร้างพ้ืนฐาน เครือข่ายและระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลัก
และให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ 
S8 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการประเมินผล สคร. รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ดีกว่าเป้าหมาย 
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Weakness 
W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธุรกิจ
พ้ืนที่เช่าเชิงพาณิชย์ในอนาคต เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความ
คาดหวังของตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับร้านค้าในศูนย์ราชการฯ 
บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
W2 การบริหารจัดการจราจร และท่ีจอดรถในศูนย์ราชการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ประชาชนทั่วไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส. 
W4 กระบวนการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ Talents & Successors ยังไม่เป็นระบบ ท าให้บุคลากรไม่ทัน
ต่อการสืบทอดต าแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง 
W5 ขาดการวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก
ส่วนของ องค์กร (To be) รวมทั้งขาดการก าหนดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล และการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกระดับและทุกหน่วยงาน 
 
Opportunities 
O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สินภาครัฐที่ 
ธพส. สามารถเข้าไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ าประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้น
กระตุ้นแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ที่จะได้รับงานโครงการภาครัฐมากข้ึน 
O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและเพ่ิมภารกิจ ท าให้ความต้องการใช้พ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ เพ่ิมมากขึ้น 
(เช่น สถาบันโรคผิวหนัง) 
O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 
รวมทั้งโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG 
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมแห่ง
โอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่ยั่งยืน/ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ) 
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Threats 
T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ ธพส. เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 
T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ 
ธพส. เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 
T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากข้ึน เช่น พ้ืนที่พาณิชย์ พ้ืนที่ส านักงาน 
T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็น ความส าคัญ การเชื่อมโยงต่อการจัดการนวัตกรรม 

ประเด็นความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุและก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนชุด

ปรับปรุงใหม่ ถึงการเน้นย้ าเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่และความยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นองค์กร

สมัยใหม่ที่อธิบายอย่างชัดเจนในค านิยามที่ระบุความสมัยใหม่ขององค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่งการจะผลักดันให้

นวัตกรรมเป็นไปตามนิยามที่ระบุได้นั้น โดยก าหนดให้มีบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม 

รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงการ

พัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งนี้ รวมถึงการวางเป้าหมายของการเป็น

องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน (Innovative and Sustainable Organization) จึงจะเห็นได้ว่าจุดหมายที่ส าคัญ

ของ บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด คือการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

การจัดการนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้นขององค์กร 
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ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุพันธกิจขององค์กรเพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ไว้ทั้งสิ้น 4 พันธกิจ  

พันธกิจ ความเชื่อมโยงการจัดการนวัตกรรม 
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุล  

       การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการ
ให้เกิดความสมดุลได้นั้น การใช้นวัตกรรมและการ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่
จ า เป็นอย่ างยิ่ งต่ อการก้ าวสู่ การเป็น องค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน 

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์ สิ นของรั ฐ ให้ เ กิ ด
มูลค่า เ พ่ิมทั้ ง ใน เชิ ง เศรษฐกิจและสั งคม  และ
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

       การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้นั้น การ
พัฒนานวั ตกรรมในมิ ติ ต่ า ง  ๆ  ทั้ งนวั ตกรรม
กระบวนการ นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการจะมีส่วนส าคัญในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในทุกมิติ  

3.  พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่
หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
 

       การแสวงหารายได้ใหม่ ส าหรับ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จ าเป็นต้องพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงนวัตกรรม
ตัวแบบธุรกิจเพ่ือเป็นกระบวนการส าคัญในการสร้าง
รายได้ใหม่ ธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้น  

4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการสมัยใหม่  

       การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของ บริษัท 
การวางกรอบ แนวทาง การบริหารจัดการนวัตกรรม
จะ เป็ นส่ วนส าคัญที่ พัฒนาองค์ กร ในมิ ติ แห่ ง
นวัตกรรม 

ตารางท่ี 3 ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ 
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จากความเชื่อมโยงดังกล่าว การจัดการนวัตกรรมมุ่งเน้นการผลักดันพันธกิจ ใน 3 มิติได้แก่  

1.   มิติด้านบุคลากรและวัฒนธรรม  (People)  

2.   มิติด้านกระบวนการ (Process) 

3.   มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  

ประเด็นความเชื่อมโยงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic 

Positioning) ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ  

 

 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 

 

Speed & Grow 

Completion of new 
iconic & intelligent 

Government 
Complex 

Innovation & 
Sustainable 
Organization 

         เร่ งรัดโครงการ 
Zone C และขยายธุรกิจ
ต าม  Business Model 
ที่ออกแบบไว้ 

      ส่งมอบโครงการ 
Zone C พร้อมเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

        มุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน 

Key Enablers    
KM & Innovation  
 

        ทบทวนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
KM & Innovation 

      ขยายผลการแลก 
เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ แ ล ะ
นวัตกรรมครอบคลุม
กระบวนการหลัก 

        ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู้และนวัตกรรมทั่วทั้ง
องค์กรและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์มุ่งเน้น ส่วนของการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

จากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และความสอดคล้องต่อ Core Enablers ด้านการจัดการความรู้นวัตกรรม 

จะเห็นได้ว่าการผลักดันให้บรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและกระบวนการ

การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กร

นวัตกรรมและยั่งยืน (Innovation and Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570 ได้นั่นเอง 
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และเมื่อพิจารณาจากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทางบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้

ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Positioning) ดังนี้  

 

 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 
 

Speed & Grow 
Completion of new 
iconic & intelligent 

Government Complex 

Innovation & 
Sustainable 
Organization 

         เ ร่ ง รั ด โครงการ 
Zone C และขยายธุรกิจ
ต าม  Business Model 
ที่ออกแบบไว้ 

       ส่ ง มอบ โ ค ร ง ก า ร 
Zone C พ ร้ อ ม เ ติ บ โ ต
อย่างต่อเนื่อง 

       มุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน 

Key Enablers    

KM & Innovation  
 

      ทบทวนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
KM & Innovation 

       ขยายผลแลกเปลี่ยน
เ รี ยนรู้  และนวั ตกรรม
ครอบคลุมกระบวนการ
หลัก 

        ก า รแลก เปลี่ ย น
เรียนรู้และนวัตกรรมทั่ว
ทั้ ง อ ง ค์ ก ร  แ ล ะส ร้ า ง
มูลค่า เ พ่ิมได้อย่ าง เป็น
รูปธรรม 

Innovation 
Management 
Positioning  

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
กระบวนการหลักในการ
บริหารจัดการ วัตกรรม  
(KM & IM 
Infrastructure and 
Process) 

         กระบวนการการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  แ ล ะ 
นวัตกรรม ครอบคลุมการ
ใช้กระบวนการหลัก  
(KM & IM process and 
Practice Convergence )  

       กระบวนการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม เป็น
ระบบการบริหารปกติทั่ว
ทั้ งองค์กร (KM & IM is 
Business Management 
System) 

ตารางท่ี 5  ตารางแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรม 

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของการจัดการนวัตกรรมนั้น มีความสอดคล้อง

กับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ทั้งนี้อยู่ในสถานะของตัว

ขับเคลื่อนเพ่ือให้บริษัทก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ในปี 2570 
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การระบุลักษณะของธุรกิจ กิจการ  

หรืองาน (Identify underlying Business Imperative and Driven) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีลักษณะของธุรกิจ ใน 2 รูปแบบ/ลักษณะ คือ  

1. ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ (Operation Excellence)   

ลักษณะธุรกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ในส่วนหลักคือ การบริหาร

อาคารวิศวกรรมและบริหารโครงการซึ่งทั้งสองธุรกิจหลัก มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน การ

ควบคุมการบริหารและการก ากับสร้างมาตรฐานในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

2. มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge)  

ลักษณะธุรกิจของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ในส่วนหลักอีกส่วนคือ  

การพัฒนาธุรกิจและการตลาด ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในลูกค้า การเพ่ิมระดับการให้บริการแก่ลูกค้า การ

เพ่ิมยอดขาย ดังนั้นความรู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้  อาทิ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจตลาด และ

แนวโน้มการตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะธุรกิจ กิจการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

แต่เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 2565 – 2570 จะพบว่า แม้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จะมีพ้ืนฐานลักษณะของกิจการเป็นแบบความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ  

วิศวกรรมและ
บริหารโครงการ 

และบรหิารอาคาร 

 

การตลาด และ 
พัฒนาธุรกิจ 

บทที่ 2 

สภาพทั่วไปด้านการจัดการนวัตกรรม 
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(Operation Excellence) และมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge) แต่ในปี 2570    

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม 

และยั่งยืน (Innovation and Sustainable Organization) ดังนั้น การพิจารณาลักษณะกิจการในมิติเพ่ิมเติม 

คือ มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation) ท าให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ก้าวสู่เป้าหมายที่

ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะธุรกิจ กิจการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ส าหรับรองรับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 2570 

 

การก าหนดขอบเขตและวิสัยทัศน์การจัดการนวัตกรรม 

นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนวัตกรรม ซึ่ง
นับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งการ
บริหารจัดการนวัตกรรมจะสามารถยกระดับให้ ธพส . ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทุก
กระบวนการท างาน เพ่ือสร้างคุณค่าและเกิดความคุ้มค่า (Value) สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ ธพส. จึงผลักดันให้มีการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในองค์กร 
โดยได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการบริหารจัดการนวัตกรรม ดังนี้  

 

2568 - 2570 
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1. วิสัยทัศน์การจัดการนวัตกรรม   

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้าง
เสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติท่ีดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

2. พันธกิจการจัดการนวัตกรรม 
1. พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติ

และองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาและน านวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

2. พัฒนากระบวนการท างาน (Process) สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

3. สร้างพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholder) บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา

สร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่

เศรษฐกิจและสังคม 

3. นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมของ ธพส.  จึงได้มีการ

ก าหนดแนวนโยบายการจัดการนวัตกรรม ดังนี้ 
1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร โดยจัดให้มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการ

นวัตกรรมขององค์กรที่ชัดเจน อันประกอบด้วย นโยบาย เป้าหมาย แผนงานด้านนวัตกรรมระยะสั้ นและระยะ
ยาว ที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในระดับบุคคลและระดับองค์กร โครงสร้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กระบวนการด้านการจัดการนวัตกรรม เพ่ือมุ่งให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2. พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการท างานให้รองรับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม  ในอนาคตที่
ถูกน าเข้ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง และมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและลูกค้า 
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3. ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลักดัน มีส่วนรวมต่อการสร้างนวัตกรรม

และวัฒนธรรมที่ผลักดันนวัตกรรมขององค์กรเพ่ือน าองค์กรสู่ความยั่งยืน ด้วยการเปิดกว้างในการสร้างความ
ร่วมมือด้านความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
กัน หรือในระหว่างองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้ต่อยอดธุรกิจขององค์กร 

4. ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนการด าเนินงานในทุกกระบวนงาน  เพ่ือ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสในการด าเนินงานของ ธพส. 

5. ส่งเสริมให้บุคลากร ธพส. มีทัศนคติที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถคิดค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรม รวมทั้ง
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดสู่นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 

6. ให้ความส าคัญกับการจัดการองค์ความรู้และระบบคลังนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้
ภายในองค์กร ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ให้ความส าคัญกับการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผล
การจัดการนวัตกรรมในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

 

ภาพที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

จากภาพที่ 5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้

ก าหนดให้นวัตกรรมอยู่ในมิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) ซึ่งในข้อ P2 ได้กล่าวถึงการพัฒนา

ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภารกิจองค์กร โดยที่มีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวน

ความคิดสร้างสรรค์ที่ศึกษา อย่างน้อย 3 โครงการ เป็นสิ่งที่เน้นย้ าว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(ธพส.) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม  
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และเม่ือพิจารณาจากภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ยิ่งท าให้ความชัดเจนใน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ถึงการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

และยั่งยืน (Innovative and Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570   

นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ยังได้ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการการสร้าง

นวัตกรรม และการแข่งขัน Innovation Awards ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 Innovation Awards Stage 

ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนานวัตกรรมคือ การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้อง
กับตัวแบบธุรกิจหลักขององค์กร ซึ่งจากแนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2561-2565 ทาง บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้จ าแนกลักษณะการ
ประกอบธุรกิจที่จะส่งผลต่อตัวแบบธุรกิจ (Business Model) เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  

ภาพที่ 7 ลักษณะการประกอบธุรกิจของ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
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   จากสภาพการณ์ทั่วไปของการจัดการนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด สามารถ

สรุปถึงสิ่งที่ด าเนินการด้านนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

1. การวางเป้าหมายของต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน  
2. การวิเคราะห์ลักษณะธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดของการจัดการความรู้พบว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จ ากัด มีเป้าหมายต่อการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม  
3. มีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการจัดการนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นนโยบายด้านส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 
4. การระบุถึงนวัตกรรมไว้ในวิสัยทัศน์องค์กร พันธกิจองค์กร รวมถึงตัวชี้วัดด้านนวัตกรรมที่ชัดเจน  
5. มีการก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการแข่งขัน Innovation Awards อันเป็นกิจกรรม

ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม  

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
(Knowledge and Innovation Management Conceptual Framework)  
** กรอบแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ

นวัตกรรมบนฐานความรู้  

 
ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการนวัตกรรมที่ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน ตามต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่า  

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

จะเป็นความรู้ที่จ าเป็นส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) และเป็นความรู้ในงานหลัก 4 งาน คือ 
วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริหารอาคาร การตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเชื่อมโยงกับตัวแบบความรู้ระดับ 
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งาน (Task knowledge model) ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นของงานหรือกระบวนการที่เป็นกลไกส าคัญทั้ง 4 งาน 
ของบริษัท มีลักษณะเป็นความรู้ที่จ าเป็น หรือ Critical knowledge area  

3. กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงความรู้ทั้งระดับองค์กรระดับงานกับความรู้ระดับปัจเจกหรือต าแหน่งงาน 
(Agent knowledge model) ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่ากลไกการท างานของความรู้ในองค์กร มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
จากระดับองค์กร ระดับงานหรือกระบวนการสู่ระดับบุคคล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร 

4. กรอบแนวคิดนี้ท าให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) พิจารณาถึงกลไกที่เป็นตัว
ผลักดันการท างานของระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันได้แก่ กระบวนการ 
กิจกรรมและตัวชี้วัดนั่นเอง  

5. กรอบแนวคิดนี้เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการจัดการความรู้ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment and Situation analysis) เป็น

กระบวนการท าความเข้าใจต่อปัจจัยแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ 

นวัตกรรรม โดยมี 2 การวิเคราะห์ ได้แก่  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)  

2. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL โดย

อ้างอิง แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563) และอ้างอิงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 - 2565 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Analysis) 

ค าอธิบายและความเชื่อมโยงต่อการจัดการนวัตกรรม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External 
Analysis) จะพบว่า นวัตกรรมเป็นประเด็นส าคัญที่มีการก าหนด
อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนแม่บท เกือบทุกแผน เนื่องด้วย 
การก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ IR4 ได้ผลักดัน
ให้ประเทศไทยเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ทั้ง
การใช้ Internet of Things, Artificial Intelligence , Big Data 
และส่วนอ่ืนกลายเป็นส่วนผลักดัน ให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ดังนั้น วาระแห่งนวัตกรรม 
จึงเป็นส่วนส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ท าให้ทั่วโลกเข้าสู่สภาวะที่  
World Economic Forum เรียกว่า Great Reset ซึ่งเป็นปัจจัย
เร่งต่อการพัฒนานวัตกรรม  
       บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ต้องเผชิญหน้ากับ
การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคดังกล่าว การเร่งให้องค์กรเข้าสู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ย่อมเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของบริษัท (Competitive Advantage)   

ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรปูประเทศ 12 ด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ และยทุธศาสตรภ์าพรวม
ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ ์
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy : DE) 

ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
แนวโน้มเศรษฐกจิและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 

 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
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  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ส าคัญที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และปัจจัยดังกล่าวได้เข้าไปอยู่ในแผน

ยุทธศาสตร์ของบริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่ นั้นคือ เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ซึ่งมีท้ังสิ้น 17 ข้อ ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 ข้อ 

จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการก าหนด ปัจจัย

ยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท เนื่องจากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ บริษัท ธนารักษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด และวิสัยทัศน์ของบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับความยั่งยืนและนวัตกรรมอย่างมาก  

โดยการมุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570  
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ตารางท่ี 7 ปัจจัยยั่งยืน 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากตารางที่ 7 ปัจจัยยั่งยืน 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด แม้ว่านวัตกรรมจะเป็นปัจจัย

ยั่งยืนในกลุ่มเศรษฐกิจและนวัตกรรมจะเป็นส่วนส าคัญขององค์กร  

1. การพัฒนานวัตกรรมสามารถสนับสนุนให้ปัจจัยยั่งยืนประสบความส าเร็จ อาทิ นวัตกรรมการ

สร้างส านักงานสีเขียว (Green Office) การบริหารจัดการขยะ  

2. การพัฒนานวัตกรรมน าไปสู่ความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

3. นวัตกรรมเป็นปัจจัยยั่งยืนหนึ่งในปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

อาจกล่าวได้ว่า การก้าวไปสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้

นั้น บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้เชื่อมโยงปัจจัยยั่งยืนกับนวัตกรรม 

 

 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

สังคม 
การปฏิบัตติ่อแรงงาน 

และ 
แรงงานท่ีมีคุณค่า 

(แรงงาน) 

ความรับผิดชอบใน
ผลิตภณัฑ์ (ลูกค้า) 

ชุมชน / สังคม 

1. ผลการด าเนินงาน
เชิงเศรษฐกิจ  

1. พลังงานและพลังงาน
ทางเลือก  (Energy 
Management & 
Optional Energy) 

1. การจ้างงาน 
1. สุขภาพและ

ความปลอดภัย
ของลูกค้า  

1. ชุมชนท้องถิ่น
และ ข้อ
ขัดแย้งทาง
สังคม 

2. การก ากับดูแล
กิจการที่ดี  

2. พื้นที่สีเขียว (Green 
Environment) 

2. การอบรม และ
ให้ความรู ้

2. ความเป็น
ส่วนตัวของ
ลูกค้า  

2. Public 
Facilities 

3. การลงทุนที่ยั่งยืน  
3. ส านักงานสีเขียว 

(Green/Smart Office) 
3. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

3. การเยียวยาผูม้ี
ส่วนไดเ้สียที่
ได้รับ
ผลกระทบ 

 

4. การบริหารจัดการ
ภาวะวิกฤต  

4. การบริหารจัดการขยะ  4. ในภาวะวิกฤต 
 

5. ประสิทธิภาพการ
ใช้พื้นที่ 

5. น้ าใช้และน้ าท้ิง (Water 
Management) 

 
 

 

6. นวัตกรรม     
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strength) 

S1 ธพส. ได้มีการก าหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการก าหนดจ านวน

นวัตกรรม เป็นเป้าหมายในการจัดท านวัตกรรม 

S2 ธพส. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนานวัตกรรมและผลักดัน เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี

ความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความได้เปรียบจากการบริหารสินทรัพย์ของรัฐ รวมถึงความได้เปรียบ

ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐท าให้ได้รับความไว้วางใจในการ

ด าเนินการโครงการใหม่ ๆ ตลอดเวลา (ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของรัฐ)  

 จุดอ่อน (Weakness) 

W1 ควรมีการออกแบบ พัฒนาและผลักดันกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม มีความชัดเจน 

W2 ธพส. ควรมีการส่งเสริม สร้างบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับทุกหน่วยงาน 

W3 ธพส. ควรมีการจัดตั้งทีมงานที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาทีม

เหล่านั้นให้ออกแบบ สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ผลักดันสธุรกิจของ ธพส. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 โอกาส (Opportunities) 

O1 มีการก าหนด ยุทธศาสตร์จาก คนร. เรื่องสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการท าให้ ธพส. 

ได้รับการสนับสนุนและผลักดันให้การวางกรอบนโยบายและการปฏิบัติด้านนวัตกรรม 

O2 ปัจจุบันในประเทศไทย มี Platform และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม ธพส. ซึ่งอาจจะผ่านความ

ร่วมมือกับภาครัฐ อย่าง กระทรวงอุดมศึกษาฯ หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ อาทิ การร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการในรูปแบบ Co – Creation ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา

นวัตกรรม 

O3 นโยบายรัฐ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หรอืไทยแลนด์ 4.0 เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ให้ความส าคัญ

และมุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายประเทศ  
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 อุปสรรค (Threat) 

T1 ระเบียบทางราชการ นโยบายของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และสร้าง

นวัตกรรม โดยเฉพาะเงื่อนไขทางราชการของหน่วยงานก ากับ รัดกุม จนส่งผลต่อความยืดหยุ่นและความสามารถใน

การพัฒนานวัตกรรม 

T2 การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ โดยเน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการการจัดการนวัตกรรม 
 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 

 Internal Factors 

External Factors Strength (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) 

      ธพส. ได้มีการก าหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วน

หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการ

ก าหนดจ านวนนวัตกรรม เป็นเป้าหมายในการ

จัดท านวัตกรรม และ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง

มีศักยภาพสูง ในการพัฒนานวัตกรรม และ

ผลักดัน เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความสามารถ

ในการแข่งขัน และ การสร้างความได้เปรียบจาก

การบริหารสินทรัพย์ของรัฐ รวมถึง ความ

ได้เปรียบในฐานะหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐท าให้ได้รับ

ความไว้วางใจในการด าเนินการโครงการใหม่ ๆ 

ตลอดเวลา (ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของรัฐ) 

ทั้งนี้ การในการก าหนด ยุทธศาสตร์จาก คนร. 

ได้สนับสนุนและผลักดันให้การวางกรอบ

นโยบายและการปฏิบัติด้านนวัตกรรมโดยมี  

Platform ในรูปแบบ Co – Creation ระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม 

(key words : ธพส มีศักยภาพในการพัฒนา

นวัตกรรม การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ การ

ก าหนดนวัตกรรมในแผนยุทธศาสตร์)  

      ธพส. ควรมีการออกแบบ พัฒนาและ

ผลักดันกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความ

ชัด เจน  และ  ควรมี ก ารส่ ง เ ส ริ ม  ส ร้ า ง

บรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ

ทุกหน่วยงาน รวมถึง ควรมีการจัดตั้งทีมงานที่

มุ่ ง เ น้ นก า รพัฒนานวั ต ก ร รมต า ม แ ผ น

ยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาทีมเหล่านั้นให้

ออกแบบ สร้ า งและพัฒนานวัตกรรมที่

ผลักดันสธุรกิจของ ธพส. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในขณะที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ 

จากนโยบายของ รัฐบาล  

(key words การออกแบบกระบวนกา ร

นวัตกรรม การส่งเสริมกิจกรรม และ การ

จัดตั้งทีมงาน การสนับสนุนจากนโยบายรัฐ 

การก าหนดนวัตกรรมในแผนยุทธศาสตร์) 
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 Internal Factors 
External Factors Strength (S) Weakness (W) 

Threats (T) 

      ธพส. ได้มีการก าหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วน

หนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีการ

ก าหนดจ านวนนวัตกรรม เป็นเป้าหมายในการ

จัดท านวัตกรรม และ เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง

มีศักยภาพสูง ในการพัฒนานวัตกรรม และ

ผลักดัน เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความสามารถ

ในการแข่งขัน และ การสร้างความได้เปรียบจาก

การบริหารสินทรัพย์ของรัฐ รวมถึง ความ

ได้เปรียบในฐานะหน่วยงานของรัฐ ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรัฐท าให้ได้รับ

ความไว้วางใจในการด าเนินการโครงการใหม่ ๆ 

ตลอดเวลา (ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศของรัฐ)

แต่ด้วยระเบียบทางราชการ นโยบายของ

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อาจจะเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

โดยเฉพาะเง่ือนไขทางราชการของหน่วยงาน

ก ากับ รัดกุม จนส่งผลต่อความยืดหยุ่นและ

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง  

การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

แบบใหม่ โดยเน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการ

การจัดการนวัตกรรม 

(key words : ธพส มีศักยภาพในการพัฒนา

นวัตกรรม ระเบียบราชการ และการปรับเปลี่ยน

หลักเกณฑ์เป็นอุปสรรค)  

      ธพส. ควรมีการออกแบบ พัฒนาและ

ผลักดันกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีความ

ชัด เจน  และ  ควรมี ก ารส่ ง เ ส ริ ม  ส ร้ า ง

บรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ

ทุกหน่วยงาน รวมถึง ควรมีการจัดตั้ง ทีมงาน

ที่ มุ่ ง เน้นการพัฒนานวัตกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร และพัฒนาทีมเหล่านั้นให้

ออกแบบ สร้ า งและพัฒนานวัตกรรมที่

ผลักดันสธุรกิจของ ธพส. ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แต่ด้วยระเบียบทางราชการ นโยบายของ

หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล อาจจะเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม 

โดยเฉพาะเง่ือนไขทางราชการของหน่วยงาน

ก ากับ รัดกุม จนส่งผลต่อความยืดหยุ่นและ

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึง  

การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

แบบใหม่โดยเน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการ

การจัดการนวัตกรรม 

(key words : การออกแบบกระบวนการ
นวัตกรรม การส่งเสริมกิจกรรม และการจัดตั้ง
ทีมงาน ระเบียบราชการ และการปรับเปลี่ยน
หลักเกณฑ์เป็นอุปสรรค) 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ TOWS Matrix พบว่ามีประเด็นที่ท้าทายส าหรับการ

ก าหนดและการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ดังต่อไปนี้  

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีการก าหนด นวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งในแผน

ยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการออกแบบกระบวนการ การจัดตั้งทีมงานผู้รับผิดชอบ และ

การสร้างกิจกรรมส่งเสริม 
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2. การจัดการนวัตกรรม ได้รับการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหาร 

แต่ก็พบกับความท้าทายในเรื่องการผลักดัน อันเนื่องมาจากระเบียบราชการบางประการ  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunities) จะพบความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

ด้านการจัดการนวัตกรรม ดังนี้ 

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์

องค์กรหลัก และก าหนดเป้าหมายในการเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาครัฐ ซึ่งนี่คือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท ที่มีทั้งผู้สนับสนุน 

เงินทุน นโยบาย และยุทธศาสตร์  

2. เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ภาพรวม

ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะ

พบว่า การจัดการนวัตกรรมของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีความเชื่อมโยงนโยบายและการ

ด าเนินการนวัตกรรมระหว่างบริษัทและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนแม่บทต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ 

ยุค 4.0 นโยบายภาครัฐ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งในมิติการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายต่าง ๆ   
3. การก าหนดให้การจัดการนวัตกรรมเป็นหนึ่งใน หลักเกณฑ์ Core Enable หลัก ในการประเมินผล

การปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ท าให้กระบวนการ

นวัตกรรมและการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ  
 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  

เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) จะพบความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการนวัตกรรม ดังนี้ 

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) พบกับความท้าทายด้านระเบียบข้อบังคับ หรือ 

รายละเอียดตามกฎหมายบางประการที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลักดันนวัตกรรมให้สมบูรณ์   

2. ความท้าทายอีกประการ คือการออกแบบกระบวนการนวัตกรรม (Corporate Innovation 

System : CIS) ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องต่อ เสียงของลูกค้า (Voice of Customers) และเสียงของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder) ซึ่งต้องทันต่อการแข่งขัน และการสร้างนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจเพ่ือ

ขยายกรอบและศักยภาพธุรกิจ ดังนั้นความท้าทายจึงอยู่ที่ความรวดเร็ว (Speed) ที่สามารถยืดหยุ่นต่อการ

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมได้ เช่นกัน  

3. การจัดสรรทรัพยากร เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

ต้องพิจารณาถึงการกระจายทรัพยากรอย่างสมดุล และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากที่สุด  
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ภาพที่ 10 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
 

จากภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้มีการก าหนดความเชื่อมโยง

ระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างกลไกผลักดันให้สามารถน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมเช่นกัน ที่ต้องออกแบบ 

พัฒนาให้สอดคล้อง ผลักดันให้เป้าหมายของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เติบโตและบรรลุตาม

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น ในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2565 – 2570 จึงต้องก าหนดให้มีความเชื่อมโยง

จากแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม ดังแสดงในภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 2565 – 2570 
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ภาพที่ 11 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากวิสัยทัศน์การจัดการนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการนวัตกรรม เพ่ือ

สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ผ่านนวัตกรรมแบบเปิด

และนวัตกรรมแบบปิด โดยสร้างเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกระดับให้มีทัศนคติที่

ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Newness) เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม

ให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร 

พันธกิจการจัดการนวัตกรรม 

1. พัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีทัศนคติ
และองค์ความรู้ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือค้นหาและน านวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนา
องค์กร การสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน 

2. พัฒนากระบวนการท างาน (Process) สนับสนุนให้มีการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากภายนอกองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

3. สร้างพันธมิตรนวัตกรรม (Stakeholder) บูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในการแสวงหาความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจ  ในการพัฒนา

สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่

เศรษฐกิจและสังคม 
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  จากพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

นวัตกรรม ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 

การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม และแพลตฟอร์ม

นวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) 
จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรมด้านธุรกิจได้รับ
การน าไปด าเนินการ 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  

1. พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการนวัตกรรม 
(Corporate Innovation System : CIS)  

      ระบบ และกระบวนการจัดการความรู้
ได้รับการออกแบบพัฒนาพร้อมใช้งาน 100% 
ตามเกณฑ์ Core Enable (การพัฒนาบนฐาน
แนวคิด Corporate Innovation System) 

2. พัฒนา และด าเนินการ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพ่ือ
สร้ า งนวั ตกรรมที่ มี ลั กษณะ Customer Centric 
Innovation  

      ระบบ และกระบวนการจัดการความรู้
ได้รับการออกแบบพัฒนาพร้อมใช้งาน 100% 
ในลักษณะ Customer Centric Innovation 

3. พัฒนาดัชนีวัดผลส าเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม  

      กิจกรรมนวัตกรรม มีตัวชี้วัด และจ านวน
นวัตกรรม 1 นวัตกรรมในปี 2565 

ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 

การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม 
เชื่อมโยงกับ กระบวนงานองค์กร การพัฒนาองค์กร และ             

วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้าน
นวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะ
ด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  
      พัฒนา Innovation Skill Matric ตามต าแหน่งงาน 
และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนา
รายบุคคล หรือแผนการฝึกอบรมประจ าปี  

      แผนฝึกอบรมประจ าปี มีการระบุการ
พัฒนา Innovation Skill Matric 100%  

      พัฒนากรอบแนวคิด และความเข้าใจของพนักงาน ต่อ
การแสดงออกเชิงพฤติกรรมนวัตกรรม 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 :โครงการพนักงานตัวอย่าง
ด้านการจัดการความรู ้(KMIM IDOL) 

      พนักงานได้รับการสื่อสาร และรับรู้ถึง
พฤติกรรมที่ต้องแสดงออก 100% (รวมถึงการ
ก าหนดไว้ใน Core Competency Model) 

      พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และปลูกฝัง 
เสริมสร้าง ค่านิยมท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรม  

      พนักงานได้รับการสื่อสาร ถึงวัฒนธรรม
มุ่งเน้นนวัตกรรม 100% ในปี2565 วัฒนธรรม
มุ่ ง เน้นนวัตกรรม ถูกจั ดท า เป็นหนึ่ ง ใน
สมรรถนะหลักขององค์กร และอยู่ ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2565 

ตารางท่ี 10 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากนวัตกรรม (VOC,VOS) ในการสร้างสรรค์และพัฒนา

นวัตกรรมตาม Roadmap 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) 
นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการ ส่งผลต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  
1. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย 

พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมได้รับการจัด ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก 
และการส่งนวัตกรรมประกวด 

กิจกรรมได้รับการจัด ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ตารางท่ี 11 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 

ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ โดยมีการก าหนดเป้าหมายกิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการ

ส าคัญในการเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กร สู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม สู่แผนปฏิบัติการ 

เพ่ือให้สามารถน ายุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบ

ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปี 2565 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อธุรกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) - จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรมด้านธุรกิจได้รับการน าไปด าเนินการ 

ตารางท่ี 12 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา ออกแบบระบบ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
นวัตกรรม (Corporate 
Innovation System : 
CIS) 

     ออกแบบกระบวนการบูรณาการการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม ◼ ◼     

 

     ออกแบบกระบวนการนวัตกรรมตามกรอบแนวคิด 
Corporate Innovation System (CIS)  

 ◼      

     ฝึกอบรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงาน และผู้บริหาร   ◼  ◼   

     สื่อสาร ประกาศการน ากระบวนการนวัตกรรมไปใช้อย่าง
เป็นทางการ 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     การตรวจติดตามภายในตามหลักเกณฑ์ Core Enable   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง      ◼ ◼ 

บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 2565 – 2570 (Strategy Implementation) 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา และด าเนินการ 
แพลตฟอร์มนวัตกรรม
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มี
ลั ก ษ ณ ะ  Customer 
Centric Innovation 

     ออกแบบกระบวนการที่มุ่งเน้น Customer Centric 
Innovation  ◼ ◼     

 

     ก าหนดและจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ (Incubation Center)   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมโดยใช้แพลตฟอร์ม ในคู่มือ
แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการ รูปแบบการจัด Innovation 
Award ของ ธพส. (ตามขั้นตอน จาก Ideation , Proof of 
concept, Business Launch สู่ Growth Stage) 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตารางท่ี 13 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนาดัชนีวัดผลส าเร็จ 
แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น
นวัตกรรมเช่ือมโยงกับ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร
แข่งขันนวัตกรรม 

      ก าหนดการสร้างนวัตกรรม เป็นดัชนีวัดผลส าเร็จของ
พนักงาน  

  ◼    ◼ 

      จัดท า Innovation KPIs Mapping  เพื่อก าหนดวิธีการ
และรูปแบบนวัตกรรมของแต่ละฝ่ายงาน 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

      ประกาศอย่างเป็นทางการ และการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการของการใช้นวัตกรรมเป็นดัชนีวัดผลส าเร็จ  

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

      จั ด  Reward and Recognition ส า ห รั บน วั ต ก ร รมที่
สอดคล้อง ส่งเสริม ธุรกิจ รวมถึง นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะ
จากการประกวดทั้งหมด 

 ◼    ◼ ◼ 

ตารางท่ี 14 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม เชื่อมโยงกับ กระบวนงานองค์กร การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

ตารางท่ี 15 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา Innovation 
Skill Matric ต า ม
ต าแหน่งงาน และ
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง เช่ือมโยง
กับแผนการพัฒนา
ร า ย บุ ค ค ล  ห รื อ 
แผนการฝึกอบรม
ประจ าปี 

     ก าหนดบทบาทผู้บริหาร พนักงาน คณะกรรมการและ
คณะท างานด้านนวัตกรรม อันรวมถึงปัจจัยน าเข้า และความ
คาดหวังตามกฎบัตร 

 ◼     
 

     วิเคราะห์หน้าที่ ความรับผิดชอบ (Function Job Analysis)    ◼    
 

     จัดท า Knowledge and Skill Ladder เพื่อสร้างสมรรถนะ
นวัตกรรม (Innovation Skill Matric) 

  ◼     

     ท า งานร่ วมกับฝ่ า ยพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เพื่ อน า เ ข้ า 
Innovation Skill Matric ในแผนการฝึกอบรม  

  ◼     

     สื่อสารแผนการฝึกอบรม ไปยังหนักงาน และผู้ที่ต้องมี  
Innovation Skill Matric และด าเนินการฝึกอบรมตามแผน 

   ◼ ◼ ◼ ◼ 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนากรอบแนวคิด 
และความเข้าใจของ
พนักงาน ต่ อการ
แ ส ด ง อ อ ก เ ชิ ง
พฤติกรรมนวัตกรรม 
(เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
โครงการพนักงาน
ตัวอย่างด้านการ
จัดการความรู้ 
(KMIM IDOL) 

     จัดท าคู่มือวัฒนธรรมการจัดการนวัตกรรม ◼ ◼     
 

     จัดท ากระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกับ
การจัดการนวัตกรรมและสื่อสาร สร้างความตระหนักเชิงพฤติกรรม
ต่อค่านิยมและการจัดการความรู้ 

 ◼     
 

     จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและผลักดัน
วัฒนธรรมการจัดการนวัตกรรม  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL  ◼    ◼ ◼ 

     พัฒนาพนักงานท่ีผ่านเข้ารอบ KMIM IDOL   ◼    ◼ ◼ 

ตารางท่ี 16 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนากรอบวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และ
ปลูกฝัง เสริมสร้าง 
ค่านิยมที่มุ่งเน้น
นวัตกรรม 

      จัดท าสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้านนวัตกรรม 
ซึ่งเช่ือมโยงกับค่านิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) ◼      

 

      สื่อสารสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้านนวัตกรรม
ให้ แก่พนักงานซึ่ ง เ ช่ือมโยงกับค่ านิ ยมหลักขององค์กร 
(วัฒนธรรมองค์กร) 

 ◼     
 

      พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กร
ด้ าน นวัตกรรมซึ่ ง เ ช่ือมโยงกับค่ านิยมหลักขององค์กร 
(วัฒนธรรมองค์กร) 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

      น าสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้านนวัตกรรมให้แก่
พนักงานซึ่งเช่ือมโยงกับค่านิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรม
องค์กร) กระจายลงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

     ◼ ◼ 

ตารางท่ี 17 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS) ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) - นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการ ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  100% 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/3 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ก า ร รั บ ฟั ง เ สี ย ง จ า ก
เครือข่าย พันธมิตร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

     ก าหนดกระบวนการในการรับฟังจากเครือข่ายพันธมิตร 
พร้อมตารางกิจกรรมรับฟัง 

 ◼     
 

     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขอความร่วมมือ พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ◼      

     ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับฟัง เครือข่ายพันธมิตร              
ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตารางท่ี 18 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/3 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

กิ จ ก ร ร มกา รส ร้ า ง
เครือข่ายนวัตกรรม
ภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด 

      ระบุถึงเครือข่าย นวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมประเมินความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

 ◼     

 

     ค้นหาการแข่งขันและการประกวดนวัตกรรม    ◼     

     จัดส่งทีมเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตารางท่ี 19 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 

จากตารางแสดงกิจกรรมผลักดันเป้าหมาย และกิจกรรมด าเนินการทั้งหมดเป็นแนวทางในการด าเนินการ และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  
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ความเชื่อมโยง กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย กับ โครงการตามแผนปฏิบัติการในปี 2565 

โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก 
ยุทธศาสตร์
การจัดการ
นวัตกรรม 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
กระบวนการเพื่อมุ่งสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

1. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการนวัตกรรม 
จั ด ท า ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ( Wo r k 
Instruction, form),  แผน+ติดตามภายในตาม 
enabler + พัฒนาจัดท า Agent Knowledge 
Model ด้านนวัตกรรม + Roadmap การผลิต
นวัตกรรม 

1 

1/1 พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการนวัตกรรม (Corporate 
Innovation System: CIS) 
2/1 พัฒนา และด าเนินการแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มี
ลักษณะ Customer Centric Innovation 
3/1 พัฒนาดัชนีวัดผลส าเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมเช่ือมโยงกับ
หลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการจัดการ
นวัตกรรม DAD Start-up + Creativity หรือยั่งยืน 
+ VOC   

2 

1/2 พัฒนา Innovation Skill Matric ตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง เช่ือมโยงกับแผนการพัฒนารายบุคคล หรือแผนการ
ฝึกอบรมประจ าปี 
2/2 พัฒนากรอบแนวคิด และความเข้าใจของพนักงาน ต่อการ
แสดงออกเชิงพฤติกรรมนวัตกรรม 
(เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงการพนักงานตัวอย่างด้านการจัดการ
ความรู้ (KMIM IDOL) 
3/2 พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม และปลูกฝัง เสริมสร้าง 
ค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
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โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก 
ยุทธศาสตร์
การจัดการ
ความรู้ที่ 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
กระบวนการเพื่อมุ่งสู่การ
สร้างนวัตกรรม 

3. พัฒนา เค รือข่ าย ด้ านนวั ตกรรม  Innovation 
Roundtable Session + ศึกษาและส่งเสริมแนว
ทางการน านวัตกรรมไปแข่งขัน 

3 

1/3 จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย พันธมิตร             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2/3 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด 

 4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 1 

1/1 พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการนวัตกรรม (Corporate 
Innovation System: CIS) 
2/1 พัฒนา และด าเนินการ แพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่
มีลักษณะ Customer Centric Innovation 
3/1 พัฒนาดัชนีวัดผลส าเร็จ และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมเช่ือมโยงกับ
หลักเกณฑ์ในการแข่งขันนวัตกรรม 

ตารางท่ี 20 ความเชื่อมโยง กิจกรรมผลักดันเป้าหมายกับโครงการตามแผนปฏิบัติการในปี 2565 
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  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดรอบของการติดตามแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม

ด าเนินการพร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2565 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนากระบวนการนวัตกรรม และแพลตฟอร์มนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีผลต่อธุรกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) - จ านวนนวัตกรรม 1 นวัตกรรมด้านธุรกิจได้รับการน าไปด าเนินการ 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา ออกแบบระบบ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร
นวัตกรรม (Corporate 
Innovation System : 
CIS) 

     ออกแบบกระบวนการบูรณาการ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ออกแบบกระบวนการนวัตกรรม
ตามกรอบแนวคิด  
Corporate Innovation System (CIS)  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ฝึ ก อบ ร ม  ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย 
พนักงาน และผู้บริหาร 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     สื่อสาร ประกาศการน ากระบวนการ
นวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นทางการ 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ก า ร ต ร ว จ ติ ด ต าม ภา ย ในต าม
หลักเกณฑ์ Core Enable 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 21 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 

 

 

 

 

บทที่ 6 

การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการนวัตกรรม 

 



43 
 

 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา และด าเนินการ 
แพลตฟอร์มนวัตกรรม
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มี
ลั กษณะ  Customer 
Centric Innovation 

       ออกแบบกระบวนกา รที่ มุ่ ง เ น้ น 
Customer Centric Innovation  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

       ก าหนดและจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ ม เพาะ 
(Incubation Center)  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

       ส่งเสริมการแข่งขันนวัตกรรมโดยใช้
แพลตฟอร์ม ในคู่มือแนวทางหลักเกณฑ์และ
วิธีการ รูปแบบการจัด Innovation Award 
ของ ธพส. (ตามขั้นตอน จาก Ideation , 
Proof of concept , Business Launch สู่  
Growth Stage) 

รายไตรมาส 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 22 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พั ฒ น า ดั ช นี วั ด ผ ล
ส า เร็ จ  และผลลัพธ์
ด้านนวัตกรรมเช่ือม 
โยงกับหลักเกณฑ์ใน
การแข่งขันนวัตกรรม 

     ก าหนดการสร้างนวัตกรรม เป็นดัชนี
วัดผลส าเร็จของพนักงาน  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท า Innovation KPIs Mapping  เพื่อ
ก าหนดวิธีการและรูปแบบนวัตกรรมของแต่
ละฝ่ายงาน 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ประกาศอย่างเป็นทางการ และการ
สื่ อส ารอย่ า ง เป็ นทางการของกา ร ใ ช้
นวัตกรรมเป็นดัชนีวัดผลส าเร็จ  

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัด Reward and Recognition ส าหรับ
นวัตกรรมที่สอดคล้อง ส่งเสริมธุรกิจ รวมถึง 
นวัตกรรมที่ ได้ รั บรางวั ลชนะจากการ
ประกวดทั้งหมด 

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 23 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาบูรณาการความรู้ทักษะทางนวัตกรรม เชื่อมโยงกับกระบวนงานองค์กร 

การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) :  

พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านนวัตกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) :  

พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน + 1 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา Innovation 
Skill Matric ต า ม
ต าแหน่งงาน และ
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง เช่ือมโยง
กับแผนการพัฒนา
ร า ย บุ ค ค ล  ห รื อ 
แผนการฝึกอบรม
ประจ าปี 

      ก าหนดบทบาทผู้ บริ หาร  พนักงาน 
คณะกรรมการและคณะท างานด้านนวัตกรรม 
อันรวมถึงปัจจัยน าเข้า และความคาดหวังตาม
กฎบัตร 

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      วิ เ ค ร า ะห์ หน้ า ที่  ค ว าม รั บผิ ด ชอบ 
(Function Job Analysis)  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      จั ดท า  Knowledge and Skill Ladder 
เพื่อสร้างสมรรถนะนวัตกรรม ( Innovation 
Skill Matric) 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      ท างานร่วมกับฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อน าเข้า Innovation Skill Matric 
ในแผนการฝึกอบรม  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      สื่อสารแผนการฝึกอบรม ไปยังหน้างาน 
และผู้ที่ต้องมี Innovation Skill Matric และ
ด าเนินการฝึกอบรมตามแผน 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 24 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 
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ตารางท่ี 25 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนากรอบวัฒนธรรมที่
มุ่ ง เน้นนวัตกรรม และ
ปลูกฝัง เสริมสร้าง ค่านิยม
ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

    จัดท าสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กร
ด้านนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับค่านิยมหลักของ
องค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
การจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม) 

    สื่อสารสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กร
ด้านนวัตกรรมให้แก่พนักงานซึ่งเช่ือมโยงกับ
ค่านิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

รายเดือน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
การจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม) 

    พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะหลักเชิง
พฤติกรรมองค์กรด้านนวัตกรรมซึ่งเช่ือมโยง
กับค่านิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
การจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม) 

    น าสมรรถนะหลักเชิงพฤติกรรมองค์กรด้าน
นวัตกรรมให้แก่พนักงานซึ่ ง เ ช่ือมโยงกับ
ค่านิยมหลักขององค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) 
กระจายลงสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม) 

ตารางท่ี 26 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนากรอบแนวคิด และ
ความเข้าใจของพนักงาน 
ต่ อ ก า ร แ ส ด งออก เ ชิ ง
พฤติกรรมนวัตกรรม 
(เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 
1 : โครงการพนักงาน
ตัวอย่างด้านการจดัการ
ความรู้ (KMIM IDOL)) 

      จัดท าคู่มือวัฒนธรรมการจัดการ
นวัตกรรม 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      จั ด ท า ก ร ะ บ วน ก า ร สื่ อ ส า ร
วัฒนธรรมและค่านิยมที่สอดคล้องกับ
การจัดการนวัตกรรม  และสื่อสาร 
สร้างความตระหนักเชิงพฤติกรรมต่อ
ค่านิยมและการจัดการความรู้ 

รายไตรมาส 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ความเข้าใจและผลักดันวัฒนธรรมการ
จัดการนวัตกรรม  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      พัฒนาพนักงานที่ผ่านเข้ารอบ 
KMIM IDOL  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนวัตกรรม (VOC,VOS) ในการสร้างสรรค์และ

พัฒนานวัตกรรมตาม Roadmap 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) นวัตกรรมของ ธพส. ทุกรายการส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  100% 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/3 

กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ก า ร รั บ ฟั ง เ สี ย ง จ า ก
เครือข่าย พันธมิตร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

     ก าหนดกระบวนการในการรับฟังจาก
เครือข่ายพันธมิตร พร้อมตารางกิจกรรม
รับฟัง 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
ขอความร่วมมือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับ
ฟัง เครือข่ายพันธมิตร ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 27 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/3 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

กิ จ ก ร ร มกา รส ร้ า ง
เครือข่ายนวัตกรรม
ภายนอก และการส่ง
นวัตกรรมประกวด 

      ระบุถึงเครือข่าย นวัตกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมประเมิน ความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      ค้นหาการแข่ งขันและการประกวด
นวัตกรรม  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

      จัดส่งทีมเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตารางท่ี 28 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 
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  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการนวัตกรรม 

เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การจัดการนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

รวมถึงเป็นฐานในการด าเนินการของบริษัท ดังนี้  

1. ผู้บริหารมีหน้าที่ท าให้เกิดความชัดเจนในการตีความกลยุทธ์ธุรกิจ และแสวงหาทางออกเชิง

นวัตกรรมเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์องค์กร 

2. ผู้บริหารมีหน้าที่ในการออกแบบตัวแบบการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมให้แก่ลูกค้า 

3. ผู้บริหารมีหน้าที่แสดงถึงผลการปฏิบัติงานในการพัฒนานวัตกรรมซึ่งอยู่บนฐานของ Customer 

Centric Innovation หรือการรับฟังเสียงจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการ และประเมินผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Portfolio Data) และ 

คลังนวัตกรรม (Innovation Pipeline) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์

และบริการออกสู่ตลาด 

5. ผู้บริหารมีหน้าที่ออกแบบ วิจัย พัฒนาและวิเคราะห์แนวทางการท างานใหม่ การตลาดใหม่ ที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร  

6. ผู้บริหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทีม และกิจกรรมเชิงนวัตกรรม ที่ผลักดันทิศทางเชิง

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

7. ผู้บริหารมีหน้าที่พัฒนาและสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งเสริมการสร้างผลการปฏิบัติงานที่

เป็นเลิศ 

8. ผู้บริหารมีหน้าที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) กับหน่วยงานที่

รับผิดชอบด้านนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการน านวัตกรรมมาสู่การพัฒนาองค์กร 

9. ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า และต้องท าให้แน่ใจว่าสามารถเติมเต็ม

ความคาดหวังของลูกค้าได้ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ความคาดหวังของลูกค้าบรรลุ  
 

 

 

 

 

 

บทที่ 7 

บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการนวัตกรรม 

 



48 
 

 

นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ยังมีการตั้งคณะท างานก ากับการด าเนินงานด้าน

กระบวนการด าเนินงานและการจัดการ (Enablers) ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี

องค์ประกอบจากหลากหลายหน่วยงาน ที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน รวมถึงด้านการจัดการ

นวัตกรรม ซึ่งได้ก าหนดหน้าที่ของคณะท างานในด้านการจัดการนวัตกรรม ดังนี้  

1. จัดท าและทบทวนนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และกระบวนการด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินรัฐวิสาหกิจ 

2. ก ากับ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผน และกระบวนการด้าน
นวัตกรรมขององค์กรอย่างน้อยรายไตรมาส 

3. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น พัฒนาและยกระดับให้ผ่ายต่าง ๆ ขององค์กรใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือน าไปพัฒนาคิดค้นให้เกิดนวัตกรรม 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ ธพส.  
5. ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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