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หนังสือ Leadership EGAT

 บทที ่5 ทุกสิง่จะส าเร็จได ้ดว้ยการลงมือท า
                (Action is  Everything)

 บทที่ 6 สร้างความกล้า

  (Feel the Fear and Do it Anyway)

 บทที ่7 ความสัมพันธ์ คือหัวใจของผูน้ า
      (Relationships are at the Heart of 

Great Leader) 

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง The Book of LEADERSHIP กับ กฟผ.



No หนังสือ Leadership EGAT

1. Action is Everything

-  IDEA จะไร้ซึ่งความหมายและคุณค่า  นอก
เสียจากว่าจะลงมือท า
-  จินตนาการถึงสิ่งใดมากแค่ไหน ไม่มีอะไรเกดิขึ้น
หากไม่ลงมือท า
-  วิสัยทัศน์ทีย่อดเยี่ยม เป้าหมายที่ท้าทาย หรือ 
Strategy ที่ฉลาดที่สุดในโลก  ล้วนไม่มี
ความหมายถ้าไม่ลงมือท า
-  ไม่มอีะไรได้มาโดยไมล่งมือท า

กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการพัฒนาองค์กรอย่างตอ่เนื่อง 
โดยมีเป้าหมายผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ต าแหน่ง Top 

Quartile National Pride and 

Global Sustainability ภายในปี 2568  ตาม
แผนยุทธศาสตร์ กฟผ. ฉบับที่ 2558-2568 โดยมีตัวชี้วัดการ

ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง The Book of LEADERSHIP กับ กฟผ.
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2. Foster courage-feel the 

fear and do it anyway

-การเอาชนะข้อจ ากดัและออกไปนอก 
comfort zone

-กล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และก้าวเดินไปข้างหน้า
-เอาชนะความกลัวด้วยการให้ความสนใจกับ
ประโยชน์ ที่จะได้จากการท าสิ่งนั้นๆ

จากภารกิจที่ กฟผ. จะต้องดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ
ประเทศ กฟผ. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บรรลุ 
ภารกิจหลักขององค์กรคือผลิตไฟฟ้าเพ่ือความสุขของคน
ไทย โดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศการผลิตไฟฟ้ายังไม่
เพียงพอกับการใช้งานและเศรษฐกิจที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

จึงผลักดันให้เกดิการกอ่สร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ในพื้นที่
เป้าหมายแม้จะเผชิญกบัการต่อต้านจากชุมชน เพ่ือ
ประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเป็นหลัก

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง The Book of LEADERSHIP กับ กฟผ.
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3. Relationships are at the heart 

of great leader

-  เครือข่ายขององค์กร ถือเป็นหนึ่งในสมบัติที่ส าคัญที่สุด  
ควรให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์
-  มีหลายอย่างที่ท าส าเรจ็ได้ผ่านทาง 
Networking

-  ให้ความใส่ใจอย่างจริงใจในผู้อื่น และให้ความส าคัญใน
การสร้างความสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่อง

กฟผ. มุ่งมั่นจะสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทั้ง 8 กลุ่มอย่างตอ่เนื่อง คือ
1. ภาครัฐและผู้ก ากับดูแล
2. สถาบันการเงิน
3. พนักงานและสหภาพแรงงาน
4. คู่ค้า / พันธมิตรธุรกิจ
5. ลูกค้าหลัก / ผูใ้ช้ไฟฟ้าทั่วไปและสังคมในภาพรวม
6. นักวิชา / องค์กรพัฒนาเอกชน / ภาคประชาสังคม
7. ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและสายส่ง
8. สื่อมวลชนและนักขา่ว

รวมทั้งมีการติดตามส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจของ 
Stakeholder  โดยให้หน่วยงานภายนอก เป็น
ผู้ด าเนินการ (อย่างเช่นในปี 2557 กฟผ. จ้าง 
Advanced Research Group 

co.,Ltd ด าเนินการส ารวจ) โดยน าผลส ารวจมา
ปรับปรุงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายอย่างตอ่เนื่อง

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง The Book of LEADERSHIP กับ กฟผ.



ข้อเสนอแนะ  และข้อคิดจากหนังสือ Leadership

- จากแผนงาน และ แผนกลยุทธ์ของ กฟผ. ต้องเกิดจากประสานงานของ
ทุกหน่วยงาน อาจยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้ action เต็มศักยภาพ 
เนื่องจากยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงออกนอก Comfort Zone ต้องลงมือท า 
ดังนั้น กฟผ. จะเอาชนะความกลัวด้วยการให้ความสนใจกับประโยชน์ที่จะ
ได้จากการท าสิ่งนั้นๆ เพราะนั่นจะพา กฟผ. ไปสู่ความส าเร็จในที่สุด

- กฟผ. สามารถน าขอคิดดังกล่าวไปสร้าง network เพราะความสัมพันธ์ที่
ดีกับ network ถือเป็นสมบัติที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ประกอบกับ
network ยังจะช่วยเพิ่มโอกาส และให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อน ามาผลักดัน
โครงการและการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ รวมถึง กฟผ. ต้องให้
ความใส่ใจอย่างจริงใจกับ Network อย่างต่อเนื่อง



Thank you for your attention


