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ทศิทางเทคโนโลยดีจิทิลั  

จาก Gartner Technology Trends 2019 พบว่ามีทิศทาง

ท่ีเป็นไปเช่นเดียวกันกับ Accenture 12 Game Changer   

1. พลังงานไฟฟ้ามีลักษณะแบบกระจายตัว (Distributed En-
ergy) 

2. การเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานทดแทน (Renewable Transi-
tion) 

3. การเติบโตการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (The Rise of Stor-
age) 

4. การเกิดเครือข่ายพลังงานไฟฟ้าท้ังขนาดเล็กและใหญ่มาก 
(Super & Micro Grids) 

5. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง (Connected 
Everything) 

6. การบริการระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Services) 
7. การเปลี่ยนแปลงของพนักงานยุคใหม่ (The New MVPs) 
8. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
9. การเปลี่ยนแปลงระบบตลาดที่ให้ผู้ผลิตเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่าย 

(Hourglass Consumption)  
10. การบริการลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและสามารถท าได้ด้วย

ตนเอง (Me, Myself & AI)  
11. การบริการท่ีตอบสนองเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ

ของสังคม (B2WE Societies)  
12. การค้าขายระหว่างลูกค้าด้วยกันเอง (Peer to Peer 

Commerce)  



  

จากการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า โดยสถาบันวิจัย International Energy Agency 
(IEA) พบว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

 Clean Energy แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าได้มุ่งไปสู่การผลิตไฟฟ้าท่ีสะอาดและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีโซล่าเซลล์ซึ่งมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นและราคาท่ีปรับตัวลงอย่างมากในช่วงห้าปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้มีการ
น าโซล่าเซลล์ไปใช้ติดตั้งส าหรับอาคารและท่ีอยู่อาศัย เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองและ/หรือจ าหน่ายเข้าสู่ระบบ 

 Digital and Distributed Grid เทคโนโลยีดิจิทัลได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทในส่วนของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค โดยหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีจะเข้ามามีบทบาทส าคัญคือเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โดยมี
การคาดการว่าในปี 2020 จะมีการใช้อุปกรณ์ IoT มากกว่า สองหมื่นห้าพันล้านอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
จะมีการใช้ IoT (Grid of Things) เป็นอันดับต้นๆ ส่งผลให้จะมีการเก็บข้อมูลภายในระบบโครงข่ายไฟฟ้าไว้ใน
รูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถน าไปต่อยอดในการวิเคราะห์และวางแผนได้มากขึ้น 

 Individualized Customer Services ลูกค้าในธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มท่ีจะมีความต้องการบริการท่ีแตกต่างกัน
มากขึ้น ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
บริการของลูกค้าท่ีแตกต่างกันไป และสามารถออกแบบและน าเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการท่ีต่างกันไป
ของลูกค้าแต่ละราย 

ทศิทางอุตสาหกรรมไฟฟ้า 

   อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าท่ัวโลก
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท้ังด้าน
โครงสร้างและการด าเนินธุรกิจของ
หน่วยงานพลังงานและไฟฟ้าอัน
เนื่องจาก การเกิดของผู้เล่นรายใหม่
ด้านพลังงาน การเปิดเสรีเพื่อเพิ่มการ
แข่งขันในตลาดธุรกิจไฟฟา้ ความ
คาดหวังท่ีสูงขึ้นของผู้บริโภค ท้ังด้าน
เสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้าและบริการ
ลูกค้า 



  

PEA Digital Utility 

กฟภ. มีทิศทางและต าแหน่งยุทธศาสตร์ในการพลิกองค์กรสู่การเป็น Digital Utility (Transformation to the 
Era of The Digital Utility) และวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าการท่ี “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล” ด้วยกลยุทธ์
การด าเนินงาน KEEN14 ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนงานต่างๆ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการใช้สินทรัพย์ท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับธุรกิจใหม่ 

จะพลกิ กฟภ. สู่องคก์รดจิทิลัอย่างไร 

ก าหนดทิศทางการปรับเปลี่ยน “PEA Digital Transformation : PEA DX”โดย “D” หมายถึง Digital และ 
“X” หมายถึง Transformation (การปรับเปลี่ยน) โดยให้มีการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านธุรกิจและทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟภ.โดยก าหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. 5 ด้าน ดังนี้ 

 

 1. ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล เสริมสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาขีดความสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารโครงข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการบริการที่เป็นเลิศ 

 2. เช่ือมโยงลกูค้าด้วยเทคโนโลยี ยกระดับการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความผูกพันธ์
ท่ีดีกับลูกค้าดิจิทัลในโลกแห่งการเช่ือมต่อ สร้างความประทับใจแก่ประสบการณ์ในการใช้
บริการ รวมไปถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 3. ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ เพิ่มความคล่องตวั รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพในการ
ด าเนินธุรกิจ กฟภ. โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลปรับเปลี่ยนและสนับสนุนการด าเนินงานภายใน 
สร้างวัฒนธรรมการเป็นเพ่ือนคู่คิด 



  

 4. เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการท างานยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับ

การท างานและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

 5. แพลตฟอร์มดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลของ กฟภ. ที่สนับสนุนการด าเนินงานทั้ง

องค์กรให้มีมาตรฐานและมีความมั่นคง ปลอดภัยรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

เป้าหมายและตวัชี้วดัดา้นดจิทิลัของ 

 

80/50 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

กฟภ. ลดลง 
1
 

กฟภ. มีรายได้ใหม่เกดิขึ้นจาก

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
2
 

1สนับสนุนตัวชี้วัดองค์กร “ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานท่ีลดลง

จากการปรับปรุงกระบวนการหลัก” ในปี 2565 ตั้งเป้า 

x+40% 

2สนับสนุนตัวชี้วัดองค์กร “สัดส่วนก าไรขั้นต้นของ 

Non-Regulated Business” ในปี 2565 ตั้งเป้า

ก าไร 25%  (8,792 ล้านบาท) 

แนวทางการพฒันาขดีความสามารถดา้นดจิทิลั 

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยน กฟภ. ไปสู่ Digital Utility ท าแบบ“Think 
Big, Smart Small, Build Fast, and Scale for Value”  

พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ทันท ี ขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลงทัว่ท้ังองค์กร 



  

การเดินทางตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลสู่ PEA Digital Utility เป็นเป็น 3 ระยะ ตามแนวคิด “At Speed” และ 
“AT Scale” ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 : Ready (พ.ศ.2561) 

2. ระยะที่ 2 : Set (พ.ศ.2562-2563) 

3. ระยะที่ 3 : Grow (พ.ศ.2564-2565) 

ขยายขีดความสามารถด้านดิจิทลั 

พร้อมขยายผลจากโครงการน าร่องด้านดิจิทัลในทุก

กลุ่มธุรกิจ   

READY SET GROW 

Year 1: 2018 Year 2: 2019 Year 3: 2020 Year 4: 2021 Year 5: 2022 

สร้างรากฐานดิจิทัลอย่าง

รวดเร็วเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถหลักทางธุรกิจ 

 ขยายผลการใช้ดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร  

ก้าวสู่ธุรกิจไฟฟ้าดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัล

ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเตม็ศักยภาพ  

สร้างมูลค่าองค์กรในอนาคต  

สร้างรายได้ใหม่จากโอกาสทางธุรกิจ 
สร้างมูลค่าองค์กรปัจจุบนั  

เพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานองค์กร  

ปัจจยัความส าเร็จในการปรบัเปลีย่น กฟภ. สู่ องคก์รดจิทิลั 



แผนงานโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2561-2565 (ทบทวนคร้ังที่ 1 พ.ศ.2562) 



แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์ยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล  



แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี 



แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต  

แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่  



แผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มดิจิทัล  



  

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากเปลีย่นแปลง กฟภ. สู่องคก์รดจิทิลั  

 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและคุณค่าของงานของภาครัฐ สอดคล้องกับ 

Thailand 4.0 ภายใต้แนวคิด do less for more  

 เพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถกูต้อง (open data platform) 

 เพ่ิมทักษะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบคุลากร 

 สร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งระบบโครงข่าย Smart Grid และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล ท่ีมั่นคง ปลอดภัย 

 
 เพ่ิมความมั่นคงของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น 

 เพ่ิมช่องทางและการเข้าถึงการบริการโดยภาครัฐ ยกระดับงานบริการและอ านวย
ความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและวางแผนบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

และงานบริการ 

 สร้างขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

 สร้างการบูรณาการการท างานและเสริมสร้างการร่วมมือกัน  

 สร้างรากฐานในการเกิดนวัตกรรมและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่ กฟภ. ใน
อนาคต 

 เพ่ิมคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความปลอดภัย 

 
 เพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลด้านพลังงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการให้ประชาชน

และชุมชมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงบริการ ข้อมูลข่าวสาร
จากภาครัฐ ท่ีมีความรวดเร็วและถูกต้อง 

 
 เพ่ิมความโปร่งใส และความรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน ผ่านการบริหาร

จัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นย า 

ภาครัฐ 

ลูกค้า/
ประชาชน 

องค์กร / 
พนักงาน 

ชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

คู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ 



โทรศัพท์: 02-590-9614 
โทรสาร: 02-590-9618 
อีเมล: peadx@pea.co.th 

กองแผนสารสนเทศและสื่อสาร 
ฝ่ายวางแผนสารสนเทศและสื่อสาร 

จัดท าโดย 

PEA Digital Transformation: ผลิก กฟภ. สู่องค์กรดิจิทัล 

ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กฟภ. พ.ศ. 2561-2565 

(ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) 
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