
 
 

พี่สิงห์เชื่อ เรอืใหญ่ล ำนี้ไม่มีจม มำร่วมอุดรูรัว่องค์กำร สร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ 
กฟผ. พึงมี  

 
พ่ีสิงห์เปิดอก ส่งใจแลกใจในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมพลังสร้างวัฒนธรรม กฟผ. 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงพ่ีสิงห์ชวนคุย หรือ CEO Talk ถ่ายทอดมุมมอง แนวคิดในการท างาน 
เพ่ือสร้างพลังบวก แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การ ซึ่งทุกคนคือฮีโร่ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงองค์การให้ดีขึ้นได้  

 

 
 
 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร หรือ พ่ีสิงห์ ผู้ว่าการ กฟผ. เริ่มต้นด้วยค าถามชวนคิดว่า ท าไมต้องเปลี่ยน

วัฒนธรรมองค์การ นั่นเพราะ กฟผ. เป็นองค์การที่ใหญ่โตและเติบโตมาอย่างยาวนาน ท าให้มี Legacy หรือ
มรดกตกทอด ที่ถ่ายทอดมาจาก ในอดีตมากมาย ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีในสภาวะปัจจุบัน เพราะองค์การก าลังถูก 
disrupt เมื่อก่อน กฟผ. อาจยิ่งใหญ่ เราก็พองใหญ่ ขึ้น อ้วนขึ้น แก่ขึ้นเรื่อย ๆ และมีคนเยอะมากขึ้น แต่
ประสิทธิภาพในการท างานของเรากลับค่อย ๆ ลดลง จนเวลาผ่านไปในที่สุด ความรู้ที่พวกเรามี ไม่ใช่ กฟผ. มี
แค่คนเดียวที่ท าได้ คนอ่ืนก็สามารถท าได้เช่นเดียวกัน และอาจท าได้ดีกว่าเราในบางเรื่องด้วยซ้ า  
 
รูรั่วใหญ่ภำยในองค์กำรเกิดจำก “งำนและคน”  

ปัญหาใหญ่ภายในองค์การตอนนี้มี 2 เรื่อง คือ งานและคน ในส่วนของ “งาน” คือ ท างานช้า ตัดสินใจ
ช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ยึดติดระเบียบ ท างานไม่ประสานงานกัน ทุกคนอยากให้งานออกมาดี แต่มันเกิดความ
เกรงใจ ความมีไซโลและไม่ยอมคุยกัน ในฐานะผู้บริหาร บางเรื่องเราต้องไม่เกรงใจ แต่ต้องหันหน้าคุยและ
ปรึกษากัน ผู้บริหารทุกคนรับเงินเดือน กฟผ. มาเพ่ือให้ตัดสินใจ การตัดสินใจช้าหรือการไม่ได้ตัดสินใจหรือการ
ประวิงเวลา นั่นคือการไม่ได้ตัดสินใจ อีกท้ัง การท างานของ กฟผ. ตอนนี้ เคยชินกับการท างานที่อยู่แต่ในกรอบ 
เคยชินกับการที่บอกว่านั่นท าไม่ได้ นี่ก็ท าไม่ได้ แต่เราไม่เคยได้ยินว่า ถ้าจะท าได้ต้องท าอย่างไร  ซึ่งเป็นสิ่งที่



อยากให้ปรับ ถ้าท าไม่ได้ต้องคิดต่อว่าจะท าให้ได้ต้องท าอย่างไร นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานกลับไปทบทวน
งานของตนเอง งานไหนที่ตอบไม่ได้ว่าท าไปท าไม ท าแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับองค์การ ขอให้เลิกโดยด่วน  

ส าหรับ “คน” ปัญหาคือมองแต่งานของหน่วยงานตัวเอง ซึ่งเป็นต้นเหตุของไซโล และจ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในตอนนี้นับว่าเยอะมาก แต่คนที่ท างานได้จริง ๆ มีน้อย เพราะ กฟผ. มีต าแหน่งที่เรียกว่า 
“ลอย” ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3,000 กว่าคน บางคนเก่งและใฝ่รู้ บางคนได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ส าคัญ แต่บางคนคือ
ไม่รู้จะท าอะไร ท าให้ กฟผ. เสียคนเก่งมาอยู่ในต าแหน่งนี้จ านวนมาก ต้องหา วิธีจัดการต่อไป เพราะพวกเขา
ยังคงเป็นบุคลากรที่มีค่าต่อ กฟผ. นอกจากนี้ยังพบปัญหาเรื่อง Generation Gap เพราะตอนนี้มีเด็กรุ่นใหม่
เข้ามาเยอะ ต้องปรับจูนเข้าหากัน เหมือนเวลาพ่ี ๆ คุยกับลูกอาจไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ต้องพยายามปรับเข้าหา
กัน น้อง ๆ เขาจะปรับตัวเข้าหาเราหรือไม่ เราไม่รู้ แต่พวกเราที่เป็นพ่ี ๆ ต้องปรับตัวก่อนเป็นล าดับแรก  
 
อุดรูรั่วด้วยตัวเอง ต้องปรับ Mindset เปลี่ยนพฤติกรรม  

ผู้ว่าการอยากให้ทุกคนเปิดใจ สนับสนุนความคิดใหม่ ๆ ออกจาก Comfort Zone ให้ความส าคัญกับ
ค าว่ายืดหยุ่น ทันการณ์ ประสานประโยชน์ เปิดเผย โปร่งใส รักษาสัญญา เลิกไซโล มีความเข้าใจ เห็นใจ และ
ใส่ใจกัน (Empathy) ไว้วางใจ มอบอ านาจการตัดสินใจ มอบหมายหน้าที่ที่ส าคัญให้ผู้อ่ืน (Empower) สร้าง
ความผูกพันกันในองค์การ เลิกการเรียกต าแหน่ง ควรเรียกชื่อเล่น เรียกพ่ีเรียกน้อง และให้ความส าคัญกันและ
กันว่าทุกคนคือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์การ (Engagement) รวมถึงต้องตระหนักรู้ถึงความจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลง รู้ตัวว่าปัญหาก าลังจะเกิด ต้องมองหาโอกาสและการแก้ไข โดยตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Sense 
of urgency) 
 

 
 

ในส่วนของผู้บริหารนั้น มองว่าสิ่งส าคัญข้อหนึ่งที่ผู้บริหารทุกคนควรมีคือ การอ่อนน้อมถ่อมตน เปิด
ใจรับฟังความคิดเห็น มองถึงคุณค่าของทุกความเห็น หัวหน้าต้องพูดน้อย ๆ ไม่เก่งคนเดียว ให้ความส าคัญกับ
คน สุภาพ ให้เกียรติ สามารถกล่าวขอโทษ หรือขอบคุณได้ ไม่ต้องตั้งกฎ Local Rule ที่ลิดรอนสิทธิ์ที่พนักงาน
พึงจะได้ มองผลประโยชน์ของหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติ เสียสละในเรื่องต่าง ๆ ของตนเอง ท าเพ่ือคนรุ่น
หลัง คิดแบบผู้ประกอบการ/เชิงธุรกิจ (Entrepreneurship) เรียนรู้งานให้กว้างมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับ
การเข้าประชุมของ คบ. หรืองานของสายงานต่าง ๆ เพราะการเข้าไปฟังคือการได้เรียนรู้งานของคนอื่น ท าให้
มองภาพขององค์การได้ชัดขึ้น ทั้งยังช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการประชุมที่รวดเร็วและ
สร้างสรรค์  

ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการลงโทษคนท าผิด มีหลายงานที่มักปล่อยปละละเลย และท าให้คนที่
เขาท าผิดไม่รู้ว่าเขาท าผิด เพราะเราไม่ท าอะไรเขาและคนอ่ืนก็ไม่รู้ด้วยว่าท าอย่างนี้คือความผิด อีกเรื่องที่



ละเลยไม่ได้คือเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ขอให้ผู้บริหารที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องสั่งการและ
ด าเนินการอย่างจริงจัง พวกเราต้องดูแลน้อง ๆ ต้องเน้นย้ าเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา หากมีโอกาสควร
เดินตรวจตราหน้างานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  

ทุกคนคือส่วนหนึ่งขององค์การ ในแง่มุมหนึ่ง เราสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้เพราะองค์การให้
ผลตอบแทน แก่เรา ตอบแทนที่พวกเราทุกคนท างานหนักเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เดินหน้าต่อไป ตอนนี้
องค์การเราได้เดินมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ ขอให้ชาว กฟผ. ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ดั่งค าว่า EGAT for 
ALL เพราะ กฟผ. เป็นของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกคนต้องช่วยกัน ปรับ ช่วยกันเปลี่ยน ช่วยกันขับเคลื่อนให้
องค์การแห่งนี้อยู่ต่อไปอีก 10 ปี 50 ปี 100 ปี หรือตลอดไป และเป็น EGAT for ALL ของคนท้ังประเทศ ที่คน
ไทยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของ กฟผ. ที่ไม่อาจขาดหายไปจากสังคมไทย 

“ผมอยากได้น้ าใจจากพวกเราชาว กฟผ. ทุกคน มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงองค์การ ตอนนี้องค์การคล้าย
เรือที่ก าลังจะล่ม เราต้องช่วยกันอุดรูรั่ว และช่วยให้เครื่องยนต์ของเรือล านี้กลับมาแล่นได้ไวอีกครั้ง” พ่ีสิงห์ 
กล่าว ❑ 


