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QA NEWS ฉบับที่แลว ไดนําเสนอแนวปฏิบัติที่เปนเลิศดานการถายทอดกลยุทธของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่นํา GTM ไปสูองคกรที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ในป พ.ศ.2553
ในสวนของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและการถายทอดกลยุทธไปแลวฉบับนีข้ อนําเสนอแนวปฏิบตั ใิ นสวนทีเ่ กีย่ วกับการสือ่ สารสราง
การยอมรับกลยุทธ และการทบทวนผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
3. การสื่อสารสรางการยอมรับในการผลักดันกลยุทธรวมกัน
สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ ปตท. ใชการสื่อสาร
ความสอดคลองระหวางกลยุทธและตัวชี้วัดของแตละหนวยงาน
ดวยผังเมทริกซรูปตัว X ที่ใชในการกระจายกลยุทธและตัวชี้วัด
ระดับองคกรสูร ะดับคณะทํางานขามสายงาน (CFT) และหนวยงาน
ทีเ่ ปนผูร บั ผิดชอบในความสําเร็จ สามารถเห็นการกระจายนโยบาย
ไปในแตละสวนงาน และเกิดความเขาใจที่ตรงกันวา จากวิสัยทัศน
ลงมาที่วัตถุประสงคเชื่อมโยงไปที่ตัวชี้วัด (KPI) ตัวใดบาง เปน
ความรับผิดชอบของสวนงานใด และยังเปนประโยชนในการกระตุน
เตือนพนักงานที่เกี่ยวของทุกคนทุกระดับถึงความรับผิดชอบตอ
การปรับปรุงคุณภาพตามตัวชี้วัดที่หนวนงานไดรับมอบหมาย
ตลอดจนสือ่ สารใหคนอืน่ ๆ มองเห็น ถือเปนสวนหนึง่ ของการสราง
แรงจูงใจ (Motivation System) เปนแนวทางที่ทําใหเกิดการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ผูบริหาร
ระดับสูงจึงตองทําใหพนักงานเห็นถึงผลหรือประโยชนที่จะไดรับ
ตองฉายภาพวาถาไมเปลีย่ นแปลงเปนอยา งไร ถาเปลีย่ นแปลงแลว
จะเกิดประโยชนอยางไร โดยวิธีการตางๆ เชน สรางการยอมรับ
ในระดับกลางกอน เพื่อสื่อสารถายทอดไปที่พนักงาน โดยอาศัย
การประชุมรวมกันของคณะทํางานระดับตางๆ
ผลของการถายทอดเปาหมายในแตละระดับ จนเกิดการปฏิบตั ิ
จริงในการบริหารงานประจําวัน รวมถึงการสงตอถึงระดับบุคคล
ใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพที่หนางาน สะทอนกลับโดยตรงมาที่
ความมั่นคงยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ โดยมีแนวโนมการบรรลุ
กลยุทธและแผนปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น
ยัง ทําใหเกิด การเปลี่ ย นแปลงในระดับ ทัศ นคติข องคนภายใน
องคกร เกิดการทํางานเปนทีมที่แข็งแกรง มีระบบที่ดี มีแผน
การดําเนินงานที่ชัดเจนในแตละกระบวนการ

4. การทบทวนผลเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน
จากการถายทอดกลยุทธ GTM จะบันทึก KPI ทั้งหมดในระบบ
COACH ตามมุมมองในแนวคิดของ Balanced Scorecard
(BSC) ตอมาปรับมุมมองตามแนวคิดของ SEPA และถายทอด
สูพนักงานดวย X-Matrix เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งองคกร โดยติดตามผานแผนงานและผลการ
ดําเนินงาน ผานระบบ QSHE System (Quality, Safety, Healty
and Environment) ทีว่ างไว และมีการประชุมหนวยงานทุกเดือน
จากผลการดําเนินงานสามารถนําไปใชในการประชุมคณะ
ทํางานขามสายงาน (CFT) เพื่อทบทวนการดําเนินงาน หากพบวา
ตัวชี้วัดไมเปนไปตามเปาหมาย คณะทํางานขามสายงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะวิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางแกไข
ปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือปรับปรุงการทํางานใหทันทวงที โดย
นําเขาสูกระบวนการตาม Inﬁnite Loop ที่สามารถวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา คนหาแนวทางแกไข และแนวทางการปองกัน
ปญหาไมใหเกิดซ้ําได
นอกจากนั้น GTM ยังใชรูปแบบ Project Management ใน
การดําเนินแผนปฏิบัติการที่สําคัญ โดยกําหนดใหมีการติดตาม
ความกาวหนาทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัตกิ ารจะมีการจัดทํา
รายงานสรุป และ Quality and Control Plan

บทเรียนที่ไดรับ
สําหรับองคกรที่เปนสวนหนึ่งขององคกรขนาดใหญอยาง
GTM การถายทอดกลยุทธจากองคกรแมผานหนวยงานระดับ
ธุรกิจ คือ หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติมาถึงองคกรเอง ไมใชเรื่อง
งายทีจ่ ะหลุดจากวิสยั ทัศนหลัก แตดว ยการใชเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
ในการถายทอดกลยุทธ ผนวกกับความแมนยําในการกําหนด
ทิศทางและนําองคกรอยางมีระบบของผูบ ริหาร ทําใหการถายทอด
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กลยุทธจากองคกรแม คือ บริษัท ปตท. สามารถสื่อสารไปถึง
พนักงานทุกระดับไดทั่วถึง นอกจากจะทําใหคนของ GTM เปน
หนึ่งเดียวกันแลว ยังมีความเปนหนึ่งเดียวกันกับองคกรแมดวย

ปจจัยแหงความสําเร็จ
คณะผู วิจัย ไดส รุปปจ จัย แห งความสําเร็ จในการถา ยทอด
กลยุทธไปสูความสําเร็จของ GTM ดังนี้
1. ผูบริหารมีความมุงมั่นในการผลักดันองคกร
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ถื อ เป น ภารกิ จ สํ า คั ญ ในการรั บ และ
ถายทอดทิศทางขององคกรไปสูพ นักงาน เห็นไดจากการมีสว นรวม
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม (VMV) ของผูบริหารในเวที
ระดับสูงกวา GTM และถายทอดผานชองทางการสือ่ สารทีก่ าํ หนดไว
อยางหลากหลาย ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึง
การดํา รงตนเป น แบบอย า งด ว ยการผลั กดั น การดํ า เนิ น งาน
สําคัญๆ อาทิ QSHE, TPM, RM, Benchmarking และ TQA โดย
เปนประธานดวยตนเอง การติดตามและประเมินผลทําอยางจริงจัง
และตอเนื่อง เพื่อผลักดันพนักงานใหดําเนินการจนบรรลุผล

2. การใหคุณคากับการปรับปรุงและการพัฒนาการทํางาน
GTM มีตนทุนองคกร (Organization Capital) ที่ใหคุณคากับ
การปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวยการนําแนวคิดตางๆ มาใช
อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2527 ที่สงเสริมใหองคกรคุนเคยกับ
การบริหารงานแบบกลุม (Collectivism Management) ซึี่งเนน
การทํางานเปนทีม และการมีสวนรวมเปนสําคัญ เมื่อถึงคราวที่
ประยุกตใช TQA ก็สามารถตอยอดกับระบบการบริหารเดิมได
อยางชาญฉลาด ทําใหเกิดการบูรณาการระบบบริหารจัดการ และ
เครื่องมือตางๆ ที่มีอยู จนไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติในที่สุด
3. การสรางพลังรวมระหวางผูบริหารและพนักงาน
การที่ผูบริหารและพนักงาน GTM ทํางานรวมกันมาอยาง
ยาวนาน กอปรกับระบบบริหารงานและกิจกรรมตางๆ เปด
โอกาสใหมีโอกาสพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความเขาใจ
ระหวางกันมากขึ้น พนักงานจึงทํางานดวยใจ ไมไดทํางานเพียง
เพราะเปนลูกจาง มีเปาหมายเปนหนึง่ เดียวกัน ทําใหเกิด Synergy
ในการทํางาน เปนการสรางพลังรวมอันยิ่งใหญ ที่ประกาศไว
ในคานิยม SPIRT
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ตามทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดดาํ เนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหเปนไปตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปการศึกษา
2561 ในระหวางวันที่ 6 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้เพื่อใหไดทราบขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษาที่ผานมา และเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
1. อาจารย ดร.สุชาติ เมืองแกว
(มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ปรีชา
สะแลแม
(มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร)
กรรมการ
3. รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)
กรรมการ
4. ผศ.อัจฉรา
สังขสุวรรณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) กรรมการ
5. รศ.ดร.ศจีมาจ
ณ วิเชียร
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ) กรรมการ
โดยมีกําหนดการประเมินเบื้องตน ดังนี้
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (มจพ. กรุงเทพมหานคร)
• เปดการประเมิน ณ มจพ. กรุงเทพมหานคร
• สัมภาษณผูบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูมีสวนไดสวนเสีย
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (มจพ. วิทยาเขตระยอง)
• พบผูบริหาร สัมภาษณผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย และเยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตระยอง
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี)
• พบผูบริหาร สัมภาษณผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย และเยี่ยมชม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
• คณะกรรมการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม ณ มจพ. กรุงเทพฯ
• สรุปผลการประเมิน และนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา


