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QA NEWS ฉบับนีเ้ สนอขัน้ ตอนของการขับเคลือ่ นกระบวนการจัดการความรู ของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM) บริษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน) ในขั้นตอนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย พรอมทั้งตัวอยาง
ผลลัพธที่องคกรไดรับ สรุปบทเรียนที่ไดรับจากการศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา และปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรูของ
GTM
6. ติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง
(Monitoring and Evaluation)
การขับเคลื่อน KM เปนไปอยางตอเนื่อง โดยสายงานระบบ
ทอสงกาซธรรมชาติใชการติดตามประเมินผลผาน Individual KM
และ KM ขยายผล โดย Individual KM เปนตัวชี้วัดรายบุคคล
ที่พนักงานทุกคนตองแบงปนความรูใหแกเพื่อนพนักงานและ
องคกร อยางนอยปละ 1 เรื่อง และมีการรายงานผลใหพนักงาน
ทุกคนทราบทุกเดือน สงผลใหนับตั้งแตป พ.ศ.2550 มีการสง
Individual KM เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สวนการติดตาม KM ขยายผล มีการกําหนดเปาหมายระดับ
หนวยงานที่รอยละ 50 ของจํานวนพนักงานในหนวยงานตอง
มี KM ขยายผล กลาวคือ เมื่อพนักงานสง Individual KM เขา
มาในระบบแลว นําเอาความรูในระบบไปใชในการทํางาน หรือ
สอนตอ แลวเขียนกลับมาบอกวาใชแลวเปนอยางไร เชน หนวยงาน
มีพนักงาน 10 คน เอาความรูไปใช 5 เรื่อง เปนตน เกิดการตอยอด
องคความรูในระบบโดยอัตโนมัติ และในป พ.ศ.2554 กําหนด
เปาหมายเปนรอยละ 75 ของจํานวนพนักงาน
ผลลัพธ
ผลจากการทํา KM ของ GTM เกิดประโยชนแกองคกรทั้ง
ที่วัดในเชิงมูลคาได และที่ประเมินเปนมูลคาไมได ประโยชนที่ไม
สามารถประเมินเปนมูลคาได เชน การสรางวัฒนธรรมองคกร
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งที่เปนผูให (Individual KM) และเปน
ผูรับและสามารถนําความรูมาใชปรับปรุงงานได (KM ขยายผล)
นอกจากนี้การที่ GTM กําหนด 8 องคความรูหลักที่สําคัญของ
องคกร และเก็บรวบรวมในฐานความรู (Knorledge Asset) สราง
ความยั่งยืนใหแกองคกร เพื่อใหองคความรูสามารถถายทอด
จากรุนสูรุน และเกิดความรูใหมที่งอกเงยหรือ Best Practice
อยางตอเนื่อง

ส ว นประโยชน แ ก อ งค ก รที่ ส ามารถวั ด ในเชิ ง มู ล ค า ได
มีมูลคามากมาย ตัวอยางเชน CoP ที่ชื่อวา Pipeline Network
Enhancement หรือการเพิม่ ประสิทธิภาพเครือขายระบบทอสงกาซ
ซึี่ ง องค ค วามรู นี้ เ ป น หนึ่ ง ในความสามารถพิ เ ศษขององค ก ร
(Core Competency) คือ Pipeline Network Management และ
สัมพันธโดยตรงกับพันธกิจขององคกร (3CEO) ดาน Customer,
Control, Community, Employee และ Optimize
ภายใต CoP “Pipeline Network Enhancement” ประกอบดวย
หัวขอความรูย อ ย คือ การควบคุมการรับสงกาซอยางมีประสิทธิภาพ
การวางแผนการรับสงกาซใหไดตามความตองการของลูกคา
ในระยะยาว ทอ/อุปกรณและการบํารุงรักษา ผลของการจัดการ
ความรูซึ่งนํามาสูผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจแก GTM จํานวน 3
เรื่อง คือ การวางแผน Operate Compressor การแกไขปญหา
Bottleneck และการตรวจสอบและทําความสะอาดทอ (Run PIG)
เพื่อลด Roughness ของทอ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู เ ชี่ ย วชาญหรื อ ชุ ม ชน
นักปฏิบัติประกอบดวยวิธีการตางๆ ซึ่งสอดแทรกเขาไประหวาง
การปฏิบัติงานและแกไขปญหาในงาน เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง การ Operate Compressor อาศัยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว า งการประชุ ม ร ว มกั บ โรงแยกก า ซและเขตปฏิ บั ติ ก าร
การประชุมติดตั้งเครื่อง Compressor ตัวใหม TPM Focus
Improvement Pillar และการประชุม Pipeline Daily Meeting
เป็ น ต้ น องค์ ค วามรู ้ ใ นหั ว ข้ อ ต่ า งๆ จะถู ก รวบรวมในรู ป แบบ
ที่หลากหลาย เชน รายงานการประชุม บทความ Video Clip
One Page Knowledge และรายงานสรุปผลการศึกษา เปนตน
โดยมีผูรับผิดชอบรวบรวมและทําใหเปนปจจุบัน
แผนงานตางๆ กําหนดขึ้นโดยอาศัยองคความรูที่มาจากการ
จัดการอยางเปนระบบ โดยในป พ.ศ.2553 แผนงานที่เกี่ยวของ
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โดยตรงกับหัวขอความรูทั้งสาม คือ
แผนงาน วางแนวทางการ Operate Compressor แบบ
Optimization โดยมีเปาหมายสงกาซดวย Flow/Fuel = 175
(ผลที่ไดคือ ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2553 ทําได
สูงกวาเปาหมายที่ 190)
แผนงาน Debottleneck Pipeline Network 4 Project
(โครงการ Looping ทอ WK#5-BV#25 การเพิ่มความสามารถ
ทอตะวันตกเพือ่ รองรับ M9 การเพิม่ ความสามารถของทอในทะเล
42 การเตรียมพรอมระบบทอเพื่อรองรับโรงไฟฟา SPP ใหม)
แผนงาน ติดตามการบํารุงรักษาระบบทอ (Run Pig) ให
เปนไปตามแผน
ระหวางปฏิบตั ิงาน กระบวนการ KM และองคความรูที่ได
รวบรวมไวถูกนํามาสอดแทรกและใชงาน เปนองคความรูที่นํามา
ใชในการแกไขปญหา จนอาจกลาวไดวา KM เปนเนื้อเดียวไปกับ
การทํางาน หรือกลายเปนวัฒนธรรมในการทํางานไปแลว ซึ่ง
ผลประโยชนจากการจัดการความรูใน 3 หัวขอขางตน สรางมูลคา
ทางธุรกิจซึ่งอาจอยูในรูปของการลดตนทุนการดําเนินงาน ลด
ระยะเวลาการรอคอย หรือลดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เปนตน
โดยมูลคาสะสมรวมตั้งแตป พ.ศ.25547 - 2553 ของการปรับปรุง
ในประเด็นทั้งสามสามารถคิดเปนมูลคาเพิ่ม 28 ลานบาทตอวัน
บทเรียนที่ไดรับ
มีหลายองคกรที่มีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู
แตมีไมกี่องคกรที่สามารถทําใหการจัดการความรูสรางคุณคา
ใหแกองคกรอยางแทจริง สวนใหญมกั ทําไปตามๆ กันเหมือนแฟชัน่
และติดกรอบทฤษฎีมากกวาเปาหมายที่องคกรตองการจริงๆ
หรือเห็นความสําคัญที่มีตอองคกร เมื่อเริ่มดําเนินการบุคลากร
ในองคกรสวนใหญมักจะไมเห็นความจําเปน ไมรูวาจะทําไปเพื่อ
อะไร ดังนั้น หากผูนําไมมีทิศทางที่ชัดเจน และมุงมั่นที่จะใหมี
การสรางองคความรูใหเกิดขึ้นในองคกร การดําเนินการก็จะทําๆ
หยุดๆ ไปตามวาระ หรือทําเปนแคกิจกรรมที่ไมมีที่มาที่ไป สําหรับ
GTM ผูน าํ ใหความสําคัญอยางจริงจังตอการจัดการความรูใ นองคกร
และเชื่อมโยงเขากับกลยุทธในการพัฒนาองคกร ที่สําคัญที่สุด
คือ เปนเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจําวันดวยการดําเนินงาน
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อยางตอเนื่อง ไมปลอยใหสะดุด หรือหยุดกลางทาง ทําให KM
บังเกิดผลทั้งในแงของการเพิ่มสมรรถนะขององคกร และสราง
ความภาคภูมิใจใหแกคนในองคกรไปพรอมกับที่ไดมีสวนรวม
ในการถายทอดความรูใ หแกเพือ่ นรวมงาน ซึง่ เปนหนึง่ี ในการเพิม่ พูน
บรรยากาศของความผูกพันในองคกร
ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. ผูบริหารที่ทําตนเปนตนแบบ
การจัดการความรูของ GTM ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ในสายงานเปนอยางดี ผูบริหารมีความชัดเจนในเปาหมายการทํา
KM เพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารปฏิบัติตน
เปนแบบอยางทีด่ ใี นทุกๆ กิจกรรม เขารวมแบงปนความรูใ นกิจกรรม
ตางๆ อาทิ PL-KM Day, KM Individual รวมทั้งเสนอแนะ
กิจกรรมใหมๆ ใหแกทีมงานในการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
สงผลใหพนักงานทุกคนใหความสําคัญกับ KM และรวมกิจกรรม
อยางตอเนื่อง มิใชภาระงานที่เพิ่มขึ้น หรือกิจกรรมที่ทําแลวจบ
โครงการที่ทําแลวเดี๋ยวก็เลิก
2. ทักษะที่หลากหลายของทีมงานที่ขับเคลื่อน
ป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ อี ก ประการหนึ่ ง เกิ ด จากที ม งาน
ขามสายงาน ที่ถูกคัดเลือกมาเปนคณะทํางาน KM แตละคน
มีความเชีย่ วชาญ และความถนัดทีห่ ลากหลาย เชน บางคนเกงเรือ่ ง
Software บางคนเกงเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ บางคนเกง
เรื่องเทคโนโลยี ซึ่งทุกคนในทีมไมเพียงแตเขาใจในกระบวนการ
KM แตยังเขาใจใน “คน” ของ GTM อีกดวย เขาใจวัฒนธรรม
ความรูส กึ นึกคิด ทําใหการผลักดัน KM ตองดําเนินการอยางมีลกู ลอ
ลูกชน มิใชกางตําราทํา เพราะ KM เปนเรื่องของคนไมใชเทคนิค
ตัวอยางเขน กลยุทธทท่ี มี งานใชในชวงแรกเพือ่ สราง Awareness
คือ การเคาะประตูบา น เขาไปพูดคุยอยางใกลชดิ ทีมงานจะเดินสาย
ไปทุกเขตปฏิบัติการ การไปเปนกลุมเล็กๆ จะทําใหไดรับขอมูล
ทีเ่ ปนประโยชนเชิงลึก พูดถึงปญหาอุปสรรคทีแ่ ทจริงอยางเปดอก
นอกจากนี้ ความสําเร็จของการทํา KM ของ GTM ใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะงบประมาณในป พ.ศ.2553
ใชงบประมาณในการทํา KM เพียงสามแสนบาท โดยในปแรกๆ
ที่ดําเนินการไมไดใชงบประมาณเลย

OBE Corner
Assessments in OBE focus on the students‘ learning
outcomes, that is how much and how well the students
have learnt. It implies that students with different abilities
will follow different paths to reach their goals and can
finish at different times. At this point, the questions raised
are when and how often to carry out the assessments in
a semester or how many attempts should a student be
allowed to show his or her abilities. Moreover, continuous

assessments in OBE approach could help a lecturer
determine on
i. How to achieve the learning outcomes?
ii. What is the progress of particular students in the
class?
iii. When to assess the students on how much they
have learnt?
Noor Al-Huda Abdul Karim and Khoo Yin Yin ; 2013



