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สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ Gas Transmission Pipeline (GTM) เปนองคกรทีไ่ ดรบั รางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในป พ.ศ.2553 เปนองคกรลําดับที่สี่ที่ไดรับรางวัลนี้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
ไดศึกษาวิจัยวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ GTM สรุปไดวา ความสําเร็จของ GTM มาจากปจจัย 3 ประการที่ทํางานอยางสอดคลองกัน คือ
ผูนํา คนในองคกร และระบบงาน ดวยผูนําที่มีบทบาทสูงในการผลักดันองคกรไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวในแตละระยะ
คนในองคกรที่ไดรบั การสงเสริมใหใชศกั ยภาพอยางเต็มที่ ไดรบั ความกาวหนาในสายอาชีพ มีความมัน่ คงในชีวติ ทําใหคนในองคกรทุมเท
กําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิดในการทํางานเต็มความสามารถ และสุดทายระบบงานของ GTM ไดรับการออกแบบ ปรับปรุง
และพัฒนาตลอดเวลา เพื่อทําใหองคกรมีประสิทธิภาพนําไปสูการปฏิบตั ิการที่เปนเลิศ (Operational Excellence) ซึ่งเปนแนวทาง
หลักในการบริหารจัดการองคกร ซึ่งนําไปสู TQA ในที่สุด QANEWS จึงขอนําผลการศึกษาวิจัยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติมา
เสนอ

เกี่ยวกับ GTM
สายงานระบบท่ อส่ งก๊าซธรรมชาติ (Gas Transmission
Pipeline : GTM) เปนสวนหนึ่งของหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติจาก
แหลงกาซฯ ใหแกกลุมลูกคารายใหญ คือ การไฟฟาฝายผลิต และ
กลุมลูกคาอุตสาหกรรม นับตั้งแตป พ.ศ.2524 เปนตนมา โดย
สิ่งที่ลูกคาคาดหวัง คือ การจายกาซในระบบไดอยางตอเนื่อง 24
ชั่วโมงดวยปริมาณและคุณภาพตามขอตกลง GTM จึงกําหนด
วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ และคานิยมมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
ระบบการบริหารงาน โดยกําหนดวิสัยทัศน คือ “เปนผูนําที่มี
การปฏิบตั กิ ารที่เปนเลิศ”
ที่เปนเลิศดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมี
คุณภาพดวยเกณฑ TQA การพัฒนาประสิทธิภาพการบํารุงรักษา
ดวย TPM (JIPM) และการบริหารความเสีย่ งดวย Risk Management

เสนทางคุณภาพของ GTM
นับตัง้ แตวนั เร่มิ ตนของการวางทอสงกาซ และขนสงกาซธรรมชาติ
เพือ่ ใชเปนเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา การเดินทอยอยในการนํา
กาซธรรมชาติไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม การนําไปใชสําหรับ
รถยนต ปจจุบันไดมีการนําไปใชในศูนยราชการและอาคารตางๆ
ดวยการนําไปใชทห่ี ลากหลายนีท้ าํ ให GTM ตองมีการบริหารจัดการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงดวยคนทีม่ คี วามรูความสามารถดวยเทคโนโลยี
ระดับสูง ผูบ ริหารของ ปตท. ตัดสินใจทีจ่ ะลงทุนดวยเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ดุ
ในสมัยนั้น ซึ่งมีมูลคามหาศาล ดังนั้น การบํารุงรักษาเครื่องมือ

และอุปกรณตา งๆ เพือ่ ใหใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีอายุ
การใชงานที่คุมคา เปนสิ่งที่คนของ GTM ถือเปนภารกิจที่สําคัญ
เชนกัน
ดวยความมุงมั่นตอความทาทาย ทุมเทการเรียนรูสิ่งใหมๆ
ทําใหเกิดผลสําเร็จทีน่ า ภาคภูมใิ จ เห็นไดจากการยอมรับของกลุม
ลูกคาทีเ่ พิม่ จํานวนมากขึน้ ทัง้ นีม้ าจากการวางรากฐานดานคุณภาพ
นับตัง้ แตวนั แรกจนถึงปจจุบนั ดวยการนําเอาเครือ่ งมือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพมาใชในองคกร มีผูบริหารคอยติดตาม
ประเมินผล ทําใหเกิดการตอยอดในการนําเครื่องมือการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยมาใชในองคกรอยางตอเนื่อง
จุดเริม่ ตนของการวางรากฐานคุณภาพของ GTM คือ การสราง
วินัยใหแกคนในองคกรโดยการใชกิจกรรม 5ส ในป พ.ศ.2527
เพื่อสรางใหเกิดการทํางานเปนทีม ตามดวยกิจกรรม QC เพื่อฝก
วิธี คิดเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ และใช้ก ิจกรรมข้ อเสนอแนะ
(Suggestion) เพือ่ ใหเกิดการปรับปรุงงาน เริม่ ตนดวยการฝกอบรม
ใหทุกคนในองคกรมีความรู ความเขาใจในทฤษฎี และการนํามา
ปฏิบัติก็มีการกําหนดเปาหมาย เชน ทุกสวนงานตองทํา QC
อยางนอย 1 เรื่องตอป ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน KPI สวนกิจกรรม
ขอเสนอแนะมีสวนปลูกฝงใหพนักงานกลาคิดในสิ่งใหมๆ และ
เปนจุดเริม่ ตนของการถายทอดความรูจ ากปจเจกบุคคลไปสูอ งคกร
เปนรากฐานของระบบการจัดการความรูในปจจุบัน ในยุคแรกนี้
มุงเนนการสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพใหแกคนในองคกร โดย
เฉพาะเรือ่ งความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดลอม ซึง่ เปน
เรื่องสําคัญสําหรับการทํางานในสายงานระบบทอสงกาซฯ
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ตอมาในปพ.ศ.2533เมือ่ อุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชในระบบทอสงกาซฯ
เริ่มมีมากขึ้น และเนื่องจากการใขงานเปนเวลาหลายป อุปกรณ
บางชิ้นเริ่มมีสภาพเกา ทําใหสว นคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิง่ แวดลอมของ GTM ซึง่ มีหนาทีใ่ นการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพองคกร สรรหาเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
มาใชในการทํางาน เริม่ มองหาเครือ่ งมือในการบํารุงรักษาอุปกรณ
ตางๆ ใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพและไมมีความเสี่ยงในเรื่อง
ความปรวนแปรในการใชงาน ไดนํา TPM/SM (Total Productive
Maintenance/Self Maintenance) การบํารุงรักษาทวีผลแบบ
ทุกคนมีสว นรวม ในรูปแบบของ ปตท. มาใช ตอมาไดปรับเปน TPM
ตามเกณฑของ Japanese Institute of Plant Maintenance
(JIPM) ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรผาน
กระบวนการถายทอดสูเปาหมายของแตละพันธกิจ ผานแตละ
กิจกรรมของพนักงานในกลุมยอยที่รวมตัวกันปฏิบัติใหบรรลุ
ตามตัวชีว้ ดั ความสําเร็จทีก่ าํ หนดรวมกัน การนํา TPM/JIPM มาใช
ในองค กรเริ่ม จากการจ างวิท ยากรที่ปรึ กษาของญี่ปุน เขา มา
ใหการฝกอบรม เมือ่ เริม่ ปฏิบตั วิ ทิ ยากรทีป่ รึกษาจะเขามาประเมินผล
เปนระยะทุกสองเดือน และทุก 2 ปจะมีการยื่นเสนอขอรับการ
ประเมินจากคณะผูตรวจประเมินจากประเทศญี่ปุนเปนลําดับขั้น
ซึ่งปจจุบัน GTM ไดรับ Consistence Award แลว
ในป พ.ศ.2539 ไดนาํ ระบบมาตรฐานสากล ISO เขามาดําเนินการ
ในองคกรไปดวยพรอมๆ กัน เริ่มโดยการนํามาตรฐาน ISO/IEC
Guide 25 ซึ่งเปนมาตรฐานวาดวยการจัดการคุณภาพของหอง
ปฏิบตั กิ ารทดสอบ/สอบเทียบ จากนัน้ ขยายไปสูก ลุม งานทีใ่ หญขน้ึ
ดวยการนํามาตรฐาน ISO 9002 มาใชเพื่อใหพนักงานสงมอบ
สินคาและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางสม่าํ เสมอใหแกลกู คา และระบบ
การจัดการสิง่ แวดลอม ISO 14011 เพือ่ ใหพนักงานมีความตระหนัก
ในการดูแ ลสิ่ ง แวดลอ มและการใชท รัพ ยากรธรรมชาติอ ย าง
คุม คาและดําเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน มอก./OHSAS 18001 และยังไดพัฒนาการใช
ระบบนี้รวมกับ Risk Based Process Safety เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดของระบบทอสงกาซที่มาพรอมกับประสิทธิภาพ
การสงกาซ
นอกจากนํามาตรฐานสากลมาใชแลว GTM ยังไดนําวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศของผูประกอบการทอสงกาซของประเทศชั้นนําในโลก
มาใชอีกดวย เชน ระบบการบริหารจัดการการบํารุงรักษาระบบ
ทอสงกาซผานระบบคอมพิวเตอร เริ่มใชจากโปรแกรม PACER-M
ตอมาเปลี่ยนไปใช MAXIMO และเปลี่ยนมาใช SAP ที่บริษัท
ชั้นนําทั่วโลกใชอยู
เนื่องจากการวางทอสงกาซฯ สรางความกังวลใหแกชุมชน
ที่อยูในบริเวณใกลเคียงเสนทอ การทําความเขาใจและการสราง
ความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนจึ ง เป น เรื่ อ งที่ ต อ งทํ า ร ว มไปกั บ การ
ปฏิบตั ิงาน ปตท. จึงวางนโยบายเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคูไปกับการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง GTM ปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
ในป พ.ศ. 2547 GTM ไดนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) มาตอยอดการบริหารจัดการ
โดยเริ่มส งผูบริหารและพนั ก กงานในกลุ มเปา หมายไปอบรม
อยางตอเนือ่ งจนในป พ.ศ.2549ไดมกี ารจัดตัง้ ทีมงานเพือ่ ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการใหเปนไปตามเกณฑ TQA และสงรายงาน
เพื่อขอรับการประเมินเปนครั้งแรก ทําใหไดรายงานปอนกลับนํา
มาปรับปรุงตนเอง GTM ไดนํารายงานดังกลาวมาเปนสวนหนึ่ง
ในการออกแบบระบบการบริหารจัดการใหม มีการตั้งกลุมทีมงาน
ยอยที่เปนทีมงานขามสายงาน (Cross Functional Team : CFT)
จํานวนหลายทีม เพื่อปรับปรุงตามรายงานปอนกลับที่ไดรับ
ทีมงาน CFT เนนการทํางานแบบ One Stop Service เชน
Pipeline Daily Meeting (PDM) จะมีการประชุมกันทุกเชาเพื่อ
ติดตามตัววัดความสําเร็จของ GTM และตัววัดทีเ่ ปนความคาดหวัง
ของลูกคา ชุมชน สังคม และดําเนินการแกไขทันที ผลการประชุม
ประจําวันจะนําขึ้น Website ใหผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูล
ไดตลอดเวลา CFT ที่มีบทบาทสําคัญนอกจากนี้ ไดแก KM
Implementation Team (PL-KM) ทําหนาทีข่ บั เคลือ่ นการจัดการ
ความรู Customer First Transmission Pipeline (CFTM) ทํา
หนาที่ดูแลลูกคา
ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนือ่ ง ทําให GTM ไดรบั รางวัล
การบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)
3 ปซอ นคือ ในป พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 และปรับปรุง
พั ฒ นาตนเองจนได รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ ใ นที่ สุ ด เมื่ อ
ป พ.ศ.2553
จากการศึกษาวิจยั ของคณะผูว จิ ยั สถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ
พบวา ความสําเร็จของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติมาจาก
หลายปจ จัย ที่ผา นการลองผิ ดลองถู ก จนกลายเป นวิ ธีป ฏิ บัติ
ที่เปนเลิศขององคกร และปจจัยเหลานั้นไดมีการบูรณาการทําให
การดําเนิน การเปนไปในทิศทางเดีย วกันเพื่ อนํ าไปสู ความเป น
Operational Excellence Organization ซึ ่งจะสร้างความ
แข็งแกรงใหแกองคกรดวยวิธีปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศ ดังตอไปนี้
1. การสื่อสารเพื่อมุงเนนสูการปฏิบัติ
2. การถายทอดกลยุทธสูความสําเร็จ
3. การจั ด การข อ ร อ งเรี ย นอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ สร า งความ
ผูกพันกับลูกคา
4. การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
5. การบริหารสายอาชีพอยางบูรณาการ
6. การออกแบบระบบงาน กระบวนการ และการจัดการ
กระบวนการทํางานดวยแนวทาง Operation Excellence
ฉบั บ หน า จะนํ า แนวปฏิ บั ติ ด า นการสื่ อ สารเพื่ อ มุ ง เน น สู
การปฏิบัติของ GTM มาเสนอ



