องค์การและการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ของบริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจ�ำกัด (มหาชน)
The Organization and management to the Excellence
of Thailand Petroleum Company
ถนัต จ่ากลาง, พิชิต แสนเสนา*
รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร**

บทคัดย่อ
ทรัพยากรปิโตรเลียมมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยเอกสาร โดยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและน�ำเสนอเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสู่ความ
เป็นเลิศของ ปตท.
ผลการศึกษาพบว่า ปตท.เป็นบริษัทน�้ำมันข้ามชาติชั้นน�ำที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยการ
จัดการที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย ๑) การน�ำองค์กร ด้วยการก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ๒) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยรักษาสมดุลของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ ๓)
การมุ่งเน้นลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสังคม ๔) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร ด้วยการค่านิยมร่วม และมีคู่มือ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๖) การจัดการกระบวนการ ด้วยการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์และมี
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความ
ส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ๗) ผลลัพธ์ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในสถานบริการครอบคลุม
ทั่วประเทศ และขยายกิจการออกไปต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่ามากมาย
ค�ำส�ำคัญ: องค์การและการจัดการ, ความเป็นเลิศ, บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
** อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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Abstract
Petroleum resources are critical for economic development of Thailand. This
study is a qualitative research in the form of Document research by using the relevant
conceptual, theories and related documents. Descriptive data were analyzed and
presentation on the organization and management excellence of PTT.
The results showed that: PTT is the leading multinational oil companies that
have quality management with international standard of Excellence, consists of 1) The
organization leading with a defined vision and missions. 2) Strategic Planning with
sustainable growth strategy by maintaining the balance of the organization towards
excellence. 3) Focusing on customers, shareholders, partners and society. 4)
Measurement, analysis and knowledge management with technology, innovation and
knowledge management continued. 5) Workforce Focus with shared values and manual
operational efficiency. 6) Process management focused on achievement and good
governance, transparency, accountability, fairness, respect the law strictly as well as focus
on environmental management and 7) The result is a range of products in service stations
nationwide and expand internationally. In addition, PTT has also won numerous
invaluable.
Keywords: Organization and management, the Excellence, PTT

๑. บทน�ำ

ทุกองค์การต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อการ
เติบโตและการด�ำรงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์การ
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ทีต่ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ
โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ท�ำให้องค์การต้อง
ปรับตัวในทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยงกับ
องค์การสามารถจ�ำแนกเป็นเป็น ๓ สมัย ดังนี๑้

๑. 	 ทฤษฎีสมัยดัง้ เดิม (Classical Theory)
ได้ เ ริ่ ม คิ ด ค้ น และก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปลายศตวรรษ
ที่ ๑๙ แนวความคิดองค์การมีความสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ ป็นสังคมอุตสาหกรรม
ทฤษฎีองค์การสมัยดัง้ เดิมจึงมีโครงสร้างทีแ่ น่นอน
มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์และเวลาอย่างมีระเบียบ
แบบแผน มุง่ ให้ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(Effective and Efficient Productivity) มนุษย์

เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการขั้นสูง,
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,
๒๕๕๙), หน้า ๑.
๑
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เสมือนเครือ่ งจักรกล (Mechanistic) หลักการของ
ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมจึงมุ่งเน้นองค์การที่มี
รูปแบบ มีหลักการพืน้ ฐาน ๔ ประการ ได้แก่ ๑) การ
แบ่งระดับชัน้ สายการบังคับบัญชา ๒) การแบ่งงาน
๓) ช่วงการควบคุม และ ๔) เอกภาพในการบริหารงาน
นักวิชาการทีม่ บี ทบาทมาก ได้แก่ Frederick Taylor
ซึ่ ง ก� ำ หนดหลั ก การบริ ห ารแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) Max
Weber ผู้ก�ำหนดระบบราชการ (Bureaucracy)
และ Lyndall Urwick และ Luther Gulick
ทีส่ ร้างชือ่ เสียงในเรือ่ งทฤษฎีองค์การและกระบวนการ
บริหารงาน เป็นต้น
๒. 	ทฤษฎี ส มั ย ใหม่ (Neo-Classical
Theory of Organization) พัฒนามาจากทฤษฎี
องค์ ก ารสมั ย ดั้ ง เดิ ม พร้ อ มกั บ วิ ช าการด้ า น
สังคมวิทยา จิตวิทยา การพัฒนาที่ส�ำคัญเกิดขึ้น
ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๑๐-๑๙๒๐ เริ่มศึกษาด้านปัจจัย
มนุษย์ แนวความคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human
Relations Movement) ได้รับการพัฒนามากใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่าง ค.ศ. ๑๙๔๐๑๙๕๐ มีการศึกษากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Group) ที่ แ ฝงเข้ า มาในองค์ ก ารที่ มี
รูปแบบมีมากขึ้น ให้ความสนใจด้านความต้องการ
(Needs) ของสมาชิกในองค์การเพิม่ ขึน้ นักวิชาการ
ทีม่ ชี อื่ เสียงในทฤษฎีนคี้ อื Hugo Munsterberg เป็น
ผู้เริ่มต้นวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและได้เขียน
หนังสือชื่อ Psychology and Industrial Efficiency ส่วน Elton Mayo, Roethlisberger และ
Dickson ได้ทำ� การศึกษาทีฮ่ อธอร์น (Howthorne
Study) ซึง่ เป็นผูบ้ กุ เบิกกระบวนการมนุษยสัมพันธ์
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(Human Relations Movement) เช่นเดียวกับ
McGregor และ Maslow เป็นต้น
๓. 	 ทฤษฎีสมัยปัจจุบนั (Modern Theory
of Organization) ได้ รั บ การพั ฒ นาในช่ ว ง
ค.ศ. ๑๙๕๐ ใช้หลักการทฤษฎีองค์การสมัยดัง้ เดิม
และสมัยใหม่มาเป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) ได้แก่ หลักการทางเศรษฐศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์เชิงสังคม นักทฤษฎีองค์การสมัย
ปัจจุบนั มีความคิดว่าทฤษฎีสมัยดัง้ เดิมนัน้ พิจารณา
องค์ ก ารในลั ก ษณะแคบไป โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า
องค์การอยูท่ า่ มกลางสิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย การ
ศึกษาองค์การทีด่ ที สี่ ดุ ควรศึกษาวิเคราะห์องค์การ
ในเชิงระบบ (System Analysis) ประกอบด้วย
ตัวแปรต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ได้แก่
๑) สิ่งน�ำเข้า (Input) ๒) กระบวนการ (Process)
๓) สิ่ ง ส่ ง ออก (Output) ๔) ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ
(Feedback) และ ๕) สภาพแวดล้อม (Environment) องค์การในแนวความคิดนีต้ อ้ งปรับตัวตลอด
เวลาเพราะตัวแปรต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ย งในทฤษฎี อ งค์ ก ารสมั ย
ปัจจุบัน ได้แก่ Alfred Korzybskj, Mary Parker
Follet, Chester I Barnard, Norbert Winer และ
Lud wig VonBertalanfty เป็นต้น และยังมีทฤษฎี
ที่ ค วรกล่ า วถึ ง อี ก คื อ ทฤษฎี อ งค์ ก ารตาม
สถานการณ์และกรณี (Contingency Theory) ซึง่
เริ่มมีบทบาทในช่วงปลายปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เป็น
ทฤษฎีที่พัฒนามาจากความคิดอิสระที่ว่าองค์การ
ที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นองค์การที่มีโครงสร้าง
และระบบทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพ
ความเป็ น จริ ง ขององค์ ก ารโดยมี ธ รรมชาติ เ ป็ น
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ตัวแปรและเป็นปัจจัยส�ำคัญ
การน�ำเสนอบทความในครั้งนี้ ผู้เขียนมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความเป็นองค์การของ ปตท.
จากเอกสารและสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วน�ำเสนอเชิง
พรรณนาเกี่ยวกับองค์การและการจัดการสู่ความ
เป็นเลิศของปตท.๒ โดยใช้มมุ มองเกณฑ์รางวัลแห่ง
คุณภาพแห่งชาติเป็นกรอบในการศึกษา ประกอบ
ด้วย ๑) การน�ำองค์กร ๒) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
๓) การมุ่งเน้นลูกค้า ๔) การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ ๕) การมุ่งเน้นบุคลากร ๖) การ
จัดการกระบวนการ และ ๗) ผลลัพธ์๓

๒. เนื้อหา

๑. ทรัพยากรปิโตรเลียมมีความส�ำคัญ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศของไทยเป็น
อย่างมาก ในการให้สัมปทานปิโตรเลียมนั้นรัฐมัก
จะมอบสิทธิให้แก่เอกชนท�ำการส�ำรวจหาแหล่ง
ปิโตรเลียมและท�ำการผลิตปิโตรเลียม ซึง่ บริษทั การ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
ปตท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ เริ่ม
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ด�ำเนินการจัดหาน�้ำมันสนองความต้องการใช้ใน
ประเทศให้ เ พี ย งพออย่ า งเร่ ง ด่ ว น ส่ ง ผลให้
ประเทศไทยสามารถพึง่ พาตนเองทางด้านพลังงาน
ได้ในระดับหนึ่งลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ
ได้ เ ป็ น จ� ำ นวนมาก ๔ ปตท. จดทะเบี ย นเมื่ อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมีการแปลงสภาพจาก
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรับโอนกิจการ
ภายใต้พระราชบัญญัตทิ นุ รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่ง
เป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน ๒,๐๐๐ ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ ๑๐ บาท และได้ท�ำการซื้อขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยวั น แรกในวั น ที่ ๖
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่๕
๒. การจัดการสู่ความเป็นเลิศของปตท.
		 ๒.๑ การน�ำองค์กร ปตท.ก�ำหนด
วิสยั ทัศน์วา่ บริษทั พลังงานไทยข้ามชาติชนั้ น�ำ และ
ก�ำหนดพันธกิจในการดูแลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่าง
สมดุล ได้แก่ ๑) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานใน
ระยะยาวโดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียง

สัญญา เคณาภูมิ, “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์จากการทบทวน
วรรณกรรม”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถนุ ายน
๒๕๕๗) : หน้า ๑-๒๔.
๓
ส�ำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ๒๕๕๗-๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท แกรนด์อาร์ต จ�ำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๓-๖๐.
๔
ชมพูนุท พรหมภักดิ์, การบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทย (Petroleum Management of
Thailand. แหล่งที่มา : http://www.library.senate.go.th/document/Ext9637/9637063_0002.PDF [๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๕
ปตท, บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Pages/home.aspx
[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๒
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พอมีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรมเพื่อ
เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ๒) เป็นองค์กร
ที่ดีของสังคมด�ำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
ชุมชน ๓) ด�ำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อ
เนื่องอย่างยั่งยืน ๔) สร้างความพึงพอใจและความ
ผูกพันแก่ลกู ค้าโดยผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย
ราคาเป็นธรรม ๕) ด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน
ของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความ
สัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันใน
ระยะยาว และ ๖) สนับสนุนการพัฒนาความ
สามารถ การท�ำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของ
พนั ก งานทั ด เที ย มบริ ษั ท ชั้ น น� ำ เพื่ อ สร้ า งความ
ผูกพันต่อองค์กร๖
		 ๒.๒ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ปตท.
ด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดย
รักษาสมดุลของการมุง่ สูอ่ งค์การแห่งความเป็นเลิศ
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ปตท. ได้ก�ำหนดแผนวิสาหกิจประจ�ำปี ๒๕๕๙๒๕๖๓ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๒ ด้านหลัก ได้แก่
๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความภาคภูมิใจโดยการมี
ส่วนร่วม และ ๒) ยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนประกอบด้วย แผนวิสาหกิจของ
กลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ต้น แผนวิสาหกิจของกลุม่
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และแผนวิสาหกิจของกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย๗
		 ๒.๓ การมุ ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า ด้ ว ยการ
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ เน้นลูกค้า คือ การสร้างความ
พึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากลด้วยราคาเป็นธรรม ค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความพึง
พอใจของลูกค้า และมีกระบวนการรับข้อร้องเรียน๘
		 ๒.๔ การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ในปี ๒๕๒๗ ปตท. เริ่มน�ำกิจกรรม
คิวซี (Quality Control Circle: QCC) มาใช้ใน
องค์การ ต่อมาปี ๒๕๓๒ ได้น�ำกิจกรรม ๕ ส. เพื่อ
ขับเคลือ่ นนโยบายเพิม่ ผลผลิต ปี ๒๕๓๕ ปตท. เริม่

ชมพูนุท พรหมภักดิ์, การบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศไทย (Petroleum Management of
Thailand). แหล่งที่มา : http://www.library.senate.go.th/document/Ext 9637/9637063_0002.PDF [๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๗
ปตท, บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน). แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Pages/ home.aspx
[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๘
ปตท, ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์. แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/ Sustainability/
Environment/Product-Stewardship/Pages/Product-Safety.aspx [๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙].
๖
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น� ำ การบ� ำ รุ ง รั ก ษาทวี ผ ลโดยทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Total Productive Maintenance : TPM) หรือ
เข้ามาใช้อย่างจริงจัง และต่อมาในปี ๒๕๓๖ ได้นำ�
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 Series โดยใช้
วิธีเริ่มจากพื้นที่ตัวอย่างเช่นเดียวกันกับการท�ำ
กิจกรรม ๕ ส จนในปัจจุบนั ปตท. การน�ำมาตรฐาน
ISO อื่นๆ มาใช้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งองค์กรทั้งใน
ส่วนงานส�ำนักงานและงานปฏิบตั กิ ารอาทิ ISO14001,
TIS/OHSAS18001 หรือ มอก. 18001, ISO/
IEC17025, ISO26000, ISO/IEC27001,
ISO30001 เป็นต้น ต่อมาในปี ๒๕๓๙ ได้มกี ารปรับ
เปลี่ยนโครงสร้าง โดยก�ำหนดหน่วยงาน ๒ ระดับ
รับผิดชอบงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิง่ แวดล้อม (QSHE) ได้แก่ ฝ่ายคุณภาพ
(Q) ความปลอดภัย (S) อาชีวอนามัย (H) และ
สิง่ แวดล้อม (E) ท�ำหน้าทีด่ แู ลภาพรวมของการด�ำเนิน
งาน QSHE ของ ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปัจจุบนั งานด้านคุณภาพภาพรวมของ ปตท. ได้ถกู
แยกออกมาให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือ
ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร และส�ำหรับ SHE ได้
เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงเข้าไปเพื่อ
รองรับสถานการณ์ทไี่ ม่คาดคิด เช่น การก่อการร้าย
หรื อ การจลาจล และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น ฝ่ า ยความ
มั่ น คง (S) ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
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สิง่ แวดล้อม (SSHE) การด�ำเนินงานด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพองค์กรของ ปตท. ในอนาคตแบ่ง
เป็น ๕ ระยะ โดยวางเป้าหมายให้มีผลการด�ำเนิน
งานที่เป็นเลิศในระดับ World Class ภายในปี
๒๐๒๐ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมด้านการมุ่งเน้น
คุณภาพ (Quality Culture) รวมทั้งจัดให้มีศูนย์
ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ (Quality
Expertise & Solution Center) เพื่อให้บริการ
ด้านค�ำแนะน�ำและเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทในกลุ่ม
ปตท.๙
		 ๒.๕ การมุ ่ ง เน้ น บุ ค ลากร ปตท.
ก�ำหนดค่านิยม คือ SPIRIT ได้แก่ สร้างพลังรวมอัน
ยิ่งใหญ่ (Synergy : S) ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Performance Excellence: P) ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovation : I) ร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม (Responsibility for Society: R) ร่วมสร้าง
พลังความดี (Integrity and Ethics: I) ร่วมใจสร้าง
ความเชื่อมั่น (Trust and Respect: T)๑๐ และการ
สร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีความรู้
และศักยภาพสูง โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมโอกาสการสร้างภาวะผู้น�ำ การพัฒนา
พนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรม
ในการท�ำงานอย่างมืออาชีพ และมีความพร้อมใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๑๑

ปตท, ประวัติการด�ำเนินงาน. แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/About/.Quality-Management/Pages/quality-management-background.aspx [๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙].
๑๐
ปตท, บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Pages/home.aspx
[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๑
ปตท, พนักงาน. แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Pages/People.
aspx [๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙].
๙
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		 ๒.๖ การจัดการกระบวนการ ปตท.
มีการจัดโครงสร้างองค์การสมัยปัจจุบันที่มีชีวิต
มีส�ำนักงานกลางและเครือข่าย มีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น และคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร นอกจากนีแ้ ล้ว
ปตท. ได้กำ� หนดนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ส่งเสริมให้ ปตท. เป็นบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การและการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นับตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ ปตท.ได้ประกาศหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องปตท. และจัดท�ำเป็นคูม่ อื
ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของปตท.
ทุ ก คนได้ รั บ ทราบและน�ำมาใช้เ ป็นหลัก ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน และมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนและ
ปรับปรุงสาระส�ำคัญในคูม่ อื ดังกล่าวให้ทนั สมัยและ
เป็ น สากลมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
United Nations Global Compact และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มั่นใจว่า ปตท. มีการพัฒนาระบบการ
จัดการให้มคี วามเหมาะสม เน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแสดงถึง
พันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระส�ำคัญในคู่มือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับของ ปตท. ท�ำความเข้าใจ ลงนามรับทราบ
และยอมรั บ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ธ� ำ รงไว้ ซึ่ ง การ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของปตท. ต่อไป๑๒
		 ๒.๗ ผลลัพธ์ปตท. มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
รวมถึ ง การขยายออกไปต่ า งประเทศ ได้ แ ก่
เชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากสาย
การบินพาณิชย์ชั้นน�ำของเกือบทุกทวีปในโลกกว่า
๗๐ ราย น�ำ้ มันเบนซิน จ�ำนวน ๕ ประเภท น�ำ้ มันดีเซล
จ�ำนวน ๒ ประเภท ก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ พีทที ี เอ็น
จีวี น�ำ้ มันหล่อลืน่ ระบบส่งก�ำลังจาระบี น�ำ้ มันเบรก
และอื่นๆ ให้บริการร้านอาหาร ศูนย์บริการ และ
ร้านสะดวกซือ้ ในสถานีบริการน�ำ้ มันทัว่ ประเทศทัง้
บริการโดย ปตท. และบริการจากภายนอก จ�ำนวน
๔๗ ประเภท บริการธนาคาร จ�ำนวน ๕ ประเภท
รวมถึ ง บริ ษั ท ในเครื อ อี ก ๔๗ บริ ษั ท ในด้ า น
เกียรติยศและชื่อเสียง ปตท. ได้รับรางวัลที่ส�ำคัญ
มากมาย ได้แก่ ในปี ๒๕๕๕ ปตท. ได้รบั รางวัลการ
จัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ จาก ๔๔ สถาบัน
รวม ๘๙ รางวั ล ได้ แ ก่ รางวั ล ระดั บ ประเทศ
จาก ๓๒ สถาบัน จ�ำนวน ๕๗ รางวัล และรางวัล
ระดับนานาชาติ จาก ๑๒ สถาบัน จ�ำนวน ๓๒ รางวัล
ในปี ๒๕๕๖ ปตท. ได้รับรางวัลการจัดอันดับและ
การรับรองในด้านต่างๆ จาก ๒๘ สถาบันรวม

ปตท, บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Pages/home.aspx
[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๒
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๔๘ รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับประเทศจาก ๑๕ สถาบัน
จ�ำนวน ๒๒ รางวัล และรางวัลระดับนานาชาติ
จาก ๑๓ สถาบัน จ�ำนวน ๒๖ รางวัล และในปี
๒๕๕๗ ปตท. ได้รับโล่เกียรติยศด้านความยั่งยืน
พร้อมเดินหน้าภารกิจเพือ่ สังคมไทยต่อเนือ่ งโดยได้
รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability
Indies (DJSI) ประจ�ำปี ๒๕๕๗ และ DJSI World
Index ต่อเนื่อง ๓ ปี๑๓ ปตท. ยังด�ำเนินการตาม
นโยบายลดภาวะโลกร้อน คือไม่ใช้กระดาษในการ
ด�ำเนินงานในบริษัท โดยพัฒนาระบบ “อี-ไลบรารี่
คอนเทนท์”๑๔ ในปี ๒๕๕๗ ปตท. มีก�ำไรสูงถึง
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจ่ายเงินปันผล และเป็น
รายได้เข้ารัฐในรูปแบบภาษี จ�ำนวน ๔๐,๐๐๐ ล้าน
บาท นอกจากนีแ้ ล้วผูบ้ ริหารระดับสูงของ ปตท.ยัง
มีอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนสูงถึง ๔.๗ ล้าน
บาทต่อเดือน ซึง่ ถือว่าสูงกว่าผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆในประเทศไทย เช่น ผูบ้ ริหาร
สูงสุดของ ทีพีไอ เดือนละประมาณ ๒,๖๖๖,๕๘๐
บาท หรือมากกว่า ๑.๗๖ เท่า๑๕

๔. สรุป

ปตท. เป็นบริษัทน�้ำมันข้ามชาติชั้นน�ำ
ทีม่ พี นั ธกิจต่อประเทศ สังคมชุมชน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
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คู่ค้า และต่อพนักงานด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยรักษาสมดุลของการมุ่ง สู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้จรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงานอย่าง
โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ยึดหลักนิตธิ รรม ให้
ความส�ำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน มีค่านิยมร่วม
กัน มีกระบวนการพัฒนาทีก่ า้ วกระโดด มีผลิตภัณฑ์
ที่ ห ลากหลายในสถานี บ ริ ก ารทั่ ว ประเทศ และ
ต่างประเทศ มีนโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย และถือได้ว่า
เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูง

๕. อภิปราย

ในเรื่องก�ำไรของปตท. ในปี ๒๕๕๗ ที่มี
มูลค่าถึง ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึง่ ถ้า ปตท. ลดก�ำไร
ลงกว่านี้จะท�ำให้ประชาชนจ่ายค่าน�้ำมันต่อหน่วย
ต�ำ่ กว่านี้ นอกจากนีแ้ ล้วในกรณีทผี่ บู้ ริหารระดับสูง
ของ ปตท. มีอตั ราเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่า
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ใน
ประเทศไทย ซึ่ ง ถ้ า ปตท. ก� ำ หนดเงิ น เดื อ น

ปตท, บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน). แหล่งที่มา : http://www.pttplc.com/th/Pages/home.aspx
[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
๑๔
ไทยรัฐออนไลน์, ปตท.สผ.วางใจบุค๊ โดสพัฒนาระบบอี-ไลบรารีล่ ดการใช้กระดาษ. แหล่งทีม่ า : http://
www.thairath.co.th/content/459574 [๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙].
๑๕
ไทยรัฐออนไลน์, ปตท.ตั้งโต๊ะเคลียร์ทุกข้อกล่าวหา. แหล่งที่มา : http://www.thairath.co.th/content/428438 [๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙].
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ผู้บริหารไม่สูงและแตกต่างจากผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทรัฐวิสาหกิจอื่นๆ มากเกินไปแล้วราคา
น�ำ้ มันทีจ่ ำ� หน่ายน่ามีความเป็นธรรมต่อผูร้ บั บริการ
มากขึน้ ในด้านมุมมองการเป็นองค์การทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของปตท. ๔ มิติ คือ ๑) มาตรฐาน ๒) การปฏิบัติ
งาน ๓) ประสิทธิภาพ และ ๔) ความพึงพอใจ๑๖ จะ
พบว่า ปตท.เป็นองค์การรัฐวิสาหกิจเป็นองค์การที่
มีชวี ติ มีคณ
ุ ภาพสูง กล่าวคือมีพฒ
ั นาการทีส่ อดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง๑๗

๖. ข้อเสนอแนะ

เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี พ ลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น
ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปฏิบัติ
		 ๑.๑ ปตท.ควรศึกษาวิจยั พัฒนาและ
น�ำพลังงานทางเลือกอื่นๆ ทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานไฟฟ้ า พลั ง งานลม หรื อ
พลังงานอื่นใด เป็นต้น

		 ๑.๒ รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ ปตท. ใช้พลังงานงานทางเลือกอย่างกว้างขวาง
		 ๑.๓ ปตท.ควรแยกผลก�ำไรจากผล
ของการประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆ ออกเพื่อให้
ประชาชนทัว่ ไปรับทราบถึงความชัดเจนในผลก�ำไร
ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจด้านพลังงาน
		 ๑.๔ ปตท.ควรก�ำหนดเงินเดือนและ
ผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้ใกล้เคียงกับ
บริษทั รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดความแตกต่าง
มากจนเกินไป
๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
		 ๒.๑ ควรศึกษาการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของ ปตท.ที่ท�ำให้ราคา
พลังงานมีราคาที่ถูกกว่าปัจจุบัน
		 ๒.๒ ควรศึกษาการน�ำแนวทางการ
บริหารของ ปตท.ไปปรับใช้ในองค์การของตนเอง
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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