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QA NEWS ฉบับที่แลวไดนําผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการสื่อสารเพื่อมุงเนนสูการปฏิบัติของสายงานระบบทอสง
กาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ Gas Transmission Pipeline (GTM) ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
(Thailand Quality Award : TQA) ในป พ.ศ.2553 โดยนําเสนอกระบวนการสื่อสารของ GTM ในชวงของการสรางระบบงาน และ
ชวงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสรางมาตรฐานสากล ฉบับนี้นํากระบวนการสื่อสารในชวงหลังจากสองชวงแรก พรอมทั้งบทสรุปกลไก
การสื่อสารของ GTM และบทเรียนที่ไดรับมาเสนอ
Phase 3 : ตนแบบดานการนําองคกรและการสรางจริยธรรม
ในช ว งเวลาของการวางท อ เพื่ อ รั บ ก า ซจากแหล ง ก า ซ
ธรรมชาติในประเทศพมา ตองผานพืน้ ทีช่ มุ ชนในจังหวัดกาญจนบุรี
GTM ไดรบั บทเรียนสําคัญจากการตอตานของชุมชนในชวงระยะเวลา
เริ่มตน กลาวคือ แมวาในการปฏิบัตงิ านจะมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยในระบบมาตรฐาน องคความรู และเทคโนโลยีมาก
เพียงใด แตการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะชุมชนที่มี
ผลกระทบโดยตรงมีสวนสําคัญยิ่งกวา เปนที่มาของการบริหาร
จัดการงานสรางความสัมพันธกบั ชุมชนอยางเปนระบบ ซึง่ พัฒนา
อยางตอเนื่องไปจนถึงการดําเนินการที่เรียกวา ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility : CSR)
ซึ่งผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และ GTM ใหความสําคัญอยาง
ตอเนื่อง ดวยการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของ
SPIRIT ซึ่งเปนคานิยมขององคกร นั่นคือ R-Responsibility และ
สือ่ สารวาคน ปตท. ตองทัง้ เกงและทัง้ ดี ผูบ ริหารระดับสูงจะสือ่ สาร
กับทุกคนทุกระดับในองคกรอยางสม่ําเสมอในการประชุมทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการใชคานิยมนี้เชื่อมโยง
ในการตัดสินใจสําหรับปฏิบัติงานประจําวัน
องคกรที่เปนเลิศ นอกจากมีระบบปฏิบตั กิ ารที่เปนเลิศแลว
ยัง ต อ งสื่ อ ถึ ง ความมุ ง มั่ น ที่ จ ะเปน องคก รชั้น นํ า ไปสูทุ ก กลุ ม
ผูมีสวนไดสวนเสีย กลไกการสื่อที่มีประสิทธิผลที่สุด คือ การเปน
ตนแบบดานความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อแสดงความมุงมั่นในการเปนตนแบบ
ดานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ กลุม ปตท. ไดกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติดานจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ในป พ.ศ.2546
เรียกวา จรรยาบรรณธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ
แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งเปนการประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขต
มาตรฐาน ความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกคนของ

ปตท. พึงกระทําในการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดย
ปฏิบตั ิงานไปในวิถีทางเดียวกันภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม
ความซื่อสัตยที่สรางสรรค เปนระเบียบเรียบรอย เสมอภาค
เทาเทียม เพื่อสรางรากฐานและรักษาภาพลักษณของ ปตท. ให
เปนองคกรที่มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ผูบริหารของ GTM
ไดใชแนวทางปฏิบัติดังกลาวในการสื่อสารถายทอดใหบุคลากร
ทั้งภายใน ภายนอกไดเขาใจถึงวิสัยทัศนของการ “เปนผูนําที่มี
การปฏิบตั กิ ารที่เปนเลิศ (Operation Excellence)” จนไดรับ
รางวัลในดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมตางๆ
Phase 4 : บูรณาการสูการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ในขณะที่ทั่วโลกมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น ตองการ
ความสะดวกสบายในการใชชวี ติ มากขึน้ แตแหลงพลังงานทีส่ าํ รวจ
พบใหมๆ มีนอยลง การขนสงและปริมาณการใชเพิ่มความเสี่ยง
และผลกระทบตอชุมชนและสังคมมากขึน้ ระบบการบริหารจัดการ
ทอสงกาซเพื่อใหมีความปลอดภัยสูงสุด Pipeline Integrity
Management System หรือ PIMS เปนระบบเพื่อลดความเสี่ยง
และเพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทอใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด GTM ไดริเริ่มนําระบบนี้มาใชประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของระบบทอ ตั้งแตป พ.ศ.2549 ระบบ PIMS มีเกณฑกําหนดให
องคกรตองลงทุนในอุ ปกรณเครื่ องมือการตรวจสอบทดสอบ
ทีท่ นั สมัย และการลงทุนเปลีย่ นวัสดุเคลือบทอทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
มีอายุการใชงานทีท่ นทานมากขึน้ ขณะเดียวกันเพือ่ ใหทกุ สวนงาน
ในองคกรมีการบูรณาการไปสูความเปนเลิศ ผูบริหาร GTM ได
นําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาประเมินองคกรใน
ปเดียวกัน
ในชวงสุดทายกอนเขาเสนชัย เปรียบเสมือนการวิง่ มาราธอน
ที่วิ่งมาเปนระยะทางไกลผูวิ่งจะรูสึกเหนื่อยและทอ และไมรูวาจะ
ตองวิง่ ไปอีกไกลเทาไรกวาจะถึงเสนชัย การสือ่ สารของผูน าํ นอกจาก
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จะดําเนินการผานระบบงานแลว ยังตองเปนการสรางกําลังใจ
ใหทั้งทีมทุมเทกําลังใหถึงเสนชัยใหได สรางความรวมมือรวมใจ
ยอมรับ และทุมสรรพกําลังเพื่อใหองคกรเคลื่อนไปดวยพลัง
ที่มากกวาเดิม ดวยแรงขับเคลื่อนที่สูงกวาเดิม และนั่นหมายถึง
การทํางานที่ ตองมี ภาระงานและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
การจะสื่อใหทีมงานเขาใจถึงบทบาทหนาที่นี้ ผูบริหารตองแสดง
ความจริงใจในการนําทีมดวยการกระทําที่เปนตนแบบ การรับรู
ปญหาเพียงอยางเดียวยอมไมอาจไดน้ําใจของทีมงานมาได แต
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ งสามารถแสดงให เ ห็ น ว า ได ร ว มลงมื อ
ในการแกไขปญหาเฉกเชนสมาชิกคนหนึง่ ของทีม ผูบ ริหารระดับสูง
ของ GTM ไดเลือกใชกลไกในการสื่อสารที่เรียกวา Leadership
Dialogue คือ การลงไปพูดคุยกับกลุมวิศวกร และชางเทคนิค เพื่อ
รับทราบปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางแทจริง แลวนําปญหามาแกไข พรอมทัง้
นําเสนอแนวทางการแกไขในการพูดคุยครั้งตอไป เพื่อใหงาน
สามารถเดินตอไปได เปนการแสดงใหทมี งานไดเห็นถึงความตัง้ ใจจริง
ของผูบริหารวาลงมืออยางจริงจัง เกิดความเชื่มมั่นและศรัทธา
ในระบบการนํา ซึ่งถือวาไดใจของทีมงานและมีผลงานมากที่สุด
ใน Phase สุดทายของการเขาสูเสนชัย
การสื่อสารที่มุงเนนการปรับปรุงและบูรณาการนี้สงผลให
บุคลากรของ GTM ไดรับรางวัลจากการประกวด Innovation
Award ภายในเครือ ปตท. อยางตอเนือ่ ง ขณะเดียวกัน ผลการประเมิน
ของ GTM ในระบบ PIMS มีการพัฒนาตลอดเวลา

กลไกการสื่อสาร
เนื่องจากการสื่อสารผานระบบงานและกระบวนการทํางาน
คือหัวใจหลักของ GTM กลไกในการสื่อสารจึงตองมีหลากหลาย
ทั้งในระบบงาน และชองทางการสื่อ จากการศึกษาสรุปเปนกลุม
ตางๆ ตามวัตถุประสงคในการใชงาน ดังนี้
1. สื่อสารเพื่อการถายทอดสูการปฏิบตั ิ เครื่องมือในกลุมนี้
ถือวาเปนเครื่องมือในกลุมของ Deployment คือ การถายทอด
เพื่อนําไปปฏิบัติ ตั้งแตเรื่องวิสัยทัศน คานิยม กลยุทธ นโยบาย
เครื่องมือที่ GTM ใชมีหลากหลาย ดังนี้
• การประชุ ม คณะกรรมการสายงานระบบท อ ส ง ก า ซ
ธรรมชาติ (TMMC)
• การประชุมระดับฝาย ประจําเดือน ประจําสัปดาห ประจําวัน
• การสัมมนาพนักงานประจําป การสัมมนาลูกคา การสัมมนา
ชุมชน
• Target Alignment และ KPI Value Tree
2. การควบคุมและติดตามประเมิน เครือ่ งมือในกลุม นีใ้ ชเพือ่
สื่อใหเห็นวากระบวนการและผลงานเปนไปตามเปาหมายหรือไม
เครื่องมือที่ GTM ใชมีดังนี้
• Dashboard
• ระบบ Audit ตางๆ เชน 5ส, QSHE
• ระบบการรายงานผานสายงาน

3. การสื่อสารภายใน เครื่องมือเพื่อการติดตอสื่อสารทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อการเรียนรู การสรางสัมพันธ
และการปรับเขาหากัน การสรางบรรยากาศ เครื่องมือที่ GTM ใช
มีดังนี้
• วารสาร โปสเตอร นิทรรศการ
• Internet และ Intranet
• โทรศัพท
• การประชุม
• Forum ตางๆ
• KM Day, Transnovation Day
• การสัมมนาประจําป
• Leadership Dialogue
4. การสื่อสารภายนอก ใชกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพือ่ สรางสัมพันธ รับขอรองเรียน หรือเพือ่ ประชาสัมพันธ เครือ่ งมือ
ในกลุมนี้ ไดแก
• การสัมมนากลุมตางๆ
• รายงานประจําป
• Hotline
• Website และ E-mail

บทเรียนที่ไดรับ
จากการวิเคราะหวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศของ GTM ในหมวด
การนําองคกร พบวา การสือ่ สารเปนเครือ่ งมือทีท่ รงอานุภาพทีส่ ดุ
ของผูบ ริหาร การนําทีจ่ ะประสบความสําเร็จไดตอ งอาศัยกุศโลบาย
ในการสื่อสารใหเกิดผลมากที่สุด สิ่งที่ไดเรียนรูจากกระบวนการ
ในการสื่อสารของ GTM คือ การสื่อสารไมใชเปนเพียงแคการสื่อ
ขอความผานเครื่องมือในการสื่อสารตางๆ เทานั้น แตอาจเปน
การสื่อสารผานการกระทําและการตัดสินใจที่สําคัญๆ มากกวา
รูปแบบของสื่อที่ใช บทเรียนสําคัญที่ไดรับอีกประการหนึ่งคือ
การสื่อสารเปนเครื่องมือที่ใชในการจูงใจบุคลากรภายในองคกร
ดวย ผูบ ริหารระดับสูงจึงตองตระหนักวาในแตละชวงของการพัฒนา
นั้น ควรใชรูปแบบของการสื่อสารอยางไร และวิธีการใดจึงจะ
ประสานใจคนในองคกรไดดีที่สุด การติดตามประเมินผลจึงเปน
อีกเครื่ องมือหนึ่ง ที่จะช วยใหผูบ ริหารไดตรวจเช็ คอยูเสมอวา
สามารถสื่อสารไดใจและนําคนในองคกรหรือไม ตองปรับเปลี่ยน
กลไกในการสื่อสารอยางไรจึงจะเห็นผล การสื่อสารจึงตองทํา
อยางตอเนื่องจากรุนสูรุน เพราะการมุงมั่นไปสูความเปนเลิศ
เปนการเดินทางมี่ไมมีที่สิ้นสุด ผูบริหารในแตละรุนที่ขึ้นมารับ
ชวงตอจึงจําเปนตองมึความรูขององคกร และเขาใจการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะทุกยางกาว
ตอไป เปนความทาทายสําหรับผูบริหารทุกคนที่จะตองมุงมั่นนํา
องคกรใหพัฒนาไปสูระดับที่ดียิ่งกวา



