
ปฏวิตัวิฒันธรรมองคก์ร ร.ฟ.ท. จากระบบอุปถมัภสู์ร่ะบบคณุธรรม 

เป็นทีท่ราบกันดวีา่องคก์รเกา่แกย่อ่มมวัีฒนธรรมทีฝั่งรากลกึ ไมเ่วน้แมแ้ต ่การรถไฟแหง่

ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) องคก์รทีม่อีายยุาวนานกวา่ 111 ปี การจะปรับเปลีย่นอะไรนัน้จงึไมใ่ช่

เรือ่งง่าย แตก่็ไมเ่กนิความพยายามของ "ดร.ศริพิงษ ์พฤทธพินัธุ"์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเดนิ
รถ ร.ฟ.ท. 
 

          อาจเป็นเพราะโชคชะตา หรอืเป็นความบังเอญิที ่ดร.ศริพิงษ์เกดิวันรถไฟ แลว้สอบได ้
ทนุ ก.พ.จงึไดม้โีอกาสกา้วเขา้มาเป็น ผูบ้รหิารการรถไฟฯซึง่ตอ้งยอมรับวา่มคีวามทา้ทายอยู่
มากเพราะมปัีญหาใหต้อ้งแกม้ากมาย 

 
          "ในอดตีทีน่ี่จะเป็นระบบอปุถัมภม์ากกวา่ระบบคณุธรรม คา่ของคนอยูท่ีค่นของใคร พอ
เขา้มารับหนา้ทีด่ว้ยความทีเ่ป็นคนรุน่ใหม ่คดิแบบใหม ่เห็นผูบ้รหิารระดับสงูท างานมามากก็เก็บ

เกีย่วประสบการณ์หยบิขอ้ดขีองคนนี้มาผสมผสานกับคนโนน้ ซึง่ตอ้งยอมรับความจรงิวา่หนี
การเมอืงไมพ่น้ แตจ่ะท าอยา่งไรใหห้น่วยงานไดรั้บผลประโยชน์มากกวา่ทีนั่กการเมอืงไดรั้บ" 
 

          ร.ฟ.ท.เป็นหน่วยงานทีค่อ่นขา้งใหญ่ มพีนักงานกระจายอยูท่ั่วประเทศประมาณกวา่ 440 
สถานี เฉพาะฝ่ายการเดนิรถมลีกูนอ้งกวา่ 700 คน การสือ่สารท าความเขา้ใจเรือ่งตา่งๆ จงึ
คอ่นขา้งล าบาก "ดร.ศริพิงษ์" จงึตอ้งเอาเทคโนโลยมีาชว่ย ปรับระบบการท างานใหม ่ท าทกุ

อยา่งใหเ้ป็นหลักการมากขึน้ สง่ขอ้มลูขา่วสารผ่านระบบขายตั๋วและอนิเทอรเ์น็ตใหท้กุคนรับรู ้
ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึในเวลาทีร่วดเร็ว 
 

          สิง่หนึง่ทีน่า่สนใจ คอืการน าระบบ คณุธรรมมาใชใ้นองคก์ร 
 

          "หลังจากท างานไประยะหนึง่ ทกุคนเห็นวา่ไมม่ผีลประโยชน์ แมว้า่จะอายนุอ้ยก็ไดรั้บ
การยอมรับ เพราะทกุคนไมต่อ้งมาวิง่เตน้ ไมต่อ้งเอาเงนิทองมาให ้มผีลงานอะไรเอามาโชวม์า
คยุกันไดต้ลอดเวลา" 

 
          ระบบคณุธรรมในการบรหิารงานจงึกลายเป็นภาพลักษณ์ทีต่ดิตัวผูบ้รหิารรุน่ใหมค่นนี้มา
ตลอด สง่ผลใหค้วามสมัพันธก์ับลกูนอ้งก็ดขี ึน้เรือ่ยๆ แมแ้ตล่กูนอ้งอาย ุ50 ปีก็ใหก้ารยอมรับ 

 
          ประกอบกับบคุลกิของ "ดร.ศริพิงษ์" เขา้กับคนง่าย ไมต่อ้งรอใหล้กูนอ้งเดนิเขา้มาหา 
แตจ่ะเดนิไปหาลกูนอ้งตลอดเวลา ท าใหเ้ขารับรูปั้ญหาของการรถไฟในทกุจุด 

 
          "ชว่งทีม่าใหม่ๆ  จะตระเวนไปตรวจงานตามสถานีตา่งๆ นอนบา้นพักรับรองทีพ่นักงาน
การรถไฟฯไปพักเพือ่เรยีนรูช้วีติของพวกเขา วา่เขาอยูก่ันอยา่งไร ปัญหาอยูต่รงไหน เขาล าบาก

กันอยา่งไร เขามคีวามตอ้งการอะไร เพือ่จะไดเ้กาใหถ้กูทีค่ัน" 
 
          และขอ้มูลเหลา่นีค้อืจุดเร ิม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงใน ร.ฟ.ท. 

 
          "ขัน้แรกเราจะตอ้งเขา้ใจเขากอ่น เมือ่เขา้ใจแลว้จงึจะมาคดิตอ่วา่จะเปลีย่นแปลงเขาได ้

อยา่งไร ทกุอยา่งคงตอ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะคนเหลา่นี้อายมุากและแบง่ออกเป็นหลายกลุม่" 
 
          คนกลุม่แรกพดูอยา่งไรก็ไมเ่ปลีย่น เพราะอกี 2-3 ปีก็จะเกษียณอาย ุ

 
          คนกลุม่ทีส่องเป็นคนรุน่ใหม ่อยากเปลีย่นแปลง ไมช่อบระบบอปุถัมภ ์
 

          สว่นคนกลุม่ทีส่ามยังลังเล รอดวูา่กลุม่ไหนชนะก็จะเฮไปทางนัน้ 



 
          ฉะนัน้การท างานนอกจากเรือ่งความโปรง่ใส ระบบคณุธรรมแลว้ ยังตอ้งอาศัยความ

เขา้ใจในเรือ่งของงานดว้ย 
 
          ในชว่งทีผ่่านมาการรถไฟฯมขีอ้มลูมากมายแตไ่มไ่ดม้กีารจัดเก็บขอ้มลูทีด่ ีจงึไมค่อ่ยได ้

ใชป้ระโยชน์ ดร.ศริพิงษ์จงึไดล้งไปชีใ้หเ้ห็นความส าคัญของขอ้มลูในการใชเ้ป็นฐานการ
ตัดสนิใจเรือ่งตา่งๆ ภายใน ร.ฟ.ท. 
 

          โดยใหส้ถานีตา่งๆ เริม่เก็บขอ้มลูเรือ่งรายรับ รายจ่ายทกุเดอืน ซึง่เดมิแตล่ะสถานีจะไม่
นยิมเก็บตัวเลขเพราะเห็นวา่เป็นเงนิหลวง จากนัน้ใหแ้ตล่ะสถานีบรหิาร ตัวเองดวูา่มกี าไรหรอืวา่

ขาดทนุเทา่ไร 
 
          ซึง่จรงิๆ แลว้ "ดร.ศริพิงษ์" บอกวา่ การมกี าไรหรอืไมม่กี าไรนัน้ไมใ่ชส่าระส าคัญ สิง่ที่

ส าคัญกวา่นัน้คอือยากใหท้กุคนตระหนักรูร้ว่มกันวา่ เพยีงแคส่ถานีเดยีวรายไดแ้ตล่ะเดอืนยังไม่
พอจ่ายเงนิเดอืนใหก้ับพนักงานประจ าสถานีเลย ดังนัน้ในวันทีห่นี้สนิรถไฟพุง่สงูกวา่ 5 หมืน่ลา้น
บาท และจะพุง่ไปเป็นแสนลา้นเร็วๆ นี้พวกเขาจะชว่ย ร.ฟ.ท.ไดอ้ยา่งไร 

 
          ตรงนีเ้ป็นการสอนใหพ้นกังานทกุคนไดค้ดิและตระหนกัถงึปัญหาเพือ่หาทางออก
รว่มกนั 

 
          "ดร.ศริพิงษ์" ยกตัวอยา่งสถานีหาดใหญ่ เดมิคา่น ้า 150,000 บาท แตอ่ยูม่าเดอืนหนึง่
ขยับขึน้มาเป็น 300,000 บาท ก็ตอ้งไปดวูา่ท าไมคา่น ้าขึน้มาขนาดนี้ เจา้หนา้ทีล่งไปส ารวจวา่

จุดสญูเสยีอยูต่รงไหน เพราะสิง่เหลา่นี้ท าใหร้ถไฟเสยีประโยชน์ซึง่พนักงานทกุคนตอ้งชว่ยกัน
ดแูลได ้
 

          หรอืสถานีบา้นหมี ่จังหวัดลพบรุ ีแคเ่ปลีย่นหลอดไฟจากหลอดนีออนเป็นหลอดตะเกยีบ
ก็ลดคา่ใชจ้่ายไดเ้ดอืนละ 2,000 กวา่บาท จากจุดเล็กๆ ทีพ่นักงานเริม่ทีจ่ะคดิ แลว้ชว่ยกันท า
คนละไมค้นละมอืก็จะชว่ยองคก์รไดม้าก 

 
          สไตลก์ารท างานทีเ่ปิดใหท้กุคนไดค้ดิ ไดส้รา้งสรรคง์านดว้ยตัวเองโดยทีไ่มไ่ปขดีกรอบ

วา่พนักงานแตล่ะคนจะตอ้งท าอะไร ถา้ใครอยากท าอะไร ถา้อยูใ่นกรอบทีถ่กูตอ้งก็ท าไดเ้ลย ได ้
ปลกุพลังของคนรุน่ใหมใ่นองคก์รแหง่นี้ใหล้กุโชน เป็นพลังส าคัญของการรถไฟฯทีจ่ะกา้วตอ่ไป
ในอนาคต 

 
          "ผมอยากใหค้นของเราฉลาด มคีวามรู ้มปีระสบการณ์ทีเ่ขาไมเ่คยมมีากอ่น ลบค า
กลา่วหาทีว่า่คนรถไฟมคีวามรูแ้ค ่20 เมตร หรอืแค ่2 ขา้งทางรถไฟ พอออกนอกรถไฟแลว้ไมรู่ ้

อะไรเลย จงึบอกกับพนักงานทกุคนวา่ ถา้มปีระชมุ อบต. อบจ. หรอืประชมุประจ าจังหวัด ถา้มี
ใครเชญิมาจะตอ้งไปรว่มประชมุ เป็นภาคบังคับ แลว้กลับมารายงานดว้ยวา่หน่วยงานตา่งๆ 
ตอ้งการอะไร เป็นการเปิดตัวเพือ่ใหค้นในสงัคมเขา้ใจรถไฟมากขึน้ และสรา้งความรูส้กึวา่ทกุคน

เป็นเจา้ของรถไฟจะไดช้ว่ยกันดแูล และคนรถไฟก็เขา้ใจสงัคมวา่เขาตอ้งการอะไร" 
 
          แน่นอนวา่การจะปรับเปลีย่นองคก์รคงไมส่ามารถใสเ่รือ่งนโยบายเพยีงอยา่งเดยีว "ดร.

ศริพิงษ์" จงึตอ้งเดนิสายออกไปพดูท าความเขา้ใจกับทกุคนทั่วประเทศ ใหพ้นักงานไดเ้ห็นถงึ
วสิยัทัศน์มมุมองของผูบ้รหิารวา่เป็นอยา่งไร ทีส่ าคัญใหท้กุคนไดรั้บรูว้า่สถานการณ์ขององคก์ร
เวลานี้ไมป่กต ิขาดทนุสะสมหลายหมืน่ลา้นบาท แลว้คดิวา่รัฐบาลจะใหง้บประมาณสบายๆ 

อยา่งนัน้หรอื 
 

          "ดร.ศริพิงษ์" มองวา่การสือ่ขอ้มลูใหท้กุคนเขา้ใจเป็นหัวใจส าคัญอกีประการหนึง่ในชว่ง



ของการเปลีย่นผ่านขององคก์ร ซึง่วันนี้หลายคนก็เริม่เขา้ใจตัวเลขมากขึน้ คนทีม่คีวามรูก้็เร ิม่
น าไปถา่ยทอด 

 
          "ผมไมไ่ดใ้หน้โยบายเพยีงอยา่งเดยีวแตจ่ะตามงานอยา่งตอ่เนื่อง ทกุ 3 เดอืนทกุ
หน่วยงานจะตอ้งท าขอ้มลูของตัวเองมาน าเสนอ วันหนึง่เกดิเหตกุารณ์อะไรขึน้ นายสถานีไมอ่ยู ่

คนอืน่ก็สามารถเขา้มาดแูลงานแทนได ้เพราะรถไฟจะตอ้งท างาน 24 ชัว่โมง ขอ้มลูของสถานี
จะไปรวมทีแ่ขวง จากแขวงก็ไปรวมเป็นขอ้มลูระดับเขต จะเป็นภาพรวมในระดับภาควา่เป็น
อยา่งไร การจะวเิคราะหอ์ะไร ตัดสนิใจอะไรก็ท าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง แมน่ย ามากขึน้" 

 
          ขณะนี้การรถไฟฯไดม้กีารจัดสถานีตัวอยา่งในภาคตา่งๆ ขึน้ ซึง่ไมใ่ชแ่คส่ถานีสะอาด 

สวยงามเพยีงอยา่งเดยีว แตบ่รกิารจะตอ้งดดีว้ย ทัง้พนักงานขายตั๋ว พนักงานทีท่ างานบนขบวน
รถทกุคนจะตอ้งเดนิไปในทศิทางเดยีวกัน 
 

          "ทีฝ่่ายการเดนิรถจะใสส่โลแกนใหมล่งไป น่ันคอืบรกิารดว้ยหัวใจ อยา่งประทับใจ ทกุ
คนก็ตอ้งไปคดิวา่จะท าอยา่งไร ทกุครัง้ทีล่งพืน้ทีก่็จะถามพนักงานวา่ ประโยคนี้หมายความวา่
อยา่งไร จากทีไ่มเ่คยเขา้ใจวา่ประโยคนี้คอือะไร ก็เขา้ใจ สามารถตอบค าถามไดว้า่บรกิารดว้ย

หัวใจอยา่งประทับใจนัน้จะตอ้งท าอยา่งไร" 
 
          นี่คอืความกลา้ของนักบรหิารหนุ่มทีจ่ะพลกิโฉมองคก์รจากฝ่ายการเดนิรถ ท าใหเ้ชือ่ได ้

วา่อกีไมน่านเราคงเห็น ร.ฟ.ท.ในรปูแบบทีเ่ปลีย่นแปลงไปในทางทีด่อียา่งแน่นอน 
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