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การบูรณาการกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 
1. Executive Summary of BEST Practice 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plan ; GSP) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) พัฒนากระบวนการ
บริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บูรณาการและมีประสิทธิผลเป็นขององค์กรเอง เพ่ือรองรับการ
วิเคราะห์ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่อาจคุกคามต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก  โดยเป็น
ส่วนหนึ่งในของ GSP Strategic Management Process ที่มีการก าหนดกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
พร้อมการติดตามผลการด าเนินงานผ่านระบบ Application จากการประยุกต์เครื่องมือ Scenario Planning เพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งด้านบวกและลบต่อองค์กร พร้อมทั้งประเมินโอกาสการเกิดและ
แนวทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมในการเกิดสถานการณ์นั้นๆ เพื่อก าหนด GSP Key Issue ในแต่ละปี และการ
ประเมินจุดบอด  (Blind Spot) ขององค์กรที่ออกแบบเพื่อรองรับธรรมชาติในธุรกิจของ GSP โดยเฉพาะ ใน
มุมมองการบริหารบุคคลากร เครื่องจักร ระบบสารสนเทศ และกระบวนการผลิตผ่านแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Questionnaire) จากพนักงานในคณะท างานบริหารกลยุทธ์ (Strategic Planning Team: SPT)  
เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในจุดปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีการน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และการน าแนวทางการประเมินความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (GSP Intelligent Risk Management) 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว น ามาใช้ก าหนดความท้าทายที่เป็นแรงผลักดันให้เพ่ิมการแข่งขัน ( Strategic 
Challenge) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ข้อมูลการเปรียบเทียบความสามารถของคู่แข่ง/คู่
เทียบ (Benchmarking) เพ่ือให้ทราบขี่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ (Performance Gap)  เมื่อเทียบกับธุรกิจ
เดียวกันในระดับโลกแนวทางการบริหารกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการและแนวทางในการสร้าง
บรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งเชิงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ เช่น การก าหนด 
GSP Strategic Opportunity Criteria และ Intelligent Risk Criteria เพ่ือใช้ในคัดเลือกโครงการเชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญของสายงาน  ความส าเร็จจากการบูรณาการการบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด สามารถ
ผลักดันให้เกิดการโครงการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุน เชิงกลยุทธ์ เช่น โครงการบริหาร Spare Part อย่างมี
กลยุทธ์ (Strategic Material Management)  ภายใต้โครงการ GSP Productivity Improvement หรือ โครงการ
ในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงาน (Energy Index Management) ผ่านการจัดท า GSP Energy Index 
short-term and Long Term Roadmap โดยประโยชน์ที่ได้รับนอกจากการประเมินผลการด าเนินงานในอนาคต 
ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานอีกด้วย 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน าไปปฎิบัติเพ่ือให้เกิดการน าองค์กรและแผนการปฎิบัติภายใน GSP 
อย่างบูรณาการ เพ่ือให้สอดคล้องในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมขององค์กร เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต พร้อมความทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน   
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
GSP ด าเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ ภายใต้นโยบายและการก ากับดูแลของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ผ่ านหน่วยธุ รกิจก๊ าซธรรมชาติ  กลุ่ มธุ รกิ จก๊ าซ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยอง มีพันธกิจ
หลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากก๊าซธรรมชาติโดยการ
แยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้
ประ โยชน์ และสร้ า งความมั่ น คงด้ านพลั ง ง าน
ภายในประเทศร่วมกับการให้ความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างสมดุล GSP สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากกว่าการน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 6-20 เท่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง 
GSP แบ่งลูกค้าออก เป็น 2 กลุ่มตลาด คือ ตลาดวัตถุดิบ และตลาดเชื้อเพลิงโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
อีเทน (Ethane:C2H6) โพรเพน(Propane:C3H8)/ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เพน
เทน (Pentane: C5H12) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL) ตามกระบวนการสร้างคุณค่าซึ่งเป็น
ระบบงานหลักของ GSP (จัดหา ผลิต ขาย ส่งมอบ ประกันคุณภาพ และนวัตกรรม) ตามรูปที่ 1  กลไกที่ GSP ใช้ในการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มลูกค้าวัตถุดิบในส่วนลูกค้าหลักและลูกค้าทั่วไปมีการส่งมอบโดยตรงผ่านระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์  ส่วน
ลูกค้าต่างประเทศส่งมอบให้กับ 
OBU เพ่ือส่งต่อให้ลูกค้าทางเรือ 
ผ่านท่าเรือเขาบ่อยา และท่าเรือ พี
ทีที แทงค์ เทอมินอล ในขณะที่โรง
แยกก๊าซฯ ขนอมส่งมอบให้กับธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ (Trading 
Business Unit)  เพ่ือส่งต่อให้ลูกค้า
ต่างประเทศทางเรือผ่านท่าเรือขน
อม กลุ่มลูกค้าเชื้อเพลิง มีการส่ง
มอบโดยระบบท่อส่งผลิตภัณฑ์ไป
ยังคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังก๊าซ
บ้านโรงโป๊ะ ส าหรับ โรงแยกก๊าซฯ 
ขนอมส่งไปยังคลังปิโตรเลียมสุ
ราษฎร์และคลังปิโตรเลียมสงขลา 
ซึ่งเป็นคลังก๊าซส่วนภูมิภาคของ 

รูปที่ 1 กระบวนการสร้างคุณค่า GSP 

รูปที่ 2 การแสดงเจตจ านง วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกจิฃ 
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ปตท. ตัวแทนจ าหน่ายของ ปตท. และผู้ค้าส่ง (คู่ค้า) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ กลุ่มลูกค้าเชื้อเพลิง มีความส าคัญในแง่การลดการ
พ่ึงพาการน าเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์และพันธกิจของ GSP  ส าหรับกลุ่มลูกค้าวัตถุดิบมี
ความส าคัญในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทรัพยากรของประเทศและความยั่งยืนของการด าเนินธุรกิจแบบห่วงโซ่อุปทานของ GSP 
และลูกค้า (PTT Group Value Added in Business Chain) โดยการแยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้
ประโยชน์และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ GSP ใช้ค่านิยมและวัฒนธรรม “SPIRIT” ที่จะช่วยให้
ผู้บริหารและพนักงานมีความเชื่อในการสร้างวิถีและทิศทางการท างานที่สอดคล้องร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับ 
ปตท.  และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ตามรูปที่ 2 

ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “การเป็นธุรกิจแยกก๊าซช้ันน าของโลกภายในปี 2563” เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคตและมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ยอดเยี่ยมและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศเทียบเท่า
องค์กรชั้นน า GSP ได้ประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะในการด าเนินธุรกิจของ GSP ที่เป็น
สายงานปฏิบัติการ ได้แก่  ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ ( ISO 9001) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(TIS/OHSAS 18001) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
(ISO/IEC 17025) ซึ่งได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกในประเทศ รวมถึงเครื่องมือการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) ต่อยอดจากกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต GSP จึงได้น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาเป็นกรอบในการบริหารงาน โดยบูรณาการกระบวนการภายในที่
พัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารต่างๆ ถ่ายทอดการปฏิบัติอย่างทั่วถึง และเรียนรู้ร่วมกันภายใต้
บรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและออกแบบกระบวนการ ตลอดจนคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน
ของ ปตท. ด้วยการรักษาสมดุลของการมุ่งสู่
อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ  ( High 
Performance Organization: HPO) ที่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
( Compliance and Governance:  CG) 
ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพ
กฎหมายหรื อข้ อบั งคั บอย่ า ง เคร่ ง ค รั ด 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม
ชุมชนด้วยความใส่ใจ แบ่งปัน ห่วงใย (Care, รูปที ่ 3 การแสดงรางวัลและประกาศนียบัตรของ GSP 
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Share, Respect: CSR)  นอกจากนี้สถานการณ์โดยรอบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติในอ่าว
ไทยมีจ ากัด รวมถึงความท้าทายในด้านราคาพลังงาน สถานการณ์ทางการเมือง มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงานที่เข้มงวดขึ้น   ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงใจ GSP จึงต้องเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการประเมินระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการตาม
ระบบมาตรฐานการจัดการในมุมมองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ( ISO 50001) ระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยตามแนวทางของกลุ่ม ปตท. 
และมาตรฐานแรงงานไทยเพ่ือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

3. การเรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการ 
ปตท. มีกรอบเวลาในการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยแผนระยะยาว 5 ปี ก าหนดโดยลักษณะการลงทุน

และธรรมชาติของรอบธุรกิจประเภทปิโตรเคมีซึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ  ส่วนแผนระยะสั้น   1 ปี ก าหนดโดยใช้รอบปีงบประมาณและ
การวัดผลการด าเนินงานเป็นเกณฑ์  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เริ่มจากการก าหนด  วิสัยทัศน์  ภารกิจ  ทิศทาง 
กลยุทธ์ และนโยบายของ ปตท. ในเดือนมีนาคม  ซึ่งมี Performance Agreement (PA) ที่คณะกรรมการ ปตท. ตก
ลงไว้กับกระทรวงการคลังเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของ ปตท. จึงเป็นความท้าทายของ GSP ในการด าเนิน
กิจการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และตอบสนองด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมทั้งขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจในกลุ่มปิโตรเคมี, GSP มุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บรรลุความท้าทายทางธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ส่งผลต่อความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต, ความสามารถในการท าก าไร, 
ขยายการลงทุนในกระบวนการผลิตเดิม , ประสิทธิภาพการตอบสนองลูกค้า, การรักษาสัดส่วนการตลาด, สร้าง
นวัตกรรมเพ่ือควบคุมคุณภาพ, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ส่งมอบ,ตัวแทนจ าหน่ายผู้ค้าส่ง (คู่ค้า),  การรักษาองค์
ความรู้ขององค์กร, การยอมรับจากชุมชน, การพัฒนาบุคลากร  ดังนั้นกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนเข้า
ในการวางแผนกลยุทธ์ จะมีการน าข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอกมาทบทวนและเป็นข้อมูลป้อนเข้า เช่น การ
วิเคราะห์ Stakeholder ทุกกลุ่ม (Voice of Stakeholder ;VOS) , สถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทางพลังงานในปัจจุบัน
และอนาคต เป็นต้น  ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 4 เพ่ือใช้ในการตอบสนองทิศทางองค์กร  ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ในกระบวนการภายในและผลลัพธ์ในการผลักดันการด าเนินกลยุทธ์ สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล จึงมีการออกแบบ GSP Strategic Objective Bubble ในรูปแบบ Balance 
Score Card ดังแสดงในรูปที่ 5  
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รูปที่ 4 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และบริหารผลการด าเนินงาน 

 



Page 6 of 14 
 

 
รูปที่ 5 GSP Strategic Objective Bubble ในรูปแบบ Balance Score Card 

 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

จากในอดีตกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการพิจารณา น า Balance Score Card มาใช้ในปี 2548  มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่อาจคุกคามต่อการด าเนินธุรกิจทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก โดยมีการพิจารณาผลลัพธ์ในกระบวนการเพ่ือสามารถน าทิศทาง ข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสามารถน าไปเป็นข้อมูลไปใช้ในการสร้าง ค้นหา ผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ 
เพ่ือตอบสนองทิศทางกลยุทธ์ในแต่ละปีของสายงานแยกก๊าซ แต่ในสภาวะปัจจุบันและการวางแผนในอนาคต จะ
พบว่า เครื่องมือในอดีตที่มีการด าเนินการยังไม่สามารถด าเนินการตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลก
แห่งการแข่งขัน เช่น ความเสี่ยงการเปิดตลาดสู่ประชาคมอาเซียน หรือปริมาณก๊าซธรรมชาติในอนาคต ต่อมาปี 
2556 ได้น าเครื่องมือ Scenario Planning เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังด้านบวกและลบ
ต่อองค์กร พร้อมทั้งประเมินโอกาสการเกิดและแนวทางการด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมในการเกิดสถานการณ์นั้นๆ 
พร้อมการประเมินความสามารถองค์กรในการแข่งขันผ่านเครื่องมือ SWOT 

อย่างไรก็ตาม GSP ได้เรียนรู้จากการด าเนินงานในอดีต พบว่าการประเมินภายในอาจไม่เพียงพอ จึงมีการ
ประเมินความสามารถในการแข่งขันอย่างมีระบบผ่านเครื่องมือ 5-Force และ PEST analysis และการประเมินจุด
บอด  (Blind Spot) ขององค์กรในมุมมองบุคคลากร เครื่องจักร ระบบสารสนเทศ และกระบวนการผลิตผ่าน
แบบสอบถามเชิงคุณภาพ (Qualitative Questionnaire) จากพนักงานในคณะท างานบริหารกลยุทธ์ (Strategic 
Planning Team: SPT) เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในจุดปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุมและมีการ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าวน ามาใช้ก าหนดความท้าทายที่เป็น
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แรงผลักดันให้เพ่ิมการแข่งขัน (Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ข้อมูล
การเปรียบเทียบความสามารถของคู่แข่ง/คู่เทียบ (Benchmarking) เพ่ือให้ทราบถึงช่องว่างในการด าเนินธุรกิจ 
(Performance Gap)  

 
รูปที่ 6 แสดงการพัฒนากระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในอดีต 

 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  

ซึ่งในปัจจุบัน เพ่ือความชัดเจนและครบถ้วนในการด าเนินงาน   GSP มีการก าหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ 
GSP  (GSP-SPT : Strategic Planning Team ) แบ่งกระบวนการเป็น  4 ขั้นตอน  รูปที่ 7 คือ  
 ขั้นตอนที่ (1)  GSP Strategic Deployment ในช่วงเดือนพฤษภาคม ภายหลังธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
(GBU) ด าเนินการทบทวน ก าหนด สื่อความทิศทางและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ GBU เพ่ือเป็นข้อมูลในมุมมอง 
Top Down Deployment ของแต่ละสายงาน   โดยที่ GSP จะน ามาเป็นส่วนนึงขอข้อมูลป้อนเข้าในการวางแผนกล
ยุทธ์ ในช่วงเดือน มิถุนายน --- กรกฎาคม  GSP จะน าข้อมูลจาก GBU Strategic Thinking Session (GBU-STS) 
มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ร่วมกันก าหนดเป็น Direction ของ GSP  ในการประชุม GSP 
Executive Session เพ่ือก าหนดเป็น Vision, Mission, Value และ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสายงาน  
 ขั้นตอนที่ (2) GSP  Strategic Planning ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว GSP จะมีการสัมมนาเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบ Top-Down 
และ Bottom Up ที่เรียกว่า GSP Strategic Topic List เพ่ือน าข้อมูลที่ผ่านการเห็นชอบมาสื่อความและใช้เป็น
ข้อมูลตั้งต้นแก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนและพนักงาน ในการค้นหา GSP Division Initiative  จากการนั้นจะมีการ
สัมมนา GSP Division Initiative and Budgeting   เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งในมุมมอง
แผนงานที่ตอบสนองกลยุทธ์  ทรัพยากรที่ต้องการการสนับสนุน (Resource Mobility)  เช่น การลงทุน, บุคลากร 
เป็นต้น และยังเป็นกระบวนการในการทบทวนความพร้อมในการรองรับโครงการต่างๆ ขององค์กรและการสร้าง
แนวทางร่วมกันจากฝ่ายบริหารจนถึงพนักงาน หาก GSP-Management Steering Committee (GSP-MSC) จะ
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พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะถูกรวบรวมโดยฝ่ายบริหารเทคนิคและวางแผนการผลิต เสนอ วผก. เพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณจากคณะกรรมการ ปตท. ในเดือนธันวาคมต่อไป    
 ขั้นตอนที่ (3)  GSP Strategic  Execution  ในเดือนมกราคม  มีการสัมมนาตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
ภายในสายงานแยกก๊าซ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน และ ตรวจสอบความสอดคล้องของตัววัด
ระดับสายงานที่ได้รับการถ่ายทอดจาก GBU  จากโครงการ GSP Division initiative มาสู่แผนการปฎิบัติและตัวชี้วัด 
เพ่ือก าหนดกรอบการวัดผลการด าเนินงาน  โดยเป็นการอนุมัติแผนการปฎิบัติระยะสั้น (ติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนงานทุกเดือน), และระยะยาว (ทบทวนทุกปี)   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโครงการนั้นๆ  (ก าหนด
ตามแนวทางBalanced Score card : BSC  หรือแผนที่ทางกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผยก. รวมทั้งแผนการใช้
งบลงทุน/งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จ าเป็น   หลังจากนั้นเป้าหมายจะถูกถ่ายทอดในลักษณะ  X-Matrix 
Deployment  เพ่ือก าหนด KPI ระดับฝ่าย และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ระดับส่วน และหน่วย/แผนก ลงถึง
พนักงานผ่านระบบ PTT Individual Performance (Coach) ตามล าดับ      
 ขั้นตอนที่ (4)  Strategic  Evaluation  แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ถูกรายงาน ประเมินผล และทบทวน
ทุกเดือนเพ่ือเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพ่ือปรับปรุงแผนปฎิบัติให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  ทัง้นี้ GSP ยังมีการติดตามผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ส่งผล
ต่อกลยุทธ์และความคล่องตัวระดับองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ตัวชึ้วัดด้านการเงิน ด้านประสิทธิภาพการผลิต 
ครอบคลุมถึง KPI ที่ก าหนดในการบรรลุวิสัยทัศน์ ผ่านการประชุม GSP-MSC Plant meeting โดยผู้บริหารระดับสูง
เป็นประธาน 2 ครั้งต่อเดือน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือ ข้อก าหนดจากกฎหมายใหม่ และ การเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กร 
เช่น บุคคลากรไม่เพียงพอ  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีการวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กรทั้งด้านการเงินและ
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งการเพ่ิมความยืดหยุ่น
ในการปฎิบัติงาน เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และความยั่งยืนของ GSP   และแนวทางการสร้างความ
คล่องตัวในการด าเนินงานขององค์กร  โดยด าเนินการผ่านการทบทวนผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมาย ใน
กระบวนการที่ (9) ในรูปที่ 4 ทั้งนี้จะด าเนินการให้สอดคล้องกับ GSP Agenda Base เช่น การรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและการผลิต จะรายงานในการประชุม GSP-MSC ประจ าเดือน ทั้งนี้หน่วยงานกลยุทธ์จะ 
Monitor ผ่านกระบวนการ Top-Quartile performance Monitoring เพ่ือเป็นการจัดท า Scenario ต่างๆ ในการ
ควบคุมผลการด าเนินงานในกรณีท่ีเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย 5% 



Page 9 of 14 
 

 
รูปที7่ กระบวนการวางแผนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงแยกกา๊ซธรรมชาติ (GSP Strategic Management Process) 

 
ในกระบวนการที่ส าคัญ  แผนกลยุทธ์อาจได้มาจากกระบวนการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักเกณฑ์การหาโอกาสเชิงกล
ยุทธ์   ตามแนวความคิดและการประเมินผ่านมุมมองการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ได้มาของโครงการในอนาคตที่
สามารถตอบสนองทิศทางของการการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในองค์กร   โดยกระบวนการวิเคราะห์โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  คือ  1. กระบวนการคัดเลือกโครงการ ( Initiative) ผ่านมาตรฐานวัตกรรม 
(Innovation Criteria) เพ่ือท าการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในด้านนวัตกรรม , เทคนิค, แนวทางการ
ด าเนินงาน และการเงิน    2. การประเมินเกณฑ์โอกาสทางกลยุทธ์ 4 มุมมอง ประกอบไปด้วย การด าเนินโครงการ
ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 ล้านบาทหรืออัตราผลการตอบแทนขั้นต่ า (hurdle rate), การขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ, การสร้างความเข้มแข็งจากจุดอ่อนขององค์กรหรือการลดความสูญเสียของการด าเนินธุรกิจของ GSP 
และ การสร้างโอกาสส าหรับแข่งขันธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ GBU และ GSP     โดยการประเมินโอกาสเชิงกล
ยุทธ์ขององคก์รทั้ง 4 ข้อ เพ่ือสร้างแนวความคิดอย่างมีนวัตกรรมอีกท้ังสร้างความยั่งยืนแก่ GSP ในอนาคต และ   3. 
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง ( Intelligent Risk Management) เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าโครงการที่ผ่านการประเมินโอกาสเชิงกลยุทธ์มีระดับความเสี่ยงในการลงทุนทางด้านการเงินและ
ทรัพยากรที่องค์กรยอมรับได้ พร้อมมีแผนงานรองรับในกรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ตาม Workflow ในรูปที่ 8 
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รูปที8่ กระบวนการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้ให้เป็นเครื่องมือการบริหารของผู้บริหารภายใน GSP เพ่ือให้
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี ทั้งเป้าหมายระดับองค์กร อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ระดับปฎิบัติการ เช่น โครงการในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายระดับองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย 
GSP มีการก าหนดตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด
หลักที่สามารถน าผลการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบร่วมกับโลกแยกก๊าซใน
ระดับสากล พร้อมทั้งการสร้างความ
มั่นใจในการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
องค์กรและระดับปฎิบัติการ (GSP 
KPI Target)  ที่ ส าคัญของสายงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะด าเนินการ
จัดท า KPI Value Tree และท าการ
สื่ อความให้พนักงานรับทราบใน
ความส าคัญของการท างานเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องของเป้าหมาย
องค์กร ในรูปที่ 9  ทั้งนี้ได้ก าหนด
วงรอบระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา ทั้งนี้ยังมีช่องทางในกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเป้าหมายหรือเพ่ิมเติมทรัพยากร ในการกู้แผนการ
ด าเนินงานกลับมาสู่แผนงานที่ก าหนด ดังแสดงในกระบวนการที่ (9) ในรูปที่ 4 ทั้งนี้การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ส าคัญในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากผลการด าเนินงานขององค์กรแล้ว ยั งมีการพิจารณา
ความเข้าใจในกลยุทธ์ของพนักงานภายใน GSP เนื่องจากในอดีตกระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีขอบเขตในการ
ด าเนินงานเฉพาะฝ่ายบริหาร แต่เพ่ือการเปิดช่องทางการรับฟังข้อมูลจากพนักงานทุกระดับ จึงมีการขยายผลการมี
ส่วนรวมในการให้ความคิดเห็นและเสนอแนะในกระบวนการดังกล่าว การวัดผลความรู้ความเข้าใจของพนักงาน การ
มีส่วนรวมของพนักงาน และจ านวนโครงการที่มีการเสนอมาจากพนักงาน จึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญเพ่ือแสดงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ จากปีที่ผ่านมา พบว่าพนักงานเสนอแนวคิดร่วมทั้งโครงการใหม่ๆ 
จากการสัมมนากลยุทธ์ที่จัดขึ้นมากถึง 220 แนวคิดและเพ่ิมทักษะในความเข้าใจพนักงานจากการตอบแบบสอบถาม
ได้ ถึง 90% และจากกระบวนการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในรูปที่ 8 จะพบว่า GSP ได้รับรางวัลด้าน
นวัตกรรมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และยังสามารถต่อยอดการโครงการนวัตกรรมเป็น
ธุรกิจใหม่ของ GSP คือการให้บริการด้านวิศวกรรมจากความสามารถหลักในการซ่อมบ ารุงขององค์กร เป็นต้น  
 

รูปที ่9 ตัวอย่าง KPI Value Tree ในตัวชี้วัดด้านลูกค้า 



Page 12 of 14 
 

7. ความท้าทายต่อไป 
จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ภายในสายงานแยกก๊าซ จะพบความท้าทายใน 2 

มุมมอง ได้แก่  
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือตอบสนองความท้าทายในการ
เปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในโลก ซึ่งในปัจจุบัน GSP ได้มีประยุกต์เครื่องมือการวางแผนกลยุทธ์ในระดับ
สากลอย่างครบถ้วน และยังได้มีการออกแบบและประยุกต์แนวทางการทดสอบสุขภาพและประสิทธิภ าพ
ขององค์กร เช่น GSP Blind Spot Method  เพ่ือน ามาสู่แผนการปฎิบัติภายในอย่างเป็นรูปธรรม จึงอาจ
เป็นความท้าทายในการค้นหาการวางแผนกลยุทธ์ ที่นอกจากความครบถ้วนทางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยังต้องตอบสนองต่อความเร็วในการเปลี่ยนแปลง  
 การสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมการวางแผนกลยุทธ์ เพราะกลยุทธ์อาจเปรียบเหมือนเข็มทิศขององค์กรที่
ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ผู้บริหารก าหนดไว้ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจในระยะสั้นและระยะยาว จึงมี
ความท้าทายจากการมีส่วนรวมของบุคคลากรทุกคนในองค์กร ครอบคลุมไปจนถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพราะ
เป็นแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจต่อไป ดังนั้น GSP จึงให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวน
การวางแผนกลยุทธ์มาเป็นอันดับต้น พร้อมกับน าทิศทางที่ได้ เพ่ือไปใช้ในการพัฒนาพนักงานอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป  

 
8. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข    
การด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าปัญหาในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นสนับสนุนกระบวนการท างานให้มี

ความคล่องตัว โดยให้น าข้อมูลมาชี้แจงเป็นระยะเพ่ือให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและยังต้อง
เป็นการตัดสินใจจากการยอมรับของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความสนับสนุนในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินการใน
ระดับปฎิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  จากอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้บริหารได้ด าเนินการน า
บทบาทที่ส าคัญที่เรียกว่า 5E Role Model มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีการน ามาใช้ตั้งแต่ 
ปี 2558 โดยประกอบใน 5 มุมมอง ได้แก่ 1) Envisioning การก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการด าเนินงานของ
องค์กรพร้อมทั้งสร้างสมดุลในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 2) Explaining บทบาทในการสื่อความและสร้างความเข้าใจให้แก่
พนักงาน พร้อมก าหนดกิจกรรมหลักของหน่วยงาน (Action Plan) พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อสงสัยพนักงาน 
3)Executing การแปลงกลยุทธ์เพ่ือไปสู่แผนปฎิบัติพร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน 4) Evaluation ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและ
โอกาสเชิงกลยุทธ์ พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการวิเคราะห์ พัฒนา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในระดับ
สากล และ 5) Engaging เพ่ือสร้างการร่วมมืออย่างยั่งยืน จากมุมมองความผูกพันจากภายในของพนักงาน 
ผู้บริหารต้องแสดงความจริงใจในการชื่นชม การแบ่งปัน การสื่อสาร การด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างสร้างสรรค์และ
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พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงาน เพ่ือไปปรับปรุงกระบวนการกลยุทธ์ในรอบปีถัดไปเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

. 
รูปที่10  กระบวนการของผู้บริหารในรูปแบบ 5E Role Model 

 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความย่ังยืน 

 การด าเนินกิจกรรมภายใน GSP มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมผ่านการสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรมในการสื่อความ
ด้านกลยุทธ์ทุกมุมมองผ่านผู้บริหารระดับสูง (sponsors) ทั้งรูปแบบการสัมมนา, การ sharing ใน KM Day รวมทั้ง
ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จะมีการจัดสัมมนา GSP Pre-STS (Pre Strategic Thinking Session) สามารถ
สร้างการเรียนรู้และบูรณาการการค้นหาโอกาสและลดความสูญเสีย อีกทั้งยังการเตรียมความพร้อมภายใน GSP 
ก่อนการสัมมนา GSP Executive Session เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ ผจ.ส่วน และ key person มีส่วนรวมในการ
วิเคราะห์ข้อมูลป้อนเข้าแก่ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการค้นหา GSP Division Initiative ซึ่งมีการ
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและลดความซ้ าซ้อนของงาน 
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รูปที1่1  การสร้างบรรยากาศในการมีส่วนรวมของพนกังาน 

 
อีกทั้ง หน่วยงานกลยุทธ์ยังมีการจัดท า GSP Key Strategic and Action Plan Application เพ่ือด าเนินการ
เชื่อมโยง GSP Strategic Objective Bubble และกิจกรรมหลักในระดับกลยุทธ์และปฎิบัติการ  (Key Activity) 
ของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดรายเดือน
พร้อมทั้งเพ่ือใช้เป็นช่องทางในการค้นหาแนวทางการปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ต่อไป  

 
รูปที1่2  GSP Key Strategic and Action Plan Application 


