
 
 

บทความส่งเสริมการเรียนรู ้
 
  ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อองค์กร ทั ้งในแง่ของการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) และทุนทางปัญญา ( Intellectual 
Capital) ที่ช่วยสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ และระบบการบริหารงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญใน  การขับเคลื่อนการด าเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและยกระดับการผลผลิตขององค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแนวทางที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร ซึ่งบุคลากรภายในองค์กรนั้นต่างมีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่ส าคัญ การน าความรู้ความสามารถของบุคลากรเหล่านี้ 
มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้
ความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายในกรุงเทพฯ และภูมิภาคเป็นความรู้ที่ปรากฎชัดเจน 
(Explicit Knowledge ท าให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ให้อยู่กับองค์กรช่วยให้ทุกคนในองค์กรเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและคุณค่าของบุคลากรอีกด้วย อีกทั้งยังเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้ มี
แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยความรู้ที่พัฒนาและปรับปรุง
แล้วสามารถน ามาเก็บรวบรวมเป็นสินทรัพย์ความรู้ และสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันน าไปสู่การ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร  
 

บทความส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งเป็นความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
องค์กร   ได้แก่ความรู้พ้ืนฐานขององค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และบริบทขององค์กร  ภาพรวมการ
ด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
รวมถึงค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นิยามใหม่ รฟม.   

 
ความรู้พื้นฐานขององค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และบริบทขององค์กร   

 ความเป็นมา  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เดิมชื่อ องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่  

21 สิงหาคม 2535 โดย “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ. 2535” เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 114ก วันที่ 1 ธันวาคม 
2543) จัดตั้ง “การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า    “รฟม.” เพ่ือปรับปรุง
อ านาจหน้าที่ขององค์การรถไฟฟ้ามหานครให้สามารถด าเนินกิจการรถไฟฟ้าให้เป็นระบบและมี



ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของกิจการ
รถไฟฟ้าและคนโดยสารรถไฟฟ้า มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรี มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรก าหนดไว้ 3 ประการ ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ดังนี้ 
1.  ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอ่ืนตามที่ก าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 
2.  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาให้ทันสมัย 
3. ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชน

ในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า 
 

 วิสัยทัศน์  
รฟม. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ที่สอดรับกับจุดประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร   
ข้างต้น ไว้ว่า 

“เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสรมิการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยนื” 

 

 ภารกิจ 
จากวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รฟม. ได้ท าการวิเคราะห์และก าหนดภารกิจหลักที่จะด าเนินการ

ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 จ านวน 6 ภารกิจ ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามพันธกิจขององค์กรไว้ 
ดังนี้ 

1. ด าเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ 
2. ด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชน และนโยบายของรัฐ 
3. สร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ผู้ใช้บริการ 
4. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร 
6. สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 
 



 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 
  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ตามแผนวิสาหกิจ รฟม. 
แบ่งออกเป็น      5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา และบูรณาการระบบขนส่งมวลชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศูนย์กลางความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับ  
                        ภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน 

 

 เป้าประสงค์องค์กร (Corporate Goals) 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ได้ก าหนด

เป้าประสงค์ของการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560-2565 โดยพิจารณาถึงด้านการพัฒนาและขยาย
โครงข่ายรถไฟฟ้า ด้านการเงินและการด าเนินธุรกิจ ด้านความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่างๆ 
ด้านการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานจ านวน 9 เป้าประสงค ์ได้แก่ 

1) มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ 
2) มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมาย 
3) รถไฟฟ้า รฟม. มีโครงข่ายการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ เพ่ิมมากข้ึน 
4) มีช่องทางการสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
5) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
6) มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง 
7) รถไฟฟ้า รฟม. เป็นส่วนส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
8) เป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ในระดับภูมิภาค  
    อาเซียน 
9) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) และมีธรรมาภิบาลที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงสร้างองค์กร 
การจัดวางโครงสร้างองค์กรของ รฟม. ได้น า นโยบายรัฐบาลและภาครัฐอ่ืนๆ ห่วงโซ่คุณค่า

(Value Chain) ขององค์กร ปริมาณภาระงาน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ฯลฯ มาจัดท าโครงสร้างองค์กร 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงสภาพธุรกิจและกระบวนการท างานของ รฟม. คณะท างานจัดท า
และบริหารแผนด าเนินงานองค์กร (มีผู้ว่าการเป็นประธาน และมีผู้อ านวยการฝ่าย/ส านักขึ้นไป เป็น
คณะท างาน) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ได้พิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร 
ซึ่งห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร แสดงดังรูปข้างล่างนี้ 
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  **** 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 

Firm infrastructure  1. การวางกลยุทธ์ 2. การเงินและการบัญชี 3. การด าเนินงานด้านกฏหมาย  
4. การก ากับดูแลท่ีดี 5. การบริหารความเสี่ยง 6. การบริหารคุณภาพ 7. การสื่อสารองค์กร 8. การบริหารงาน

ท่ัวไป 

 Human Resource Management : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
Technology Development :  1. การพัฒนาและจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การพัฒนาองค์

ความรู้และเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้า (บริหารจัดการองค์ความรู้) 

 Procurement  :  การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
การ 

ศึกษา/
วาง 

แผน/
ออก 
แบบ
โครง 
การฯ 

 

การจัด
กรรม 
สิทธิ์
ท่ีดิน 

 

การ
คัดเลือก

ท่ี
ปรึกษา/
ผู้รับ 
เหมา/
ผู้รับ

สัมปทาน 

 

การ
ก่อสร้าง

งาน
โยธา

โครงการ 
การ

ก ากับ
ดูแลงาน

ผู้รับ
สัมปทาน 

 

การ
พัฒนา
ระบบ
เช่ือม 
ต่อการ
เดินทาง 
 

การ
พัฒนา
ธุรกิจ
และ

บริหาร
สินทรัพย ์
 

การเดิน
รถและ
บ ารุง 
รักษา 

 

การ
รักษา
ความ
ปลอด 
ภัยและ
กู้ภัย 

 

Support 
Process 

Primary 
Process 

MRTA VALUE CHAIN 

เป็นองค์กร 
ท่ีมีความเป็น 
เลิศด้านรถ 
ไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน  
ท่ีสามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
และส่งเสริม
การพัฒนา
เมืองอย่าง
ยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานีสีลมมีชั้นความลึก 
ของสถานีมากที่สุด    

สถานีอิสรภาพ สามารถเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ อาทเิช่น วดัหงษ์รตันาราม 

  

2560-2565 
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 ค่านิยมร่วม 
รฟม. มีความเชื่อมั่นว่าค่านิยมร่วม “MRTA” เป็นสิ่งส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร 

และเป็นสิ่งที่จะต้องร่วมกันสร้างเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดย “MRTA” มาจาก 
Mastery คือ พร้อมเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
Respect คือ เคารพในคุณค่าของคนและความคิดเห็น ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยการให้เกียรติและ

เท่าเทียม 
Teamwork คือ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และร่วมมือกันท างานภายใต้เป้าหมายองค์กร 
Accountability คือ รับผิดชอบต่องาน รับผิดชอบต่อผลงาน รับผิดชอบต่อองค์กร และ

รับผิดชอบต่อสังคม 
 

โดยมีรายละเอียด ค านิยามและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังนี้ 
วัฒนธรรม โมเดลใหม่ 

Mastery: เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง 
นิยาม พร้อมเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางาน 
อย่างต่อเนื่อง 

พฤติกรรม พร้อมเรียนรู้ 
- หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
- พร้อมเรียนรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 
- น าความรู้ มาปรับปรุง พัฒนางาน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลกับองค์กร 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในงาน 
- สามารถปรับใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผล 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน 
- ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับองค์กร 
- มีความรู้เชี่ยวชาญในงานจนได้รับความไว้วางใจจากคนภายในองค์กร
และภายนอกองค์กร 
- มีความสามารถคิดวิเคราะห์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท างานและ
สามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
- มีความสามารถถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน 

Respect: เคารพและให้เกียรติต่อบุคคลอ่ืน 
นิยาม เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วย



วัฒนธรรม โมเดลใหม่ 
การให้เกียรติและเท่าเทียม 

พฤติกรรม เคารพในคุณค่าและความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
- เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
- เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืน ได้แสดงความคิด 
- มีเหตุผล เคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนด้วยการให้เกียรติและ 
เท่าเทียม 
- ยินดี และชื่นชมเม่ือบุคคลอ่ืนท าความดี ได้รับรางวัลหรือประสบ
ความส าเร็จ 
- มีน ้าใจ เอื้อเฟ้ือ และช่วยเหลือผู้อื่น 
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียม 

Teamwork: ท างานเป็นทีมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กร 
นิยาม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และร่วมมือกันท างานภายใต้เป้าหมายขององค์กร 
พฤติกรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

- สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
- มีทักษะการสื่อสารที่สามารถน าไปสู่เป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
- เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในฐานะสมาชิกของทีม 
ร่วมมือกันท างาน ภายใต้เป้าหมายขององค์กร 
- สามารถท างานข้ามสายงาน บูรณาการระหว่างฝ่าย และการท างาน
ร่วมกันใน 
หลาย Generation 
- มีเป้าหมายเดียวกนั ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
- กระตือรือร้นร่วมมือกันท างาน พัฒนางาน เพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
- ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน 

Accountability: เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
นิยาม รับผิดชอบต่องาน รับผิดชอบต่อผลงาน รับผิดชอบต่อองค์กร และ

รับผิดชอบต่อสังคม 
พฤติกรรม รับผิดชอบต่องาน 

- สามารถท างานที่ได้รับหมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลาหรือเสร็จตามเวลา
ที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง  
รับผิดชอบต่อผลงาน 



วัฒนธรรม โมเดลใหม่ 
- มีการท างานอย่างโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบและประเมินผลการ
ท างาน 
รับผิดชอบต่อองค์กร 
- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด 
- มีความรับผิดชอบบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม 
- มีใจรักบริการประชาชน 
- ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประหยัดน ้า ไฟฟ้า และลดการใช้พลังงาน 

ปัจจัยที่ท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านความต้องการพ้ืนฐาน  ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร และปัจจัยด้านการเติบโตก้าวหน้า  
 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร   
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท า ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบด้านลบ สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ 
 
การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการระบุ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง เพ่ือเพ่ิมความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ด้วยการลดโอกาส
และผลเสียหายให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ห รื อ ก า รบ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย ง ร ะ ดั บ อ งค์ ก ร โด ย ร วม  (Enterprise Wide Risk 
Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดย
การลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ หรือกล่าวคือ การบูรณาการการ
บริหารความเสี่ยงทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดมูลค่าสูงสุด และผลกระทบ
ระหว่างความเสี่ยงที่มีต่อกัน 
 
ความแตกต่างของความเสี่ยง (Risk) และปัญหา (Problem) 
ความเสี่ยง (Risk) เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลในทางลบ  ส่วนปัญหา (Problem) 
เป็นเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรค หรือความ
ยุ่งยากต่างๆ 



 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
การก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กร
โดยรวม เนื่องจากการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรมีความเสี่ยงเป็นอุปสรรคที่จะท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้ หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยที่องค์กรยังสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดได้ ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (RiskAppetite) 
 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจยอมรับ
ได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะระบุเป็นค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ 
 
ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)หมายถึง ความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าองค์กรได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 
รฟม. ได้แบ่งการบริหารความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน  
2) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 
การบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงาน 
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย/ส านัก โดยความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้โดยอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการฝ่าย/ส านัก หรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่
เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานของ รฟม. หรือสามารถควบคุมได้โดย
กระบวนการควบคุมภายใน เช่น ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพต่ า จะต้องจัดให้มี
กิจกรรมควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น ก าหนดวิธีการคัดเลือกผู้ขายการจัดท าทะเบียน
ประวัติผู้ขาย สถิติราคา การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
เป็นต้น 
 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
เป็นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการด าเนินงานของ รฟม. 
รวมทั้งมีผลกระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ รฟม. 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ รฟม. ด าเนินการตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กรของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2) การก าหนดเป้าหมาย (Objective Setting) 
3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
7) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
8) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การก าหนดเป้าหมาย (Objective Setting) 
2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) 
5) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
6) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดการความเสี่ยง 
การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จะมีการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงโดยจะ
เลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งหรือหลายกลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 4T ได้แก่ Terminate  Transfer  Treat  Take 
 
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) 
เป็นการก าจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากมีโอกาสเกิดข้ึนสูงและมีผลกระทบสูง 
เช่น เปลี่ยนเป้าหมาย การยกเลิกโครงการหรือแผนงาน การเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
 
2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) 
เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยง โดยการถ่ายโอน
หรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัย การโอนความรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมา 
การโอนงานไปยังผู้รับสัมปทาน การจ้างเหมา (Outsourcing) เป็นต้น 
 
3) การควบคุมความเสี่ยง (Treat) 
เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยน
การท างานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการท างาน การก าหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น 
 
4) การยอมรับความเสี่ยง (Take) 
เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้จะไม่มีการด าเนินการใดเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบ
เนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่ า หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ 
 
ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) 
คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก าหนดความส าคัญของความเสี่ยง โดยค่าระดับความเสี่ยงได้ 
จากการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (I) 
 
ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการค านวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า และ
หากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดยความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง 
 



 
ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

1-3 ต่ า 
4-9 ปานกลาง 

10 – 16 สูง 
มากกว่า 16 สูงมาก 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มี
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร ดังนี้ 
1) การด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 
2) ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ต่างๆ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร 
4) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5) ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 

 ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร  
ช่ อ งท า งก า รสื่ อ ส า รผ่ า น เท ค โน โล ยี  โด ย  รฟ ม . มี ชื่ อ เ ว็ บ ไซ ต์ ข อ งอ งค์ ก ร  : 

http://www.mrta.co.th   เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรให้บุคลากร
ภายในองค์กรและบุคลลภายนอกทราบ  ทั้งนี้ รฟม. ยังมีเว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร รวมถึงข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยมี
ชื่อว่า http://km.mrta.co.th   
 

 การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมส าหรับกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  
      สถานที่ตั้ งศูนย์ฝึกอบรมส าหรับกิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนไทย (Training Center) ที่
ด าเนินการโดย รฟม.  อยู่ท่ีอาคารศูนย์ซ่อมบ ารุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายฉลองรัชธรรม)   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mrta.co.th/
http://km.mrta.co.th/


 
 การจัดการความรู้ขององค์กร  
รฟม. ได้ด าเนินการบริหารจัดการความรู้ ตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการความรู้ของ  

องค์กร (KM MRTA Model) ในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมี 5 กระบวนการที่ส าคัญ ได้แก่  

 
1. การวิเคราะห์และส ารวจความรู้ 
2. การจัดเก็บความรู้ 
3. การพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ 
4. การประเมินและตรวจสอบความรู้ 
5. การปรับปรุงความรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยมีการด าเนินการทบทวนและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ส าคัญขององค์รให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจขององค์กร มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญของทุกส่วนงาน 
ฝ่าย/ส านัก พร้อมกับได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางการสื่อสารการจัดการความรู้  
ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. (KM Website) (http://km.mrta.co.th)   เว็บไซต์
พัฒนาบุคลากร รฟม.  (HRD Website) เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศจัดการ
ความรู้ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของการใช้ระบบจัดการความรู้ในองค์กร 
ตลอดจน ประเมินผลการจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือตรวจประเมินระดับการพัฒนาของกระบวนการ

http://km.mrta.co.th/


จัดการความรู้ (KMA : Knowledge Management  Assessment) เพ่ือพิจารณาจุดแข็ง และสร้าง
โอกาสในการปรับปรุงการจัดการความรู้ขององค์กร และน าผลลัพธ์ของการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการวางแผนและพัฒนาการจัดการความรู้เป็น KM Roadmap ที่
เหมาะสมกับองค์กร 

  
 

 องค์ความรู้หลักขององค์กร  
            องค์ความรู้หลักขององค์กร ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล แผนวิสาหกิจ บริบทองค์กร และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง  รวมถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการด าเนินโครงการ
บริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  โดย
ก าหนดองค์ความรู้ขององค์กร ทั้งหมด 7 ด้าน พร้อมทั้งก าหนดนิยามขององค์ความรู้ โดยมีรายละเอียดังนี้    

1. องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า 
2. องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและการเดินรถ 
3. องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า 
4. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกจิต่อเนื่อง 
5. องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร 
7. องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

 
1.องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า  

    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการรถไฟฟ้าตั้งแต่ก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้าง  ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง และหลังด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประกอบด้วยการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
รวมถึงการเขียนสัญญาโครงการและการก่อสร้าง การด าเนินการโครงการ และการส่งมอบและการตรวจ
รับโครงการ กระบวนการท างาน อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการบริหารโครงการรถไฟฟ้าร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ฝ่าย
บริหารและพัฒนาพื้นที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง และฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น  
 

2.องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและการเดินรถ  
 ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งานก่อสร้างโครงการ เทคโนโลยี
ส าหรับงานการก่อสร้าง ความรู้ด้านงานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบและเทคโนโลยีในการเดินรถ 
รายงานการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการเงิน ขณะด าเนินการก่อสร้าง รายงานโครงการที่ระบุปัญหา 
แนวทางแก้ไข วิธีการติดต่อผู้ประสานงาน และผลลัพธ์ที่พบระหว่างก่อสร้าง เช่น ปัญหาทางเทคนิคใน
การก่อสร้าง ปัญหาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง ปัญหาการเปิดการเดินรถในระยะแรก เป็นต้น 



และรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคของการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ก าลังดาเนินการและอยู่ในแผนที่คาดว่า
จะก่อสร้างในอนาคต  
 

3.องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า  
ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการรถไฟฟ้า ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ใน

การให้บริการรถไฟฟ้า การคัดเลือกสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางในสถานี สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทาง งานรักษาความปลอดภัย งานดับเพลิง งานกู้ภัย และแนวทางแก้ไขในการให้บริการ
รถไฟฟ้า รายงานสรุปภาพรวมโครงการบริหารจัดการความรู้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และองค์กรสมรรถนะสูง  

 
4.องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง  

 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่และพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ด้วยแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ รอบ
สถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development) ประกอบด้วย การออกแบบผังการให้บริการ 
ของสถานีรถไฟฟ้า การใช้ประโยชน์พ้ืนที่รอบสถานีในเชิงพาณิชย์ การเขียนแผนธุรกิจต่อเนื่อง จากการให้บริการ
รถไฟฟ้า  

 
5.องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ถูกเวนคืน ผู้อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงการก่อสร้าง ส่วนราชการเจ้าของ
พ้ืนที่ ผู้โดยสาร ที่ปรึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงาน รฟม. รวมถึงทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในการเจรจากับผู้ถูกเวนคืนที่ดินในการสร้างรถไฟฟ้า กรณีศึกษาการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงการก่อสร้างและส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากร รฟม.  

 
6.องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร  

 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
หรือการจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับ กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสารลงบนระบบสารสนเทศ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือ
ราชการ และเอกสารระหว่างฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

 
7.องค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับราคาและพัสดุ สินค้า หรือบริการที่จัดซื้อจัด
จ้าง วิธีการจัดจ้างงานที่มีความซับซ้อน การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน



เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน และ   
ข้อควรระวังในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



สมรรถนะหลักขององค์กร (รายการใหม่) ประกอบด้วย  
1. Construction : ความสามารถการบริหารการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 
2. Network : ความสามารถการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าและการเชื่อมต่อ 
3. Execution Management : ความสามารถการพัฒนาธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
4. Customer : ความสามารถการพัฒนาธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
5. Transit Technology : ความสามารถการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรถไฟฟ้า   
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