©ºÑº·Õè 432 »¡ÉËÅÑ§ ¾ÄÉÀÒ¤Á ¾.È.2562

Best Practices : ÊÒÂ§Ò¹ÃÐºº·ÍÊ§¡Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ »µ·.
¡ÒÃ¶ÒÂ·Í´¡ÅÂØ·¸ÊÙ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ (1)
สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ Gas Transmission Pipeline (GTM) เปนองคกรที่ไดรับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในป พ.ศ.2553 จากการศึกษาวิเคราะหของนักวิจัยจากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ พบวา การถายทอดกลยุทธเปนแนวปฏิบัติที่เปนเลิศสวนหนึ่งที่นํา GTM ไปสูการไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ QA NEWS
ฉบับนี้จึงนําผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการถายทอดกลยุทธของ GTM มานําเสนอ
ภารกิจหลักของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ คือ งาน
ปฏิบัติการในการใหบริการขนสงก าซธรรมชาติจากแหลงกาซ
ไปยังลูกคา โดยมีหนวยงานหลักๆ คือ งานควบคุมบริหารทอสงกาซ
งานปฏิบตั กิ ารระบบทอสงกาซ และงานวิศวกรรมบํารุงรักษา GTM
เปนสวนหนึ่งของหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติที่ถายทอดกลยุทธ
ลงมาจากบริษัทแม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อตอบสนอง
วิสัยทัศนที่กําหนดวา “เปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติชั้นนํา”
โดยหนวยธุรกิจกาซฯ ไดถา ยทอดลงมาเปนวิสยั ทัศนคอื “เปนผูน าํ
ทางธุรกิขกาซธรรมชาติของภูมิภาคเอเซีย” ซึ่ง GTM ก็ไดรับ
ถายทอดมากําหนดวิสยั ทัศนของ GTM วา “เปนผูน าํ ทีม่ กี ารปฏิบตั กิ าร
ที่เปนเลิศ” โดยตอบสนองภารกิจหลักอยางชัดเจน บทบาทของ
GTM ไมไดหยุดเพียงแคงานปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนงานประจํา แตยงั เสริม
ดวยงานกลยุทธ เพือ่ ใหกา วทันการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนไป การถายทอดกลยุทธภายในองคกรเพื่อใหพนักงาน
ทุกคนเขาใจและปฏิ บัติในทิศทางเดียวกันจึงเปนปจ จัยสําคัญ
ที่จะทําใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน และสามารถเติบโตอยางยั่งยืน
จากการศึกษาวิจับ พบวา วิธีปฏิบัตทิ ี่เปนเลิศของ GTM ใน
ดานกลยุทธก็คือ การถายทอดกลยุทธสูความสําเร็จ ซึ่งทําให
บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ทั่ ว ทั้ ง องค ก รมี ค วามเข า ใจในทิ ศ ทางและ
เปาหมาย สามารถนําไปปฏิบัติในการทํางานประจําวัน จนทําให
การขับเคลื่อนกลยุทธเกิดผลสําเร็จ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1) การจัดทําแผนปฏิบัติการใหตอบสนองกลยุทธในภาพรวม
2) การถายทอดกลยุทธผานระบบงาน TPM และ Hoshin Kanri
3) การสือ่ สารสรางการยอมรับในการผลักดันกลยุทธรว มกัน และ
4) การทบทวนผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
1. การจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารใหตอบสนองกลยุทธในภาพรวม
กระบวนการวางแผนภายใน GTM เริ่มดวย GTMSoln (GTM
Solution) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาดานกลยุทธ

และติดตามผลการดําเนินการที่สําคัญ ประกอบดวยผูบริหาร
ระดับสูง ภายใตการนําของผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ(ผทก.)จัดการสัมมนาเพือ่ จัดทํากลยุทธ
หรือ STS-GTM รวมกับระดับผูจัดการแผนกขึ้นไป นําวิสัยทัศน
พันธกิ จ ค่ านิยม และวั ตถุ ประสงค์เชิ งกลยุทธ์ (Strategic
Objective : SO) จากคณะกรรมการบริหารธุรกิจกาซธรรมชาติ
(ธกก.) ผนวกกับปจจัยเฉพาะขององคกร ไดแก ความสามารถ
พิเศษขององคกร ผลการดําเนินงานที่ผานมา ขอมูลลูกคาและ
ผูม สี ว นไดสว นเสีย ปจจัยเสีย่ งทางธุรกิจ และขอมูล Benchmarking
มาทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของ GTM แลวจัดทํา
แผนระยะสั้น-ยาว กําหนดเปาหมาย และแผนที่กลยุทธตาม
Balanced Scorecard
แผนกลยุทธและงบลงทุน/งบประมาณจะถูกสงกลับขึ้นไป
ยัง ธกก. เพื่อสอบทานความสอดคลอง อนุมัติ และถายทอดเปน
ตัวชีว้ ดั ของ ผทก. เพือ่ จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําป กําหนดตัวชีว้ ดั
(Key Performance Indicator : KPI) และตัวชี้วัดระดับปฏิบัติการ
(Key Activity Indicator : KAI) ถายทอดลงไปจนถึงระดับฝาย
สวน และพนักงานดวย Catch Ball ในชวงปลายป
การถายทอดกลยุทธแบบสงลูก (Catch Ball) ของ GTM เปน
แนวคิดที่เหมือนการเลนขวางลูกบอลรับ-สงกัน สิ่งที่ผูบริหาร
ระดับสูงสงลงไปเปรียบไดกบั ลูกบอล หากผูร บั ทําความเขาใจนําไป
วางแผนพัฒนาตอ แลวสื่อสารกลับขึ้นมา ก็มั่นใจไดวากลยุทธที่
ถายทอดลงไปไมเกิดความคลาดเคลื่อนหรือหลนหายไป และหาก
ผูรับไดถายทอดตอลงไปยังพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารดวย Catch
Ball อีก กลยุทธยอมลงสูการปฏิบัติ การดําเนินการใหบรรลุผลใช
กิจกรรม 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมการบริหารขามสายงาน (CFT :
Cross Functional Team) และกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพที่
หนางาน (SG : Small Group) ที่ชวยประสานระหวางสายงาน
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ใหสามารถทํางานรวมกันอยางแข็งแกรง และเปดโอกาสให Catch
Ball เกิดขึ้นไดอยางอัตโนมัติ และลื่นไหล
2. การถายทอดกลยุทธผานระบบงาน TPM และ Hoshin
Kanri
GTM เรียนรูผานวงจรการปรับปรุงองคกรครั้งแลวครั้งเลา
นับตั้งแตไดรับรายงานปอนกลับ (Feedback Report) จากการ
ประเมินครั้งแรกในการสมัครเขาโครงการรางวัลคุณภาพแหง
ชาติ เมื่อป พ.ศ.2549 ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความ
สอดคลองของวิธีการหรือระบบบริหาร TPM ที่มีอยูเดิมกับกรอบ
แนวคิดภาพใหญของ TQA เกิดเปน GTM Management System
ทีค่ ณะผูบ ริหารระดับสูงกําหนดตัวชีว้ ดั และแผนงาน (GTM Action
Plan) สําคัญๆ ระดับกลยุทธทส่ี ะทอนทิศทางองคกร ความสามารถ
ในการทํากําไร การมุง เนนลูกคาและผูม สี ว นไดสว นเสีย แลวสือ่ สาร
ถายทอดลงไปสูการปฏิบัติของทุกสวนในองคกรผาน TPM อยาง
เปนระบบ ในรูปของแผนงาน (Action Plan) และตัวชี้วัดระดับ
ปฏิบัติการ (KAI) เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา และสงเสริมการเรียนรูของ
พนักงาน สําหรับการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงานทําใน
2 ระดับ คือ ระดับกลยุทธ รวมผลการประเมิน TQA Report
และระดับปฏิบตั กิ ารดวย TPM Audit โดยพนักงานและผูบริหาร
รวมถึง TPM Assessor ชาวญี่ปนุ ทุก 2 ป
TQA ชวยจัดวางระบบบริหารงานตางๆ ที่ดาํ เนินการอยูแลว
ใหเกิดเปนกลไกขับเคลื่อนกลยุทธที่ประสานกันอยางเหมาะเจาะ
ดวยนโยบายหลักในการพัฒนาระบบงาน 3 ดาน ไดแก TQA ใน
ระบบบบริหารจัดการ TPM ในการบํารุงรักษา และระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง RM (Risk Management) เปนฟนเฟองขับ
เคลื่อนระหวางกัน
TPM เริ่มจาก ผทก. จัดตั้งคณะทํางาน และตั้ง 8 เสาหลัก
(Pillar) ขึ้น เปนการจัดโครงสรางของกลุมคณะทํางานเปนทีม
ขามสายงาน มีสวนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม เปนหนวยสนับสนุน เพื่อมอบหมายใหผบู ริหารระดับ
รองลงมารวมกันรับผิดชอบวางแผนงาน ควบคุมการดําเนินงาน
และแกไขปญหา TPM Organization ประกอบดวย Pillar และ
Sub-pillar สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธใหบรรลุพันธกิจ ทุก
เสาหลักตองวางแผน และแนวทางการปฏิบตั ิงานลงถึงทุกพื้นที่
ยอยหรือกลุม ยอยเรียกวาSmallGroup(SG)ทีเ่ ปนกลไกขับเคล่อื น
ลงสูผูปฏิบัติที่อยูหนางาน
GTMSoln ไดถายทอดเปาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ผานคณะ TPM 8 Pillar คูขนานไปกับการใช Balanced Scorecard
ในระบบ COACH โดยใชการบริหารมุงเข็ม หรือ Hoshin Kanri
กําหนดทิศทางและเปาหมาย จากทีมบริหารกระจายไปสูห นวยงาน
ตางๆ รวมทั้งคณะทํางานขามสายงานใหบรรลุภายในระยะเวลา
ที่กําหนด

Kanri คือ การปฏิบัติอยางมีวินัยตามวงจรของ Deming
หรือ PDCA จากเปาหมายที่ไดรับ กําหนดเปนแผนที่จะปฏิบัตใิ ห
แนชัดลวงหนา แลวดําเนินการตามนั้น รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ความคืบหนาและปรับปรุง Hoshin Kanri ใช PDCA ในลักษณะ
C-A-P-D กลาวคือ เริ่มที่ C กอน ดวยเห็นวาการตรวจสอบสถานะ
(C : Check) ปจจุบนั ขององคกร หรือหนวยงานควรเปนจุดเริ่มตน
ในกระบวนการรับนโยบายหรือกลยุทธ เพราะหากไมรูจักตนเอง
กับตัวเองและสอดคลองกับเปาหมายยอมไมเกิดขึ้น
และขาดความเปนไปไดในการบรรลุผลสําเร็จ จากนั้นจึงเดินเขาสู
A (Action) - P (Plan) - D (Do) ตอไป เปนระบบบริหารกลยุทธ
ที่คาํ นึงถึงทิศทาง เปาหมาย และวิธีการอยางสมเหตุสมผล
เมื่อนํา Hoshin Kanri มาใช จึงมีผลกับงานหรือกระบวนการ
เพือ่ การพัฒนาองคกรเปนหลัก และจะมีผลกับกิจกรรมงานประจํา
อยูบางกรณีที่แปลกลยุทธลงไปแลวมีผลกระทบ ในการนี้ GTM
ประยุกตใชทีมขามสายงานตั้งแตระดับธุรกิจไลเรียงมาจนถึง SG
ในระดับพนักงาน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และเห็นพองตองกัน
ของบุคลากรทุกระดับ กระบวนการถายทอดกลยุทธไปสูก ารปฏิบตั ิ
ทีมขามสายงานในระดับสูงจะเปนผูรับผิดชอบตอการกําหนด
อะไร (What) และอยางไร (How) ออกมาในรูปของ VMV กลยุทธหลัก
และ KPI ขององคกร สวนทีมขามสายงานระดับถัดลงมา คือ ฝาย/
สวน/หนวย/แผนก จะทําการเจรจาเพื่อให KPI และเปาหมายนั้น
สามารถสะทอนถึงความสําเร็จตาม VMV และวัตถุประสงคเชิง
กลยุทธขององคกร รวมไปถึงตองรับผิดชอบในการทําใหเกิดการบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายเหลานั้น โดยออกมาในรูปแผนกลยุทธ และการ
บริหารทรัพยากร
จากนั้ น จึ ง จะดํ า เนิ น การเจรจากั บ ที ม ปฏิ บั ติ ก ารในการ
กําหนดมาตรการ แผนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะสามารถแสดงผลตามตัวชีว้ ดั
ความสําเร็จของกลยุทธทไ่ี ดกาํ หนดขึน้ ซึง่ ทีมปฏิบตั กิ ารไดรบั มอบ
อํานาจในการบริหารกิจกรรม และกําหนดการของตนเองได ผูบ ริหาร
GTM ย้าํ อยูเ สมอวา การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ
จะบังเกิดผลไดก็ตอเมื่อมีการดําเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ
ที่หนางาน โดยพนักงานที่เปนผูสัมผัสโดยตรง เพราะมองเห็น
ปญหาและขอเทจจริง
(ตอฉบับหนา)
“ถาไมมีการทําอยางตอเนื่องจากผูบริหารคนแรก
ก็ไมมีวันไปถึงเปาหมายได”
คุณชาครีย บูรณกานนท
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ



