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สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ Gas Transmission Pipeline (GTM) เปนองคกรที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในป พ.ศ.2553 จากการศึกษาวิจัยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
ที่ไดศึกษาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่นํา GTM ไปสูความเปน Operation Excellence Organization ไดแก 1) การสื่อสารเพื่อมุงเนนสู
การปฏิบตั ิ 2) การถายทอดกลยุทธสคู วามสําเร็จ 3) การจัดการขอรองเรียนอยางยั่งยืนเพื่อสรางความผูกพันกับลูกคา 4) การขับเคลื่อน
กระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 5) การบริหารสายอาชีพอยางบูรณาการ และ 6) การออกแบบระบบงาน กระบวนการ และ
การจัดการกระบวนการทํางานดวยแนวทาง Operation Excellence QANEWS ฉบับนี้นําแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการสื่อสารเพื่อ
มุงเนนสูการปฏิบัติของ GTM มาเสนอ
ระบบการนําองคกร เปนหัวใจสําคัญที่สุดขององคกรชั้นนํา
ทีต่ อ งการไปสูค วามเปนองคกรชัน้ เยีย่ ม องคกรเหลานีไ้ มเพียงแค
ตองการผูน าํ ทีข่ น้ี าํ ใหถกู ทิศ ตัดสินใจไดถกู ทาง แตยงั ตองสามารถ
สื่อสาร กระตุน สงตอ ติดตาม ควบคุม จูงใจทีมงานทั้งหมดภายใน
องคกรใหกา วตามมาอยางพรอมเพรียงกันดวย การนําองคกรไปสู
ความยั่ง ยื น เกิ ดจากประสิท ธิผ ลของระบบการสื่อ สารภายใต
การชี้นําของผูนําที่ตอ งรูจักใชเครื่องมือตางๆ เพื่อสื่อสารทิศทาง
ที่องคกรตองการจะไป ทั้งที่เปนรูปธรรมอยางเปนทางการ และ
อยางไมเปนทางการ ตลอดจนการสื่อใหถูกจังหวะ เพื่อโนมนาว
ใหบุค ลากรทุกระดับเขาใจและเต็มใจที่จะใหความรวมมือชวย
ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ รูปแบบการสื่อสาร
จึงไมใชเปนเพียงแคการพัฒนากระบวนการสื่อสารหรือการใช
เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลาย แตอาจเปนการกระทําหรือ
การตัด สิ นใจลงมือ ทํ าในเร่ือ งที่ สํ า คั ญตอ อนาคตขององคก ร
จากการศึกษา พบวา กระบวนการสื่อสารของ GTM สะทอนอยู
ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองคกรในยุคตางๆ ภายใตการนํา
ของผูนําแตละรุน ดังนี้
Phase 1 : การสรางระบบงานและกระบวนการ
เมื่อเริ่มก อตั้งสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติเปนชวง
ระยะเวลาของความยากลําบากในหลายๆ ดาน เปนการปฏิบตั งิ าน
ทีไ่ มเคยเรียนรูห รือมีประสบการณมากอน และเมือ่ วางทอเสนแรก
เสร็จสิ้นแลว มีการตั้งศูนยปฏิบัติงานที่ชลบุรี ซึ่งสมัยนั้นมีสภาพ
พื้นที่ที่หางไกลความเจริญ ผูบริหารระดับสูงจึงตองสรางขวัญ
กําลังใจ และความผูกพันใหเกิดขึน้ ดวยวิธกี ารสือ่ สารอยางใกลชดิ

แสดงถึงความสนใจ เอาใจใส และทําความเขาใจเพื่อใหพนักงาน
ปฏิบตั ิงานอยางมีความสุข การประชุมรวมกับพนักงานทุกระดับ
ปละ 2 ครั้งเปนชองทางที่เปนทางการซึ่งผูบริหารใชในการสื่อสาร
กับพนักงาน แตหากมีปญหาอื่นๆ เกิดขึ้นผูบริหารระดับสูงก็จะ
มาพบกับพนักงานดวยตนเองทุกครั้ง รวมไปถึงการพบปะอยาง
ไมเปนทางการ เชน การจัดกิจกรรมสังสรรคใหแกพนักงาน
เดือนละครั้ง หรือสองเดือนครั้งตามโอกาส ทําใหเกิดบรรยากาศ
ที่เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในการทํางาน และมีความไวเนื้อเชื่อใจวา
ผูบริหารไดใหความเอาใจใสดูแลอยางสม่ําเสมอ พนักงานจึงมี
ความพรอมที่จะทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจในการทํางาน
เมื่อผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดอยางดีแลว ผูบริหารระดับสูง
คนต อ มาจึ ง ได เ ริ่ ม ต น การวางรากฐานคุ ณ ภาพให เ กิ ด ขึ้ น
ในองคกร เนื่องมาจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของ GTM
ในชีวิตประจําวัน หมายถึง ความปลอดภัย การทํางานผิดพลาด
หรื อ ความละเลยเพี ย งน อ ยนิ ด อาจนํ า ไปสู ก ารสู ญ เสี ย ชี วิ ต
และทรัพยสินอยางมากมาย ผูบริหารจึงตองสรางความตระหนัก
ใหเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ เริ่มตนที่การสรางระเบียบวินัย
ในการทํางานดวยการนําระบบพื้นฐานตางๆ มาใชเพื่อปูทาง
ใหไปสูมาตรฐานระดับโลก มีการนําเครื่องมือตางๆ เขามาใช
ไดแก ระบบ 5ส การควบคุมคุณภาพ กิจกรรมกลุมยอย กิจกรรม
ขอเสนอแนะ ระบบความปลอดภัย และระบบการบํารุงรักษา
แบบทวีผล โดยดําเนินการทั่งทั้งองคกร มีการตรวจประเมิน 5ส
อยางตอเนื่องเพื่อคงความเปนระบบไว การปรับปรุงในกระบวน
การทํางานแบบคอยเปนคอยไปนี้แมเปนการสรางการยอมรับ
แตไมใชเปนทางเลือกของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับสูงจึงตอง
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สื่อสารสรางความเขาใจใหเกิดขึ้น และแสดงความมุงมั่น จริงจัง
กระทําตนเปนแบบอยางในเรือ่ งระเบียบวินยั สิง่ ทีผ่ บู ริหารระดับสูง
สื่อสารกับบุคลากรในองคกรตลอดเวลาก็คือ การสรางคุณภาพ
ใหเกิดขึ้นในองคกรเปนสิ่งที่ตองทํา ไมทําไมได เพราะองคกรไม
สามารถจะอยูรอดได และเนื่องจากในยุคนั้น ปตท. ยังคงมีสถานะ
เปนรัฐวิสาหกิจ แตดวยวิสัยทัศนที่ไดวางไว ผูบริหารระดับสูงมุง
เนนใหบุคลากรมีแนวคิดพื้นฐานในเชิงธุรกิจ โดยการสื่อความให
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมในการทํางาน ไมใชการทําตาม
คําสั่ง แตตองกลาคิดกลาทํา เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่ดีกวาอยู
เสมอ เพราะเปนทางรอดเพียงทางเดียว
นอกจากการสื่อความแลว ยังใชวิธีการหลากหลายเพื่อปรับ
วิธีคิด เชน การกําหนดใหอานหนังสือดานธุรกิจแลวมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนกัน การพาผูบริหารไปดูงานที่ตา งๆ การจัดฝกอบรม
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ กรเรียนรูดวยตนเอง โดยเฉพาะระดับ
ผูบังคับบัญชามีการฝกอบรมที่เขมขนเพื่อสรางแนวคิด และ
การบริหารจัดการแบบธุรกิจ สิง่ เหลานีเ้ ปนรากฐานสําคัญทีท่ าํ ให
GTM สามารถปรับตัวไดไมยากนักในวันที่บริษัท ปตท. ไดแปรรูป
จากองคกรรัฐวิสาหกิจมาเปนเอกชนเต็มรูปแบบ
ส ว นสํา คั ญ ที่ ต อ งสื่ อ ไปให ถึ ง บุ ค ลากรในสายปฏิ บั ติ ก าร
ทุกระดับ คือ นี่เปนหนทางเดียวที่องคกรตองกาวไป อาจใชเวลา
แตจะไมมีการทอถอย สิ่งสําคัญที่เห็นไดชัดคือ ผูบริหารแตละยุค
สมัยสื่อสารใจความเดียวกัน คือ การมุงมั่นนําองคกรไปสูความ
เปนเลิศ ตองทําตอเนื่อง ไมใชทําเพียงชั่วครั้ง ชั่วคราว หรือทํา
ตามแฟชั่นแลวก็เลิกทําในที่สุด
Phese 2 : การพัฒนาคุณภาพเพื่อสรางมาตรฐานสากล
หลังจากที่ไดวางรากฐานคุณภาพใหเกิดขึ้น ทั่ว ทั้งองคกร
แลว GTM มีการวางทอสงกาซเพิ่มขึ้น แมวาจะมีภาระงานเพิ่มขึ้น
แตดว ยการวางรากฐานแนวคิดดานผลิตภาพ และการบริหารจัดการ
แบบธุรกิจที่ตองคํานึงถึงความคุมทุน ทําให GTM ไมมีการเพิ่ม
อัตรากําลัง และผูบ ริหารระดับสูงคนตอมาก็ไดตอ ยอดจากเครือ่ งมือ
การบริหารจัดการทีด่ ําเนินการมาสูก ารนําระบบมาตรฐานคุณภาพ
สากล หรือ ISO เขามาในองคกร ซึ่งเปนเรื่องใหมในขณะนั้นและ
ตองใชเวลาในการศึกษาเรียนรู

“แมจะทํางานมีประสิทธิภาพ แตเปนประสิทธิภาพ
ที่ ยังไม่ชัดเจน เป็นประสิทธิภาพที ่เราเข้าใจเอาเอง
มันไมพอ เราตองทํางานแบบมีมาตรฐานสากล”
การใชระบบงานเปนหัว ใจหลักเพื่อ สื่อใหคนทั่ว ทั้งองคกร
เห็นถึงความมุงมัน่ นีเ้ ปนกลไกสําคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนใหทุกสวนงาน
มุงไปสูทิศทางเดียวกัน การนําเอามาตรฐานสากล (ISO) ของ
ระบบงานมาใช เชน มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานสิง่ แวดลอม เปนตน

เปนการตอยอดจากระบบงานเดิมเพื่อสรางความนาเชื่อถือของ
กระบวนการ อีกทัง้ เปนการพิสจู นใหเห็นผลลัพธทเ่ี กิดขึน้ อยางเปน
รูปธรรมในระยะสั้น การไดรับการรับรองในระบบงานตางๆ ทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากลเปนเหมือนเครื่องมือพิสูจนให
บุคลากรภายในองคก รไดเห็นผลงานจากความเพี ยรพยายาม
รวมกัน GTM ไดริเริ่มนํามาตรฐานระบบงานมาใชตั้งแตป พ.ศ.
2539 ไดแก มาตรฐานสากลระบบ ISO 9001, ISO 14001,
ISO/IEC 17025, OSHAS 18001 จนไดผา นการรับรองในทุก
ระบบอยางตอเนื่อง
การสื่อสารในระยะนี้ จึงตองไปพรอมกับการใหกําลังใจและ
การบังคับทํา เพราะระบบมาตรฐานเหลานี้ไมใชเปนการสมัครใจ
แตเปนมาตรฐานทีจ่ ะพิสจู นคณ
ุ ภาพในระดับสากล บางระบบตองใช
เวลานานกวาระบบอื่นๆ แตผูนําตองสื่อใหคนในองคกรเขาใจวา
เหตุใดตองไปใหถึง ที่สําคัญคือ ผูนําตองไมทอถอยเองเสียกอน
เมื่อระบบมาตรฐานสากลดําเนินไปไดอยางราบรื่น ผูบริหาร
ระดับสูงก็ยงั ไมหยุดเพียงแคนน้ั ดวยวิสยั ทัศนทย่ี าวไกลมองเห็นวา
การทํางานไดมาตรฐานยังไมเพียงพอสําหรับการสรางองคกรใหมี
ความแข็งแกรงอยางยั่งยืน จะตองทําไดเหนือกวามาตรฐาน
เปนทีม่ าของแนวคิดในการปฏิบตั ทิ เ่ี ปนเลิศ (Operation Excellence)
จึงไดนําระบบ Total Productive Maintenance หรือ TPM ตาม
แนวทางของ Japanese Institute of Plant Maintenance
(JIPM) มาตอยอดจาก TPM/SM เพื่อใหการทําระบบ TPM
สามารถตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจขององคกรไดดว ยการผาน
กระบวนการถายทอดลงสูก จิ กรรมในแตละสวนงาน ไมใชเปนเพียง
ระบบการบํารุงรักษาอุปกรณเทานั้น โดยมีผูบริหารระดับสูง
ผลักดันใหมีการดําเนินการอยางจริงจังจนไดรับรางวัล แมวา
การดําเนินการเหลานีจ้ ะใชระยะเวลายาวนาน ตองใชความพยายาม
ในการเรียนรู และดําเนินการที่ยากยิ่งในสมัยนั้น แตในที่สุด
ก็บรรลุผล ซี่งเปนผลเนื่องมาจากประสิทธิผลการสื่อสาร คือ
การหลอมรวมใจของทีมงานที่จะดําเนินการในระยะยาวใหสําเร็จ
(ตอฉบับหนา)

“สําหรับสายงานระบบทอสงกาซฯ เราจะมีระบบงาน
เปนตัวขับเคลื่อนไมใหเขาอยูเฉยๆ เราแสดงใหเห็นวา
ถาเราอยูอยางไมมี SPIRIT ไมมีการ Synergy กันก็อยู
ไมได เพราะเรามีตวั วัดตาม Action Plan และผลที่ิออกมา
ก็แสดงใหเห็น Performance ของหนวยงานแตละหนวย
ถาไมมีแรงผลัก มันก็หยุด ถาจะเริ่มผลักใหมก็ใชแรง
มากกวาเดิม ยิ่งถาหยุดอยูกับที่ตองใชแรงมหาศาล
ถาผลักไปเรื่อยๆ ก็จะไปไดเรื่อยๆ ไมตองใชแรงมากนัก”



