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QA NEWS ฉบับที่ 436 และ 437 ไดเสนอขั้นตอนของการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู ของสายงานระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ (GTM) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในขั้นตอนการสรางความเขาใจในทิศทางรวมกัน และการกําหนดโครงสรางและ
กลยุทธในการขับเคลื่อน KM รวมถึง Roadmap การขับเคลื่อน KM ของ GTM ไปแลว ฉบับนี้เปนขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อกําหนด
องคความรูที่องคกรตองการ การสังเคราะหองคความรู กลั่นกรองเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการความรู ดังนี้
3. วิ เ คราะห เ พื่ อ กํ า หนดองค ค วามรู ที่ อ งค ก รต อ งการ
(Knowledge Audit) และ
4. สังเคราะหองคความรู กลั่นกรอง เพื่อนําไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู (Analyze & Synthesize Knowledge)
สายงานระบบท อ ส ง ก า ซธรรมชาติ วิ เ คราะห เ พื่ อ กํ า หนด
องคความรูที่สําคัญในเชิงกลยุทธขององคกร โดยการตั้งคําถาม
ภายในองคกร จากนั้นคณะทํางาน KM รวมถึงผูเชี่ยวชาญรวมกัน
วิเคราะห ระดมสมอง เพือ่ ใหสามารถกําหนดกรอบความรูท จ่ี าํ เปน
ตอการบรรลุเปาหมาย ดังนี้
• ความรูอะไรบางที่องคกรตองการ
• ในขณะนี้องคกรมีความรูอะไรบาง
• ความรูท อ่ี งคกรยังขาด (ชองวางระหวางองคความรูท อ่ี งคกร
มีอยูกับที่องคกรตองการ)
• มีการถายทอดองคความรูภ ายในองคกรหรือไม ดวยวิธกี าร
อยางไร
• อุปสรรคในการถายทอดองคความรูภายในองคกร หรือ
สิ่งที่ทําใหความรูถายทอดไดไมสะดวกมีหรือไม อยางไร
(คน กระบวนการทํางาน และเทคโนโลยี)
จากคําถามขางตน GTM วิเคราะหองคความรูที่จําเปนจาก
ธุรกิจและภารกิจที่ดําเนินการ โดยผูบริหารสายงานระบบทอ ซึ่ง
ประกอบดวยงานหลัก 3 เรื่อง คือ การซื้อ การขนสง และการขาย
กาซธรรมชาติ โดยการซื้อและการขายมีองคความรูที่สําคัญ คือ
การวัดปริมาณกาซที่ถูกตองแมนยํา เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแก
ลูกคา ดานการขนสงกาซทางทอ มีองคความรูที่สําคัญสองดาน
คือ องคความรูเกี่ยวกับอุปกรณ (ประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ
ทอ Compressor และระบบ SCADA) และองคความรูเกี่ยวกับ
การบริหารเครือขายในการปฏิบตั กิ ารขนสงกาซ นอกจากนีย้ งั ตอง

อาศัยองคความรูจ ากกระบวนการสนับสนุน และกระบวนการดาน
ความปลอดภัย เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานของกระบวนการหลัก
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ GTM จึงไดกําหนด 8 CoP หรือ
กลุมความชํานาญหลักของสายงานระบบทอขึ้น ประกอบดวย
Offshore Maintenance, Pipeline Maintenance, Pipeline
Operation, Measurement, Compressor, SCADA, Safety,
Support รวมถึงกําหนดใหมีกลุมผูเชี่ยวชาญในองคความรูหลัก
ทั้ง 8 กลุม เพื่อกลั่นกรองความถูกตองขององคความรู นําความรู
มาสังเคราะหใหเหมาะสมกับการใชงาน รวมถึงกําหนด Best
Practice และปรับปรุงแกไของคความรูใหทันสมัย
ในแตละองคความรูหลักหรือแตละ CoPs ผูเชี่ยวชาญและ
คณะทํางานจะระดมสมองเพื่อกําหนดองคความรูยอยที่สําคัญ
และจัดลําดับความสําคัญขององคความรูยอยเหลานั้น ผูบริหาร
จะตัดสินใจคัดเลือกโดยอาศัยเกณฑการตัดสินใจ อาทิ ความถี่
ในการใชความรู ผลตอคาใชจาย การใชทรัพยากร และความ
สอดคลองสนับสนุนภารกิจองคกร เปนตน จากนั้นจะกําหนด
เปนองคความรูยอยในแตละ CoPs การตรวจสอบองคความรู
ทีส่ าํ คัญ (K-Audit) เพือ่ จัดลําดับความสําคัญขององคความรูย อ ย
และใหผูบริหารตัดสินใจเลือกองคความรูยอยที่สอดคลองกับ
ทิศทางและกลยุทธขององคกร และเมื่อผานการพิจารณาโดย
ผูบริหารแลวจะถูกรวบรวมในแผนที่ความรู (Knowledge Map)
ขององคกรในแตละ CoPs
องคความรูหลักทั้ง 8 CoP และองคความรูยอยในแตละ CoP
จะถูกทบทวนเปนประจําทุกปโดย KM Steering Team และ KM
Implementation Team เพื่อใหองคความรูเหลานี้สอดคลองกับ
ทิศทางและกลยุทธขององคกรอยูเ สมอ รวมถึงรวบรวมองคความรู
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกรเขามาสูถังความรู
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(Knowledge Asset) ของ GTM โดยแหลงความรูที่สําคัญของ
GTM ประกอบดวย 4 แหลงหลัก คือ 1) จากการดําเนินงานดาน
คุณภาพภายในองคกรผานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ TPM/QSHE
(Suggestion, Accident/Incident, Near Miss, One Point
Lesson, Improvement Sheet, Innovation, MP Information)
2) องคความรูท เ่ี กิดจากประสบการณในการปฏิบตั งิ าน (Operation
Knowledge) เชน ขอมูลจากระบบ Engineering Information
System รวมถึงความรูที่ตกผลึกจากการประชุมวิเคราะหรวมกัน
ของทีมขามสายงานตางๆ ที่ถูกบันทึกลงในรายงานการประชุม
3) จากการถายทอดองคความรูใ นองคกร (Knowledge Transfer)
ในรูปแบบตางๆ เชน Individual Knowledge องคความรู
ที่รวบรวมโดย 8 CoPs, Education and Training Pillar
Training, งาน KM Day กิจกรรม “นองอยากรู พี่อยากเลา”
การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงหรือ OJT 4) องคความรูจาก
ภายนอกองคกร ที่ไดจากการเขารวมประชุม อบรม หรือสัมมนา
กับองคกรทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงการศึกษาดูงาน
เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
GTM ไดกําหนดเปน KPI ของสายงานระบบทอนับตั้งแตป พ.ศ.
2550 จนปจจุบัน ที่กําหนดใหพนักงานทุกคนตองแบงปนความรู
ของตนเองใหเพื่อนๆ อยางนอยปละ 1 เรื่องตอคน โดยเขียน
ความรูที่ตนเองถนัด เปนการนําเอาประสบการณ และเทคนิค
ในการทํางานของแตละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และเก็บใหเปน
ระบบเพื่อประโยชนแกองคกร โดยมุงเนนความเรียบงาย ไมใช
เพิ่มงาน โดยการรับความรูในทุกรูปแบบเอกสารที่ตองการสง
ไมวาจะเปนการเขียนดวยลายมือ ถายวิดีโอ จัดทําคูมือ เปนตน
ผลจากการทํา Individual KM ทําใหพนักงานทุกคนมีสว นรวม
องค ก รสามารถเก็ บ ความรู แ ละเทคนิ ค ในการทํ า งานจาก
ประสบการณของพนักงานได ทําใหพนักงานรุนใหมสามารถรับรู
วาใครเชี่ยวชาญเรื่องใดในสายงานระบบทอ เพื่อจะไดสามารถ
ขอความรูเพิ่มเติมตอไป
ประสิทธิผลของการปลูกฝงวัฒนธรรม KM เห็นไดจากการทํา
Individual KM นับตั้งแตป พ.ศ.2550 พนักงานทุกคนในสายงาน
ระบบทอมีสวนรวมในการแบงปนความรู 100% และในป พ.ศ.
2553 มีการสง Individual KM ถึง 181% ของจํานวนพนักงาน
GTM นั่นหมายความวาโดยเฉลี่ยพนักงานแตละคนจะแบงปน
ความรูของตนใหเพื่อนรวมงาน 1.8 เรื่อง (จาก KPI กําหนดไว
1 เรื่องตอคนตอป)
ในป พ.ศ.2552 ไดขยายผล KM โดยการกําหนดเปน KPI ให
พนักงานนํา KM ของเพื่อนไปใช ตามดวยการตอยอดองคความรู
ในเรื่องเดิมของเพื่อนคนอื่นๆ เรียกวา “KM ขยายผล” โดย
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กําหนดใหพนักงานทีเ่ ขียน Individual KM แลวเลือกเอาความรูด ๆี
ไปใชงาน และเมื่อเอาความรูไปใชในกระบวนการทํางานจริงแลว
ใหแจงผลการดําเนินการและบันทึกเปนประวัติวาความรูดังกลาว
เปนประโยชนมากนอยเพียงใด ตองปรับปรุงหรือไม ซึ่งจาก
การขยายผลนี้ทําใหความรูที่เกิดขึ้นในเขตหนึ่งเปนประโยชนตอ
เขตปฏิบัติการที่เหลืออีก 8 เขตไดผลอยางทวีคณ
ู
4.5 สรางระบบสารสนเทศจัดการความรู (Develop KM
System)
GTM มีสาํ นักงานกระจายออกไปครอบคลุมแนวทอทัง้ 9 พืน้ ที่
และพนักงานสวนใหญตอ งออกไปปฏิบตั งิ านในภาคสนาม กลไกหลัก
ที่คณะทํางาน KM เรงดําเนินการ คือ การสรางระบบการจัดเก็บ
และเผยแพรความรูผ า นระบบคอมพิวเตอร มีการพัฒนา Software
โดยคณะทํางานเองเพือ่ รองรับ KM ในชวงแรก ใหสามารถถายโอน
ขอมูลความรูภายในองคกร รวมถึงการพัฒนาระบบ Web Based
เพื่ อ ให พ นั ก งานทุ ก คนที่ อ ยู ต า งสถานที่ ส ามารถเข า ถึ ง และ
ใชงานไดอยางสะดวก เปาหมายของการสรางระบบสารสนเทศ
จัดการความรูมี 3 ประการ คือ
• เพื่อใหเกิดการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ
• เพื่อการคนหาและเรียกใชความรูไดอยางสะดวก
• กระตุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและกระจายความรู
นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบหลักคือ KM Intranet
แลว ชองทางที่สําคัญอื่นๆ ในการสงเสริมใหเกิด KM ในองคกร
คือ
• Pipeline KM Day ซึ่งเปนวันแบงปนประสบการณและ
ความสนุก โดยจัดปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน โดยคัดเลือก
Individual KM ดีเดนมานําเสนอ ในงานยังไดเชิญลูกคา
รายสําคัญเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอีกดวย
• จัดเวทีเสวนาแบงปนความรูร ะหวางพนักงาน การจัดอบรม
ใหความรู
• แลกเปลีย่ นเรียนรูผ า น Small Group ภายใตการดําเนินงาน
TPM
• GTM - TV
• 18 CoP (Website ของ ปตท. สํานักงานใหญ)
การจัดการความรูของ GTM มิไดเกิดขึ้นเพียงภายในองคกร
องคความรูตางๆ ยังถูกถายทอดไปยังลูกคา ผูสงมอบ คูความ
รวมมือ ผานชองทางหลักๆ อาทิ การประชุมสัมมนารวมกับลูกคา
และผูสงมอบ การจัดอบรมใหความรู การเรียนรูระหวางการซอม
บํารุง วารสารกาซไลน และ CSC Website
(ตอฉบับหนา)



