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บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจในการกํากับดูแลของกระทรวงพลังงาน
โดยไดริเริ่ม โครงการกาซธรรมชาติ สํ า หรั บ ยานยนต หรื อภาษาอั งกฤษเรียกวา Natural Gas for
Vehicles หรือเรียกยอๆ วา NGV ซึ่งในปจจุบันแนวโนมการเลือกใชเชื้อพลังงานเพลิงจําเปนจะตอง
คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําให กาซธรรมชาติ กําลังไดรับ การสนับสนุนมากขึ้น ในหลายๆ
ประเทศ อันเนื่องมาจากปญหาคุณภาพอากาศ และปญหากาซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั่วโลก และดวย
คุณสมบัติทางฟสิกสของกาซธรรมชาติ ที่ใชในยานยนตพบวามีมลพิษ นอยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อ เพลิง
อื่นๆ
การจัดทํ าแผนกลยุ ทธระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมี วัต ถุประสงคเพื่ อศึก ษาสภาวะ
แวดลอมทางธุรกิจของหนวยงานกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตจากการใชเครื่องมือในการวิเคราะห
องคกรทั้ง 4 เครื่องมือไดแก 1) SWOT Analysis ใชในการวิเคราะหจุดแข็งขององคกร จุดออนของ
องค ก ร โอกาสในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และภั ย คุ ก คามขององค ก ร 2) Five Force Analysis เป น การ
วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่จะสงผลตอการดําเนิ นงานของบริษัทเพื่อนําไปเปน แนว
ทางการกําหนดกลยุทธในองคกร 3) PEST Analysis สําหรับการวิเคราะหใน 4 ดานหลักไดแกดาน
การเมื อ งและการปกครอง (Political) ด า นเศรษฐกิ จ (Economic) ด า นสั ง คม (Society) ด า น
เทคโนโลยี (Technology) 4)TOWS Matrix เป น การนํ าข อ มู ล ที่ ได จ ากการวิ เคราะห อ งค ก รด ว ย
SWOT เพื่อนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธของธุรกิจวาจะดําเนินโดยใชกลยุทธใด

(2)
การจัดทําแผนกลยุทธในครั้งนี้ใหแนวทางที่เปนประโยชนแกผูบริหารเพื่อนําขอมูลที่ได
จาการวิเคราะหสภาวะแวดลอมและสถานภาพองคไปใชตอยอดในการกําหนดกลยุทธการบริหาร
องคกรและจัดทําเปนกลยุทธทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ
ขององคกร เพื่อที่จะไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจหลักขององคกร
เพื่อใหองคกรสามารถลดคาใชจายในการดําเนินงาน มีการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดแกองคกร
โดยมุงเนนใหองคกรเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต
คําสําคัญ: แผนกลยุทธ กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต การลดคาใชจาย
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ABSTRACT
PTT Public Company Limited (PTT) is a Thai state-owned Stock Exchange
of Thailand ( SET) -listed oil and gas company. Formerly known as the Petroleum
Authority of Thailand, it is under in the supervision of the Ministry of Energy. Like
other international petroleum companies, it has been developing natural gas vehicle
(NGV) fuel to improve the environment, air quality, and the greenhouse gas effect.
NGVs Produce minimal pollutants compared to vehicles powered by other fuels.
The information technology environment, business units of natural gas for
motor vehicles were studied Strengths, weakness, opportunities, threats ( SWOT)
analysis was used as well as Porter’s five forces analysis to analyze the level of
competition within the industry and business strategy development Political,
Economic, Social and Technological ( PEST) analysis factors were also considered,
along with the threats, opportunities, weaknesses, strengths ( TOWS) matrix,
emphasizing external opportunities and threats while analyzing internal strengths and
weaknesses to determine strategy and its future.

(4)
Results were that with an organizations aligned with corporate strategy.
Information technology application should be brought to the core business of PTT to
reduce cost. Under optimum perform once conditions, PTT may focus on sustainable
growth in the future.
Keywords: Information strategy plan, Natural gas for vehicles, Cost reduction

