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QA NEWS ฉบับนี้นําเสนอสรุปบทเรียนที่ไดรับ และปจจัยแหงความสําเร็จ ที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหกระบวนการในการจัดการ
ขอรองเรียนเพื่อสรางความผูกพันกับลูกคา ของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไดกลาว
ถึงกระบวนการตางๆ ไปแลวในฉบับที่ 434 และฉบับที่ 435 และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในดานกระบวนการขับเคลื่อนการจัดการความรู
ของ GTM
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แนวปฏิบัติในการจัดการขอรองเรียนเพื่อสรางความผูกพัน
กับลูกคาของ GTM ประกอบดวยกระบวนการหลัก 4 กระบวนการ
คือ 1) กําหนดแนวทางแกไขปญหาอยางบูรณาการ 2) สื่อสารให
ลูกคามีความมัน่ ใจในการแกไขปญหา 3) มอบหมายความรับผิดชอบ
และติดตามผล และ 4) วิเคราะหและกําหนดมาตรการปองกันเชิงรุก
สรุปบทเรียนที่ไดรับ และปจจัยแหงความสําเร็จได ดังนี้
บทเรียนที่ไดรับ
ทุกองคกรตางตระหนักดีถึงความสําคัญของลูกคา แตอาจ
ละเลยสิ่งที่ละเอียดออนที่สุดสําหรับลูกคา คือ เสียงสะทอนของ
ความไมพึงพอใจ เพราะตัวชี้วัดขององคกรมุงที่จะวัดเพียง
ความพึงพอใจ โดยลืมไปวาความไมพงึ พอใจแมจะมีเพียงไมถงึ 1%
ก็อาจสงผลใหความพึงพอใจลดลงไปไดมากกวาหลายเทาตัว
สําหรับ GTM ผูบริหารเนนย้ําเสมอวา ลูกคาเทานั้นที่ทําใหองคกร
อยูได การสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคาแตละรายตองลงทุนสูง
ทัง้ เทคโนโลยีและองคความรู การสูญเสียลูกคาจึงเปนความสูญเสีย
อยางมหาศาลขององคกร ดังนัน้ การทีจ่ ะทําใหลกู คามีความผูกพัน
ตอองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญ การสรางความพึงพอใจใหลูกคา จึง
ตองทําไปพรอมกกับการลดความไมพึงพอใจ
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. การสรางวัฒนธรรมคิดบวก
องคกรที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศมองขอรองเรียนเปนโอกาส
ไมใชอปุ สรรค เพราะถามองเปนอุปสรรคพนักงานจะทําทุกวิถที าง
เพื่อปดบัง ไมแกปญหา GTM เริ่มดวยการทําใหพนักงานรูจัก
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในงานของตน การเพิ่ม
ความผูกพันกับลูกคา เปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธทถ่ี า ยทอดสูพ นักงาน
ทุกระดับ ใหเกิดความคิดริเริม่ แผนงานและแนวทางในการตอบสนอง
ลูกคา มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Performance
Based Payment ใหรางวัลยกยองชมเชยแกพนักงานที่มีความ

ทุมเทและมีผลงานโดดเดนดานลูกคา เมื่อมอบหมายแลวก็ตอง
เสริมอาวุธใหผูปฏิบัติ GTM ทบทวนขอมูลดานลูกคาอยูเสมอเพื่อ
ปรับโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพนักงานและผูบ ริหาร ครอบคุลม
ถึงพนักงานใหม ใหเกิดการปลูกฝงในบุคลากรทุกระดับ ทีข่ าดไมได
คือผูบ ริหารระดับสูง กําหนดใหตง้ั แตระดับผูจ ดั การฝายขึน้ ไปตองมี
แผนการเขาเยี่ยมเยียนลูกคาดวยตนเองทุกป เรียกวา VPVC หรือ
Vice President Visit Customer เพื่อสื่อสารและเปนแบบอยาง
ใหพนักงานเห็นความสําคัญในการปฏิบัติตอลูกคา
เป า หมายหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ขององค ก รก็ ไ ม ไ ด มุ ง ลดจํ า นวน
ขอรองเรียนที่ลดลงเพียงอยางเดียว เพราะวาขอรองเรียนเปน
ขอมูลที่มีประโยชนตอการปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น หากตั้งเปา
ลดขอรองเรียน ก็จะทําใหไมมขี อ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการปรับปรุง
และอาจเกิดวิธีการไมถูกตองมากมายที่พนักงานใชในการลด
ขอรองเรียน GTM ปลูกฝงใหทกุ คนตระหนักและเขาใจความสําคัญ
ของขอรองเรียน โดยใหนาํ้ หนักของการวัดผลไปทีค่ วามไมพงึ พอใจ
ในปจจัยตางๆ ในกระบวนการจัดการปญหาและขอรองเรียน
ของแตละกลุมลูกคา เพื่อนําประโยชนแทจริงสูองคกร
2. การจัดการอยางเปนระบบ
วิธีการจัดการขอรองเรียนอยางเปนระบบ คือ ขอรองเรียน
ทีเ่ ขามาจากทุกชองทาง ตองมีแนวทางทีช่ ดั เจนในการตอบสนอง
หรือสงตอไปยังผูรับผิดชอบวิเคราะหหาสาเหตุ แกไขปญหา และ
ติดตามเรือ่ ง ขอสําคัญคือ ตองมีการกําหนดระยะเวลาในการตอบกลับ
หรือแกไขทุกขอรองเรียน ขอมูลสารสนเทศทั้งหมดตองเก็บมา
รวมศูนยไว และทําสรุปรวมแตละเดือนใหผูบริหารรับทราบ เปน
กลไกไปสูการปรับปรุงคุณภาพขององคกรโดยรวม
ระบบการจัดการขอรองเรียน (Complaint Management
System) ของ GTM เปนสวนหนึง่ ของระบบการจัดการความสัมพันธ
ลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) ที่พัฒนา
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จากงานทีต่ า งคนตางทํา มาเปนการจัดการแบบขามสายงาน และ
พัฒนาไปสูก ระบวนการแบบออนไลน กลายเปนนวัตกรรมแบบใหม
สําหรับการจัดการความสัมพันธกบั ลูกคา ความเปนระบบดังกลาว
จะสงผลดีกับลูกคาหรือผูรองเรียนเปนลําดับแรก แลวเปนหวงโซ
มายังองคกรและคูความรวมมือ ที่จะเก็บเกี่ยวขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะห เพื่อนําไปสงเสริมตอไป
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3. การแกไขปญหาอยางยั่งยืน
การแกไขขอรองเรียนตองตั้งเปาหมายวาจะทําอยางไรไมให
ปญหาเกิดขึน้ อีก ตองมีกลไกในการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากบทเรียน
ทีไ่ ดรบั นําขอมูลสารสนเทศมาทบทวนเพือ่ ออกแบบวิธกี ารทํางาน
ใหมไมใหเกิดความผิดพลาดซ้าํ อีก และขยายผล ยกระดับมาตรฐาน
การทํางานทั่วทั้งองคกร สําหรับกระบวนการจัดการขอรองเรียน
ก็ตองมีระบบทบทวนตัวเองและปรับปรุงอยางตอเนื่องเชนกัน
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ดวยการมุงเนนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของสายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) ภายใตแนวคิด Operation Excellence
และการขยายตวอยางรวดเร็วของธุรกิจกาซธรรมชาติ ขณะที่
บุคลากรจํานวนหนึ่งซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในระบบทอสงกาซ และทํางานกับ GTM มาตั้งแตเริ่ม
เดินทอกาซเสนแรกจะทะยอยเกษียณอายุงาน เปนแรงผลักดันให
GTM ตองใหความสําคัญกับการถายทอดและจัดเก็บองคความรู
จากบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญดังกลาวใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกองคกร เพือ่ รักษาความเปนเลิศในการปฏิบตั กิ ารใหคงอยู
ตอไป
วิธิปฏิบัติที่เปนเลิศในเรื่องการจัดการความรูของ GTM คือ
การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง โดยมี
การกําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีขั้นตอนในการปฏิบัติการ กําหนด
ผูรับผิดชอบ ติดตามประเมินผล และมีการปรับปรุงตลอดเวลา
ทําใหการจัดการความรูเกิดประสิทธิผลตอองคกร กระบวนการ
จัดการความรูของ GTM กําหนดเปนขั้นตอนไดดังนี้

1. การสรางความเขาใจในทิศทางรวมกัน (KM Envision)
GTM เริม่ ตนจากการอบรมเรือ่ ง KM ทัง้ ผูบ ริหารและพนักงาน
โดยจ า งผูั เ ชี่ ย วชาญเข า มาให ค วามรู ร ว มกั บ พนั ก งานกลุ ม
เปาหมาย และในชวงเริม่ ตนไดสง คณะทํางานทีข่ บั เคลือ่ นไปศึกษา
จากผูที่ทําระบบ KM ของหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการเรียนลัด
ไดขอ สรุปวา GTM ตอ งคิดเองทําเอง เนือ่ งจากสภาพแวดลอมของ
องคกรไมเหมือนใคร ทั้งสินคา บริการ การประกอบธุรกิจ และการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสํานักงานที่ตองกระจายออกไปครอบคลุม
แนวทอทั้ง 9 พื้นที่

2. กําหนดโครงสรางและกลยุทธในการขับเคลื่อน (KM
Business Framework)
เพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรูเปนไปอยาง
มีระบบ GTM ใหความสําคัญตั้งแตการคัดเลือกทีม เลือกคน โดย
กําหนดใหมที มี ขามสายงานเปนตัวแทนจากฝายตางๆ ผูท ถ่ี กู คัดเลือก
จะมีคณ
ุ ลักษณะทีโ่ ดดเดนในแตละดาน ซึง่ เมือ่ นําเอาองคประกอบ
ที่โดดเดนของแตละคนมารวมกันแลว จะไดทีมขับเคลื่อนที่เปยม
ไปดวยพลัง และมีชั้นเชิง

โครงสรางคณะทํางาน KM ของ GTM แบงเปน 3 ระดับ คือ
1. Steering Committee ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
มีหนาทีก่ าํ หนดนโยบาย ทิศทาง ผลักดันการบริหารจัดการความรู
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหการสนับสนุนทรัพยากรใน
การดําเนินงาน
2. Implementation Team เปนกลุม คนทีข่ บั เคลือ่ นอยางจริงจัง
ประกอบดวยตัวแทนจากสวนงานตางๆ มีหนาที่ในการวางแผน
ระยะสั้นและระยะยาว จัดทําระบบสารสนเทศ และเครื่องมือตางๆ
มาใชจัดการองคความรู รวมถึงกําหนดจัดกิจกรรมกระตุน จูงใจ
ประชาสัมพันธ ติดตามผล และรายงานผลตอ Steering Committee
3. 8 Core Communities of Practice (8 Cop) ซึ่งคัดเลือก
จากผูบ ริหารระดับสวนและพนักงานทีเ่ กีย่ วของ ทําหนาทีต่ รวจจับ
ความรู วิเคราะห ตรวจสอบ กลัน่ กรองความถูกตองขององคความรู
นําความรูมาสังเคราะหใหเหมาะสมกับการใชงาน รวมถึงกําหนด
Best Practices ปรับปรุงแกไของคความรูใ หทนั สมัย ซึง่ ประกอบดวย
กลุม ทีส่ ะทอนองคความรูห ลักทีส่ าํ คัญ 8 CoP กลาวอีกนัยหนึง่ คือ
เปนกลุมผูเชี่ยวชาญในองคความรูหลักทั้ง 8 กลุมของ GTM โดย
คณะทํางานและผูบริหารของ GTM ไดกําหนดองคความรูหลัก
ของสายงานระบบทอรวมกันที่จะชวยให GTM บรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจ และคานิยมไดอยางยั่งยืน
ทีม Steering และทีม Implementation รวมกันกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานเริ่มตน และกลยุทธในการขับเคลื่อน
KM ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ GTM ในการมุงสู “การเปนผูนํา
ทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนเลิศ” ตัง้ แตป พ.ศ.2549 โดยกลยุทธทส่ี าํ คัญ
ในการขัขเคลื่อน KM คือ กลยุทธบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
ความมุง มัน่ และปฏิบตั ติ นเปนแบบอยางโดยผูน าํ สวนการขับเคลือ่ น
สูการปฏิบัติประกอบดวยกลยุทธหลัก 2 ดาน คือ ดานคน และดาน
เทคโนโลยี ในชวงเริม่ ตนของการขับเคลือ่ น KM จะเนนทีด่ า นคน (80%)
เพือ่ สรางวัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ หเกิดขึน้ ปรับเปลีย่ น
ทัศนคติและเห็นความสําคัญของ KM แตในอนาคตเมื่อบุคลากร
สวนใหญมีวัฒนธรรม KM เกิดขึ้นแลว จะนําเทคโนโลยีมาใชมาก
ขึ้น เพื่อใหเกิดการตอยอด นําความรูไปใช จนกลายเปน Best
Practice
(ตอฉบับหนา)



