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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 โครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหง
ประเทศไทยน้ัน ถือเปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการพัฒนาหวงโซมูลคาในองคการที่ดําเนินการมาตั้งแต
ปงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ คือ เพ่ือใหเกิดการนําตัวแบบหวงโซคุณคามาใชใน
การพัฒนาองคการอยางเปนรูปธรรม และผลักดันใหการรถไฟแหงประเทศไทยกาวสูสถานะองคการเปนเลิศ 
โดยไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามแนวคิดการจัดการคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสรางความพึงพอใจจาก
ประชาชนอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ดวยเหตุน้ีกองพัฒนาองคการและการบริหารงาน การรถไฟแหงประเทศไทย
จึงไดรวมกับคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหทุกภาค
สวนรวมกันเสนอกระบวนงานสําคัญตนแบบที่จะดําเนินการตามกรอบการพัฒนาหวงโซมูลคา 
 ผลการดําเนินโครงการพบวา องคาพยพทุกภาคสวนไดรวมกันเสนอกระบวนงานเพ่ือนํามาสูการ
ปรับปรุง พัฒนาและลดขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมจํานวน 10 กระบวนงาน โดยมาจากทั้งกระบวนงานที่เปน
กิจกรรมหลัก (Core Activities) และกระบวนงานที่เปนกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) นอกจากน้ี
หนวยงานตางๆ ยังไดรวมกันเสนอโครงการประกอบกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงคุณคาผานสายโซคุณคา หรือที่
เรียกวา SIPOC MODEL เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและสรางคุณคาอยางเปนรูปธรรมทั่วทั้งการรถไฟแหง
ประเทศไทยอีกดวย 
 ทั้งน้ี นอกจากขอเสนอกระบวนงานทั้ง 10 กระบวนงานจะสามารถเชื่อมโยงอยางสอดคลองตามตัว
แบบหวงโซมูลคาแลว กระบวนงานเหลานี้ยังไดสนองตอยุทธศาสตรเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทย ซ่ึง
มีการประมวลจากขอเรียกรองของสังคม และทิศทางนโยบายของภาครัฐ คือ ยุทธศาสตรรถจักรพอเพียง           
ตรงเวลา/ปลอดภัย และบริการดี ซ่ึงจากการศึกษาพบวากระบวนงานทั้ง 10 กระบวนงานสามารถสนอง
ยุทธศาสตรทั้งสามยุทธศาสตรดังกลาวไดเปนอยางดี จึงสะทอนไดวาการริเร่ิมการพัฒนาหวงโซมูลคาใหเกิดขึ้น
ในการรถไฟแหงประเทศไทยตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมานั้น สามารถเชื่อมโยงไดทั้งความตองการของสังคม 
ขอกําหนดจากภาครัฐ รวมถึงสนองตอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA) ที่การรถไฟฯ มุงม่ันจะดําเนินการเพ่ือเทียบเคียงสูความเปนเลิศไดอีกดวย 
 อยางไรก็ดี เนื่องจากกระบวนการนํารองทั้ง 10 กระบวนงาน เปนกระบวนงานที่มีขนาดใหญและตอง
ใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก จึงมิอาจเปนไปไดที่จะสรางสัมฤทธิผลใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 1 ป 
ดังน้ันการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 จึงเปนเพียงการดําเนินการใน “ชั้นตน” ที่จะทําใหทุกฝาย/
สํานักงานที่ดําเนินภารกิจหลักของการรถไฟแหงประเทศไทยมองเห็นภาพความเชื่อมโยงจากกระบวนงานหลัก
ตางๆ และเสนอโครงการประกอบงบประมาณเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ SIPOC MODEL ในแตละ
กระบวนงาน โดยยังพบปญหาในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณที่มีไมเพียงพอและทรัพยากรสนับสนุนที่ไมพรอม
ในการดําเนินการใหทันตอเวลาในปงบประมาณ 2553 อยางไรก็ดี กลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) ซ่ึง
เปนบุคลากรผูมีศักยภาพสูงที่ไดรับมอบหมายความผิดชอบในการดําเนินงานในแตละกระบวนการก็ไดเสนอให
การรถไฟแหงประเทศไทยตั้งงบประมาณลวงหนาในปงบประมาณถัดไป เพ่ือใหมั่นใจไดวาโครงการทั้ง 31 
โครงการซ่ึงประมาณการงบประมาณไวสูงถึง 10,941,721,804 (หนึ่งหม่ืนเการอยสี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันแปดรอยสี่บาทถวน) จะยังคงดําเนินการตอไปไดในปงบประมาณถัดไป รวมถึงอาจเสนอใหมีการ
เพ่ิมกระบวนงานหลักๆ ที่จําเปนในการสงมอบมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือใหการจัดการกระบวนงานตาม
แนวคิดหวงโซมูลคาสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมทั่วทั้งองคการ ทั้งน้ี คณะที่ปรึกษาคาดวาภายหลังเสร็จ
สิ้นการดําเนินโครงการ การรถไฟแหงประเทศไทยจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากการดําเนินงานโดยชี้วัด
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สัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งเร่ืองการตรงตอเวลาของขบวนรถ จํานวนรถจักรที่พอเพียง ความปลอดภัย
ของขบวนรถและผูโดยสาร ความพึงพอใจของประชาชนและสังคม ตลอดจนความภาคภูมิใจและแรงจูงใจที่ดี
ของพนักงาน สัมฤทธิผลสิ่งเหลาน้ีเองจะเอ้ือใหการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถเปนองคการรัฐวิสาหกิจชั้น
นําของประเทศ สรางคุณคา และสามารถตัวแบบขององคการในอนาคตที่ยืนหยัดเคียงคูสังคมไทยไดอยาง
ยั่งยืน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1   หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากป 2551 ที่ผานมา การรถไฟแหงประเทศไทย ไดริเร่ิมผลักดันกลยุทธ “หวงโซมูลคา 
(Value Chain)” เพื่อใชขับเคลื่อนกิจกรรมในวงจรของการดําเนินงานใหสามารถสงมอบสินคาและบริการที่
มีคุณคาใหแกสังคมมากขึ้น  โดยเปาหมายใหญในการพัฒนากลยุทธดังกลาว คือ การรถไฟแหงประเทศไทย 
สามารถสรางการบริหารกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะผลักดันใหสังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญใน
การสนับสนุนการขนสงสินคาและบริการที่ มีตนทุนต่ํ าดวยการขนสงมวลชนระบบราง (Mass 
Transportation) ภายในประเทศ  ตระหนักวาการคมนาคมขนสงโดยรถไฟน้ันสามารถเปนทางเลือกอันดับ
หน่ึงที่จะลดปญหาตนทุนทางสังคม ลดความเสี่ยงที่มีตอชีวิตและทรัพยสินจากการโดยสารสัญจร รวมถึงเปน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญที่เอ้ือตอยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 ผลจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในปที่ผานมา สงผลใหพนักงานการรถไฟฯ มีความรูและเขาใจ
แนวคิด ตลอดจนความสําคัญของการพัฒนาหวงโซมูลคา (Value Chain) ในงานมากขึ้น   โดยสามารถบงชี้
ไดวากระบวนงานใดเปนกระบวนงานหลักที่ตองใหความสําคัญ หรือกระบวนงานใดที่ไมกอใหเกิดมูลคาใน
งาน ซ่ึงตองเรงปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคาใหมากยิ่งขึ้น  
           ในชวงเวลาของการวิเคราะหจัดทํากิจกรรมหวงโซมูลคา (Value Chain) ดังกลาว พบวา ทั้ง
ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางที่เขารวมในโครงการสามารถวิเคราะหบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานตนที่มีตอหนวยงานอื่นๆ ในการรถไฟฯ ได  และสามารถเชื่อมโยงกระบวนงานตามแนวคิดหวงโซ
มูลคา (Value Chain) ระหวางหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนขององคการ รวมถึงสามารถรวมกัน
ระดมความคิดเสนอแนะขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทํางานมากขึ้น  
 อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาในการเขารวมโครงการที่จํากัด ในขณะที่การรถไฟแหงประเทศไทย 
เปนองคการขนาดใหญ  มีหนวยงานในสังกัดเปนจํานวนมาก การเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมมูลคาในกระบวนงาน
ตางๆ จําเปนตองใชการศึกษาแบบเจาะลึกในระดับหนวยงานมากขึ้น  จึงตองเรงพัฒนากลยุทธตางๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือใหการรถไฟฯ สามารถสงมอบสินคาและบริการแบบทันเวลา (Just in Time Delivery) ที่
กอใหเกิดความรวดเร็ว  ลดตนทุนการบริหารจัดการ  และเพ่ิมความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น 
โดยตอยอดจากการศึกษาหวงโซมูลคา (Value Chain) เดิมเพ่ือผลักดันใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
สามารถสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added)  ทั่วทั้งองคการไดอยางแทจริง 
 เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย มีความตอเน่ือง กอง
พัฒนาองคการและการบริหารงาน  ฝายบริหารงานบุคคล  จึงเล็งเห็นความสําคัญแลววา ควรใหมีการศึกษา
เร่ือง “การประยุกตระบบหวงโซมูลคา  (Value Chain)  ในการลดข้ันตอนการทํางานของการรถไฟ
แหงประเทศไทย”  เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ไดสามารถบูรณาการระบบหวงโซมูลคา  (Value Chain)  
ระหวางภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการสัมมนาน้ีจะสงผลดีตอ
การบริหารกิจการของการรถไฟแหงประเทศไทย ที่จะสงผลใหเกิดแผนการปฏิบัติในการจัดทําหวงโซคุณ
คาที่ชัดเจนตอเน่ืองครบทุกหนวยงานและบังเกิดผลที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง 
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1.2  วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
1. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหวงโซมูลคา  (Value Chain) ในการจัดทําขอตกลงการปรับลด

ขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิผล 
2. เพ่ือสรางตัวแบบการปรับลดขั้นตอนการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการรถไฟแหง

ประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนงานตางๆ ไดทั้งองคการ และเปนตัวแบบที่เสริมสรางการทํางานที่
เอ้ือตอภารกิจในอนาคตของการรถไฟแหงประเทศไทยไดอยางแทจริง 
 
 

1.3 วิธีการดําเนินงาน 
ข้ันตอนที่ 1 ประชุมหารือกับคณะทํางานรวมกับการรถไฟแหงประเทศไทยในการพิจารณาแนว

ทางการพัฒนากระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา (หมวด 6 ใน TQA)  โดยศึกษาขอมูลวิสัยทัศน/
ยุทธศาสตร  แผนและผลการดําเนินงานของการรถไฟแหงประเทศไทย  รวมถึงขอเรียกรองจากผูมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholder) 

ข้ันตอนที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณา 
กระบวนงานนํารองและตัวแทนหนวยงานที่ควรทําหนาที่ปรับปรุงพัฒนากระบวนงานตามตัวแบบหวงโซ
มูลคา ซึ่งจะถูกแตงตั้งใหเปน “กลุมยุทธศาสตร” (Strategic Cluster) ในการทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อน
ภารกิจ โดยการประชุมดังกลาว คณะที่ปรึกษาไดทําหนาที่ในการทบทวนและใหขอมูลจากการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหวงโซมูลคา ในป 2551 และ 2552 ที่ผานมา เพ่ือใหผูบริหารพิจารณาและกําหนดกลุม
ยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนหวงโซมูลคาที่ชัดเจน 

ข้ันตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง และแตงตั้งคณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย
เพ่ือใหความเห็นชอบ ตลอดจนรวมกําหนดแนวทางในการกํากับ และติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของกลุม
ยุทธศาสตร” (Strategic Cluster) โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

3.1 กําหนดและพัฒนากระบวนงานสําคัญ สรางตัวแบบที่สามารถลดขั้นตอนการทํางานใหสามารถ 
สรางมูลคาเพิ่มในงาน 

3.2 ควบคุม ติดตาม แกไขปรับปรุง กระบวนงานตามหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 
3.3 พิจารณา วินิจฉัย ใหความเห็น  เสนอวิธีการ แนวทางและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ที่

เก่ียวกับหวงโซมูลคา เพื่อใหมีการนําหวงโซมูลคามาใชประโยชนในการพัฒนาองคกรของการ
รถไฟฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม 

3.4 เชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกมาใหคําปรึกษาหรือใหความรู 
3.5 แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อใหดําเนินการพัฒนากระบวนงานดานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายของ

การรถไฟฯ 
3.6 ใหทุกหนวยงานใหความรวมมือกับคณะกรรมการฯ ตามที่รองขอเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยง

กระบวนตางๆ ที่จําเปนในการเพ่ิมมูลคาในกระบวนงานตางๆ รวมกันเพ่ือผลักดันใหการรถไฟ
แหงประเทศไทยสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทั่วทั้งองคการไดอยางแทจริง 

ข้ันตอนที่ 4 ประชุมชี้แจงกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) เพ่ือสรางความเขาใจและ
เตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา 
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ข้ันตอนที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) เพ่ือระบุขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแตละกระบวนงาน โดยคณะที่ปรึกษาทําหนาที่ในการชี้แนะ และเชื่อมโยงกระบวนงานทั้งหมด
ของการรถไฟแหงประเทศไทยตามตัวแบบหวงโซมูลคา   
          ข้ันตอนที่ 6 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ติดตามผลหวงโซมูลคาแบบ Action 
Learning   

ข้ันตอนที่ 7 สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอการรถไฟแหงประเทศไทย  
ข้ันตอนที่ 8 นําเสนอแกผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และประกาศใชหวงโซมูลคา  

       

 
แผนภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา   

(Value Chain)  ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

1.4 ระยะเวลาดําเนินการ 
เพ่ือเปนการแจกแจงขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value 

Chain)  ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทดังที่กลาวไปแลวขางตนใหสามารถ
เกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม คณะที่ปรึกษาจึงไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเปนชวง โดยแบงเปน 4 
ชวงขั้นตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นวิเคราะห/ติดตาม และขั้นสรุปผล โดยกําหนดชวงเวลา
และกิจกรรมการดําเนินโครงการดังตอไปน้ี 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

ข้ันเตรียมการ 
สิ งหาคม – กันย ายน 
2552 

ประชุมหารือกับคณะทํางานรวมกับการรถไฟแหงประเทศไทยในการพิจารณา
แนวทางการพัฒนากระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา (หมวด 6 ใน TQA)  
โดยศึกษาขอมูลวิสัยทัศน/ยุทธศาสตร  แผนและผลการดําเนินงานของการ
รถไฟแห งประเทศไทย   รวมถึ งข อ เ รียกรองจากผู มี ส วนไดส วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้ันดําเนินการ 
 
28 กันยายน 2552 

ระยะที่  1   
ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือ
พิจารณา กระบวนงานนํารองและตัวแทนหนวยงานที่ควรทําหนาที่ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา ซ่ึงจะถูกแตงตั้งใหเปน “กลุม
ยุทธศาสตร” (Strategic Cluster) ในการทําหนาที่เปนผูขับเคลื่อนภารกิจ 

4 ธันวาคม  2552 

 
คณะที่ปรึกษา สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนําเสนอผูบริหารการรถไฟฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 

30 ธันวาคม  2552 
ระยะที่  2   
แตงตั้งคณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 

(ตามคําสั่งที่ บภบ.94/2552) 
27  มกราคม  2553 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือให

ความเห็นชอบ ตลอดจนรวมกําหนดแนวทางในการกํากับ และติดตามการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกลุมยุทธศาสตร” (Strategic Cluster) 

 

10 มีนาคม   2553 
ระยะที่  3   
ประชุมชี้แจงกรอบการดําเนินงานแกกลุมยุทธศาสตร  (Strategic Cluster)  เพ่ือ
กําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน และพิจารณากระบวนงานเพิ่มเติม  

29  มีนาคม  2553 ประชุมกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster)   เพ่ือใหแตละกลุมนําเสนอแนว
ทางการดําเนินงานในแตละกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาตามตัวแบบหวงโซ
มูลคา 

ข้ันวิเคราะห/ติดตาม 
 
20 เมษายน 2553 
7  มิถุนายน 2553 
15 มิถุนายน 2553 

ระยะที่  4   
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) เพื่อระบุขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแตละกระบวนงาน โดยคณะที่ปรึกษาทําหนาที่ในการชี้แนะ และ
เชื่อมโยงกระบวนงานทั้งหมดของการรถไฟแหงประเทศไทยตามตัวแบบหวงโซ
มูลคา   

15 กรกฎาคม  2553 นําเสนอกระบวนงานตางๆ แกคณะกรรมการหวงโซมูลคาเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณในการดําเนินการ 
 
 



5 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

 
19 กรกฎาคม 2553 
17 กันยายน   2553 

ระยะที่  5   
สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามหวงโซมูลคาแบบ Action Learning   

ขั้นสรุปผล 
 
29  กันยายน   2553 

ระยะที่  6   
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานของกลุมนํารองเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการหวงโซ
มูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 

*** ระยะที่  7   
สรุป/นําเสนอ/ประกาศใช 

*** อยูระหวางการกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
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ตารางที่ 1 ผังแสดงกําหนดระยะเวลา (Gantt Chart) ในการดําเนินโครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา  (Value Chain)   
ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย  

 

ลําดับที ่
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

2552 
ปงบประมาณ   2553 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1. ประชุมหารือกับคณะทํางานรวมกับการรถไฟแหง

ประเทศไทยในการพิจารณาแนวทางการพัฒนา
กระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา  

             

       2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของการรถไฟ
แหงประเทศไทย เพื่อพิจารณา กระบวนงานนํารอง
และตัวแทนหนวยงานที่ควรทําหนาที่ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา ซึ่งจะถูกแตงตั้ง
ใหเปน “กลุมยุทธศาสตร” (Strategic Cluster) ใน
การทําหนาที่เปนผูขับเคล่ือนภารกิจ 

             

3 ประชุมช้ีแจง และแตงตั้งกรรมการหวงโซมูลคาของ
การรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อใหความเห็นชอบ 
ตลอดจนรวมกําหนดแนวทางในการกํากับ และติดตาม
การขับเคล่ือนภารกิจของกลุมยุทธศาสตร” (Strategic 
Cluster) 

             

4 ประชุมช้ีแจงกรอบการดําเนินงานแกกลุมยุทธศาสตร  
(Strategic Cluster)  เพื่อกําหนดรายละเอียดการ
ดําเนินงาน และพิจารณากระบวนงานเพิ่มเติม 

             

5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยุทธศาสตร (Strategic 
Cluster) เพื่อระบุขั้นตอนการดําเนินงานในแตละ
กระบวนงาน โดยคณะที่ปรึกษาทําหนาที่ในการชี้แนะ 
และเช่ือมโยงกระบวนงานทั้งหมดของการรถไฟแหง
ประเทศไทยตามตัวแบบหวงโซมูลคา   
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ลําดับที ่
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

2552 
ปงบประมาณ   2553 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามหวงโซมูลคาแบบ Action 

Learning   
             

7. สรุปผลการดําเนินงานแกคณะกรรมการหวงโซมูลคา              
8. สรุป/ นําเสนอประกาศใช              
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1.5  คณะที่ปรึกษา 
  

รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค  วัฒนา                                              หัวหนาคณะที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝายบริหาร และอาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา  
รบ. (รัฐประศาสนศาสตร)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
MPA (Political Science) Saitama, Japan 
พม.บ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, United States of America 
 
ผูชวยศาสตราจารยอราม ศิริพันธุ                                                                ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต และอาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา  
รบ. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
ดร.เติมศักด์ิ สุวรรณศักด์ิ                                                                           ที่ปรึกษา 
นักวิชาการอิสระ (ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารองคการ) 
วุฒิการศึกษา  
ศสบ. วทม. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รป.ม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รป.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 
ดร.ปกรณ ศิริประกอบ                                                                             ที่ปรึกษา 
อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รบ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
MPA Arizona State University, USA 
Ph.D (Public Administration), Arizona State, USA 
 
นางสาวสุวิมล ราชธนบริบาล                                                                     ที่ปรึกษา 
นักวิจัย คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 
คบ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
คม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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นายสิริวิท   อิสโร                                                                                      ที่ปรึกษา 
นักวิจัย  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิการศึกษา 
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.สงขลานครินทร  
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กําลังศึกษา รป.ด. (รัฐศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

1.6 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
1. บุคลากรในการรถไฟแหงประเทศไทยมีความรู ความเขาใจและสามารถประยุกตใชระบบ

หวงโซมูลคา (Value Chain)  ในการลดขั้นตอนการทํางานไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. บุคลากรในการรถไฟแหงประเทศไทย เกิดทัศนคติที่ดี มุงม่ันในการพัฒนาระบบหวงโซ

มูลคาใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
3. การรถไฟแหงประเทศไทย มีตัวแบบโซ มูลคาที่นําเสนอตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) และใชตัวแบบดังกลาวในการกํากับกิจกรรมการสรางคุณคาใหเกิดประสิทธิผลทั่วทั้ง
องคการ 

4. การรถไฟแหงประเทศไทยไดรับความเชื่อมั่นจากสังคมในดานคุณภาพการใหบริการ ความ
สะดวกปลอดภัย และสามารถเปนแบบอยางการบริหารงานที่เปนเลิศ 
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บทที่ 2 
แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับหวงโซมูลคา (Value Chain) 

 
โดย รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค วัฒนา1 

การวิเคราะหหวงโซมูลคา เปนเคร่ืองมือทางการบริหารงานสมัยใหมที่นําไปสูการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับองคการทั้งในดานการเปนผูนําดานตนทุน หรือสรางผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง  

2.1 ความหมายของหวงโซมูลคา 

คําวา Value แปลเปนภาษาไทยวา “คุณคา” หรือ “มูลคา” ซ่ึงหมายถึงประโยชนที่องคการ
สงมอบใหกับลูกคา ซ่ึงตอไปนี้จะใชคําวา “มูลคา” ที่ลูกคาพรอมจะจายเพ่ือซ้ือสินคาและบริการของ
องคการ สวนคําวา Chain ตรงกับภาษาไทยที่วา “โซ” ซ่ึงแสดงถึงการยึดโยงดวยหวงหลายๆ หวง
เปนเสนยาวที่แข็งแกรงนําไปใชประโยชนไดมาก ในที่น้ีจะใชคําวา “หวงโซ” เม่ือรวมคําแลว Value 
Chain แลว จะใชคําวา “หวงโซมูลคา” มีความหมายของการยึดโยงเชื่อมตอกิจกรรมตางๆ ของ
องคการ ใหประสานสัมพันธกันอยางแนบแนนเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองกัน ในแตละกิจกรรมในแต
ละกระบวนการในหวงโซมูลคาน้ันจะเพ่ิมมูลคาหรือประโยชนซ่ึงกันและกัน และทําใหผลิตภัณฑ
สุดทายมีมูลคาสมบูรณใหแกลูกคา  

หากมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไมไดสรางมูลคาใหกับกระบวนการที่สงผลตอลูกคาโดยตรง แต
ชวยสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการเพ่ิมมูลคาในกระบวนการที่สรางผลิตภัณฑสุดทาย เรา
เรียกกิจกรรมเหลาน้ีวา กิจกรรมสนับสนุนการเพ่ิมมูลคา (Value Enabling Activity) ตัวอยางเชน 
กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย การบริหารจัดการเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณตางๆ รวมทั้งการบริหารระบบการเงิน ก็ถือวาเปนกิจกรรมสนับสนุนการเพ่ิมมูลคา การ
มุงเนนไปที่มูลคา (Value) ดังกลาว จะสามารถวิเคราะหไดวา กิจกรรมใดเพ่ิมมูลคาโดยตรง กิจกรรม
ใดสงเสริมการเพ่ิมมูลคา และกิจกรรมใดไมเกี่ยวของกับการเพ่ิมมูลคาเลย (Non Value Added 
Activity) กิจกรรมไมเพ่ิมมูลคาเหลาน้ี อาจแฝงอยูในกระบวนการขององคการโดยที่ไมมีการตระหนัก
ของผูบริหาร ซึ่งจะตองถูกกําจัดทิ้งออกไป 

หวงโซมูลคาเร่ิมจากแนวคิดของโซที่ประกอบดวยอนุกรมของกิจกรรมตางๆ ขององคการที่
เพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑที่องคการผลิตขายใหแกลูกคา โดยนําวัตถุดิบมาแปรสภาพเพ่ือนําไปเขาสู
ขั้นตอนการผลิต เม่ือเสร็จก็ขายออกไปในราคาที่มากกวาตนทุนของวัตถุดิบ มูลคาที่เพ่ิมขึ้นเหลานี้
ชี้ใหเห็นถึงมูลคาที่เพ่ิมขึ้น โดยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึงตนทุนของกิจกรรม
ในรายละเอียด ก็จะสามารถวิเคราะหหวงโซมูลคาไดชัดขึ้นวากระบวนการใดเพ่ิมมูลคาเทาใด และ

                                         
1 รองคณบดีฝายบริหาร และอาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
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กระบวนการใดบางที่ไมเพ่ิมมูลคา เพื่อนําไปสูการออกแบบกระบวนการใหม ที่สามารถกําจัดกิจกรรม
หรือกระบวนการที่ไมมีประโยชน หรือพยายามลดกระบวนการที่ไมเพ่ิมมูลคาในกระบวนการปจจุบัน
ลงใหมากที่สุด 

โดยสรุปแลว หวงโซมูลคาเปนการศึกษามูลคาที่เกิดขึ้นของกิจกรรมในการผลิตสินคาหรือ
บริการตั้งแตกระบวนการไดมาของวัตถุดิบ จนกระทั่งสงถึงมือผูบริโภค เนนใหมีการเชื่อมโยงกิจกรรม
ขององคการที่สรางสรรคจากการจัดหาวัตถุดิบพ้ืนฐานสูการควบคุมผลิตภัณฑที่ใหการผลิตสําเร็จเสร็จ
สิ้น และสงมอบใหแกลูกคา (Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen, 1995:345) หรือลําดับ
ของกิจกรรมที่สงเสริมกันเพ่ือจัดหาสินคาหรือบริการใหแกลูกคา (Anthony A. Atkinson….et al., 
1995:45)  

2.2 ประโยชนของหวงโซมูลคา 

การวิเคราะหหวงโซมูลคาชวยใหองคการสามารถมองภาพรวมของธุรกิจอยางเปนองครวมที่กวางขวาง
ขึ้น ไมใชมองเปนเฉพาะเร่ือง หรือเพียงจุดใดจุดหน่ึง สงผลใหองคการไดรับผลประโยชนจากกิจกรรม
ตางๆ ที่เสริมเติมเต็มกัน เปนประโยชนรวมอยางเต็มที่ หวงโซมูลคา สามารถชวยองคการไดตั้งแตขั้น
แรกของการประกอบธุรกิจ เชน การเลือกผูขาย (Supplier) การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ การปรับปรุง
กระบวนการผลิต เปนตน ซ่ึงเปนการมองทั้งสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคการ 
เพ่ือที่จะใหองคการสามารถปรับกระบวนการในการดําเนินองคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่
เปนอยู นอกจากนี้ หวงโซมูลคายังครอบคลุมถึงการจัดจําหนาย และการบริการหลังการขาย จนไปถึง
ผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะสงผลใหกระบวนการทุกขั้นตอนขององคการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันสงผลใหองคการไดรับประโยชนสงสุด 

2.3 แนวคิดหวงโซมูลคา (Value Chain Concept) 

หวงโซมูลคา เปนกรอบในการวิเคราะหองคประกอบภายในองคการ โดยแบงกิจกรรมภายใน
องคการออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมพ้ืนฐาน เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
ยอดขาย และสงมอบไปยังผูซื้อ และบริการภายหลังการขาย 

2. กิจกรรมสนับสนุน เปนกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมหลัก 

กระบวนการหลักจะประกอบไปดวยกิจกรรมของบริษัทหรือองคการที่มีความสําคัญในการ
ผลิตและบริการที่จะตองสงมอบใหกับลูกคา ไดแก กิจกรรมหลักๆ ที่เชื่อมโยงกันเปนมูลคาเพ่ิมเติม
ตอเน่ืองกัน ทําใหมูลคาของสินคาแตละตัวเกิดจากกระบวนการผลิตที่สําคัญ 5 สวน ไดแก สวนปอน
วัตถุดิบ สวนที่เปนขั้นตอนในการนําวัตถุดิบมาทําการผลิตจนไดเปนสินคาสําเร็จรูป สวนการนําเอา
สินคาสําเร็จรูปน้ันไปจัดจําหนาย ณ จุดขายหรือการใชชองทางการจัดจําหนายตางๆ สวนการตลาด
และการขาย ซ่ึงสินคาจะขายไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกับการตลาดและการขาย และสวนของการบริการ ณ 
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จุดจําหนาย รวมถึงการบริการหลังการขาย สวนกระบวนสนับสนุนน้ันจะคอยอํานวยความสะดวก
ใหกับกระบวนการหลักใหดําเนินการไดอยางราบร่ืน เชน การจัดการทรัพยากรมนุษย หลักการบริหาร
จัดการในระดับอาวุโสและกระบวนการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการเหลานี้จะผลิต
ผลลัพธออกมาเพื่อปอนเขาสูกระบวนการหลัก พูดในอีกมุมหน่ึงก็คือ กระบวนการเหลาน้ีผลิตผลลัพธ
ซ่ึงไมไดถูกบริโภคโดยตรงโดยลูกคา และกระบวนการเหลาน้ีไมไดสรางรายไดโดยตรงใหกับบริษัท  

การวิเคราะหหวงโซมูลคา เปนกระบวนการจําแนกองคประกอบในแตละสวนในกรอบของ
หวงโซมูลคา และพิจารณาวิธีการใชหรือวิธีการบริหารองคประกอบตางๆ เหลานี้ ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม ขั้นตอนทั้งหมดเหลานี้เรียกวา “การ
วิเคราะหหวงโซมูลคา” 

ในปจจุบันนักวิเคราะหสวนใหญใชคําวา กระบวนการ (Process) ซึ่งจะหมายถึงอะไรก็ตามที่
เรามักจะเรียกวา กระบวนการยอย (Sub process) ตามปกติเวลาเราอธิบายถึงคําวา กระบวนการ
น้ันจะหมายถึง อนุกรมของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเปาหมายของธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ ดังนั้นบางคนจึง
ทําใชคําวา กิจกรรมและกระบวนการทดแทนกัน ผมจะใชคําวา กิจกรรม เพ่ืออางถึงกระบวนการใน
ระดับที่ละเอียดที่สุดในแบบจําลองของกระบวนการธุรกิจ กระบวนการเหลาน้ีสามารถแยกยอยได แต
เม่ือมีการแตกยอยลงมาที่กระบวนการที่เราเรียกวาเปนกิจกรรมนั้นเราจะพบวากิจกรรมเหลานี้จะ
เก่ียวเนื่องกับการทํางานของคนซ่ึงเปนกระบวนการที่เล็กที่สุด ดังแสดงไวในรูปที่ 1 ตามลําดับขั้นของ
กระบวนการ 

 

แผนภาพที่ 2 ลําดับชั้นของกระบวนการ 
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2.4 แบบจําลองหวงโซมูลคาของ Michael Porter  

Michael Porter ไดเสนอวิธีการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และบทบาทของ
กระบวนการธุรกิจในการสรางและรักษาความไดเปรียบเชิงการแขงขันไวในเร่ืองของยุทธศาสตร และ
แนวคิดของหวงโซมูลคาไวเพื่อที่จะใหองคการตาง ๆ ไดใชกระบวนการตางๆ ที่ครบสมบูรณ ตั้งแต
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม คําสั่งซื้อของลูกคา จนกระทั่งไดความพึงพอใจของลูกคา หากไมมีวิเคราะห
ในเชิงกระบวนการ ก็เหมือนกับการที่แผนกหรือฝายตางๆ ทํางานแบบแยกกันอยู เปรียบไดกับไซโล
เก็บพืชผล (Department Silo) ที่แยกเก็บพืชผลแตละชนิดไมใหปะปนกัน ซ่ึงแมจะทําใหเกิดความ
เหมาะสมแตก็เปนสวนความเหมาะสมยอย (Sub optimized) ภายในองคการ Porter เสนอวา
ผูบริหารองคการควรจะมีแนวคิดในการมององคการที่เปนกระบวนการแบบบูรณาการทั้งหมดซ่ึง 
Porter ใหชื่อวา หวงโซมูลคา (Value Chain) เพราะวาองคประกอบทั้งหลายทั้งปวงที่อยูในหวงโซ
มูลคาจะรวบรวมเอาทุกกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเพ่ิมมูลคาตอผลิตภัณฑ หรือการบริการที่ขายหรือ
จําหนายโดยองคการ แบบจําลองหวงโซมูลคาของ Porter แสดงไวในภาพที่ 2 

 

แผนภาพที่ 3 หวงโซมูลคาของ Porter 
 

ภาพที่ 2 แสดงถึงการรวบรวมกิจกรรมยอยที่มีการดําเนินการเปนเอกเทศมาประสาน
รวมกันเปนหวงโซมูลคาที่สมบูรณ ถาจะใหไดผลเต็มที่ องคการจะตองไดรับการออกแบบใหมีการ
เชื่อมโยงกิจกรรมทุกกระบวนการ และกระบวนการยอย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่มีตนทุนของ
การผลิตผลิตภัณฑจะตองนํามารวม เมื่อหักลบออกจากรายไดจากการขายสินคา ก็จะไดผลตางที่เปน
กําไรที่เกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑน้ัน Porter ไดแบงกิจกรรมทั้งหมดออกเปน กระบวนการพ้ืนฐาน 
(Primary Activity) ซึ่งประกอบไปดวยลอจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics) การผลิต 
(Operation) ลอจิสติกสขาออก (Outbound Logistics) การตลาดและการขาย (Sales and 
Marketing)  สวนกิจกรรมสนับสนุนการเพ่ิมมูลคา ประกอบไปดวยกิจกรรมหลักๆ เชน การจัดหา 
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การพัฒนาเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐานของบริษัท การเงินการบัญชี และการจัดการระดับสูง Porter 
ใชคําวา หวงโซมูลคา (Value Chain) สอดคลองกับ Michael Hammer ใชคําวา กระบวนการหลัก 
(Core Process) ในงานเขียน ชื่อ Reengineering  

ในกรณีของบริษัทการรถไฟแหงหน่ึง อาจเร่ิมจากแนวคิดที่มีหวงโซมูลคาอยูประมาณ 5 หวง
โซมูลคาหรือมากกวาน้ัน ตามตัวอยางในภาพที่ 3 ซึ่งประกอบดวยหนวยธุรกิจ 3 หนวย ไดแก หนวย
ธุรกิจ ก หนวยธุรกิจ ข และหนวยธุรกิจ ค จะเห็นวา ในหนวยธุรกิจ ก อาศัยวัตถุดิบที่ปอนเขามา
เร่ิมตนตั้งแตการนําเหล็กมาสรางเคร่ืองยนตหัวรถจักรเอง จนออกมาเปนผลิตภัณฑรถไป ในขณะที่
หนวยธุรกิจ ข วัตถุดิบที่ไดจะเหมือนกับหนวยธุรกิจ ก แตสินคาสําเร็จรูปที่ไดน้ันเปนรางรถไป
เพ่ือที่จะสรางทางรถไฟ สวนธุรกิจ ค นําเหล็กเปนวัตถุดิบในการผลิต เขาสูกระบวนการผลิตออกมา
อุปกรณรถไฟ ในบางสถานการณที่ราคาเหล็กสูง หนวยธุรกิจตางๆ อาจจะมีการวิเคราะหถึงการไดมา
ของวัตถุดิบอ่ืนที่นํามาผลิตแทนที่จะรับซ้ือเหล็กเพียงอยางเดียว เพ่ือที่จะลดตนทุนของวัตถุดิบลง
สําหรับชองทางการจัดจําหนาย และการตลาด ในหนวยธุรกิจ ข อาจจะมองถึงชองทางการจัด
จําหนายที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม แทนที่จะสรางเพื่อใชเอง ก็อาจขายใหแกหนวยธุรกิจอ่ืนๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองคการ ในภาพที่ 2 แสดงถึง องคการแหงน้ีมีสายงานผลิตภัณฑ 4 ชนิด แต
อาจจะเพ่ิมการบริการอ่ืน เชน การบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ดานการจัดจางบริษัทจากภายนอก 
(Outsourcing) เปนตน  

 

แผนภาพที่ 4 หวงโซมูลคาในองคการ 

ในขั้นตอนตอมาเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบองคประกอบของหวงโซมูลคา โดยเปนการ
เปรียบเทียบวิธีการใชหรือประสิทธภิาพประสิทธิผลขององคประกอบตางๆ เมื่อเทียบกับในอดีต เปน
การเปรียบเทียบดูวามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากประสบการณเดิมอยางไร ขั้นตอนที่สามเปน
การวิเคราะหวาการใชทรัพยากรตางๆ เหลานี้มีความเหมาะสมเพียงใด ในบางกรณีมีการใชทรัพยากร
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ในสายการผลิตผลิตภัณฑใหม ที่เปนปญหากระแสเงินสด ทําใหขาดดุลยภาพของการใชทรัพยากร
ภายใน เพราะฉะน้ัน ในขั้นตอนน้ีจึงเปนการวิเคราะหถึงความเหมาะสมหรือดุลยภาพในการผลิต วา
เหมาะสมหรือไม ตลอดจนการพิจารณาถึงความคลองตัวขององคประกอบตางๆ เหลาน้ี เชน กรณีที่
หนวยธุรกิจ ค ตองการขยายสายการผลิตแทนที่สิ้นสุดกระบวนการขายอุปกรณรถไฟ อาจมีการขยาย
สายผลิตภัณฑไปสูการผลิตอุปกรณรถยนตแผน และน่ันหมายถึงหนวยธุรกิจ ข ก็จะตองคํานึงถึงแหลง
เงินลงทุน ตนทุนการเงิน กระแสเงินสดจายที่เพ่ิมขึ้นเปนเทาไร สรุปสุดทายมีศักยภาพขยายไปยังสาย
ผลิตภัณฑใหมไดหรือไม 

ขั้นตอนที่สี่ เปนชวงของการวิเคราะหองคประกอบสภาพแวดลอมภายใน ที่ถือวาเปนกุญแจ
แหงความสําเร็จในการบรรลุเสนทางเดินหรือทิศทางของธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงเปนการวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งและตัวกลไกสําคัญ หรือเราเรียกวา “Distinctive Competence” ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญสู
ความสําเร็จหรือทิศทางในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหขั้นตอนทั้ง 4 ประการ จะทําใหเห็นภาพของ
องคประกอบของสภาพแวดลอมภายในและดูถึงความสัมพันธซึ่งกันและกัน และความสัมพันธระหวาง
องคประกอบบางสวนกับความเกี่ยวเนื่องกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจ ก็จะสามารถเขาใจถึง 
“ศักยภาพในเชิงกลยุทธ” ได การบริหารงานตามแนวคิดของหวงโซมูลคา จะเปนการบริหารงานโดย
ใหสวนตาง ๆ ขององคการทํางานอยางเต็มที่ และมีการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ การ
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงานหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางมูลคาใหกับสินคา 
นอกจากนี้การบริหารขององคการไมเพียงสิ้นสุดภายในองคการเทาน้ัน แตยังขยายครอบคลุมไปนอก
องคการดวย 

การที่องคการจะสามารถสรางความเขมแข็ง หรือตองการเปนผูนําดานตนทุนหรือสราง
ผลิตภัณฑใหมีความแตกตางจากคูแขงขันได องคการจําเปนตองศึกษา วิ เคราะห ทําความเขาใจ
เก่ียวกับหวงโซมูลคาขององคการใหรอบคอบ ในการกําหนดการดําเนินงานของหนวยธุรกิจตาง ๆ ใน
อุตสาหกรรมสรางรถไฟ องคการตองพิจารณาความสามารถ ผลประโยชน และปจจัยตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองคการกอนวา องคการมีกําลังการผลิตพอหรือไม และเม่ือผลิตแลวผลตอบแทน
จะเปนอยางไร เชน ในหนวยธุรกิจ ก องคการจะเร่ิมตนตั้งแตการสั่งเหล็กแผน โดยมิไดสงใหผูบริโภค
คนสุดทายโดยตรง หนวยธุรกิจ ข องคการจะทําถลุงเหล็ก หนวยธุรกิจ ค ทําธุรกิจเดินรถ ถาองคการ
ที่ผลิต สามารถทําการผลิตเองไดทั้งหมดตั้งแตการเร่ิมตนถลุงเหล็ก จนถึงขั้นสงใหผูบริโภคคนสุดทาย
จะเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับองคการมากขึ้น จะเห็นไดวาหวงโซมูลคาจะมีความสัมพันธกับองคการทั้ง
ภายในและภายนอก ตั้งแตแหลงวัตถุดิบเร่ิมแรกไปจนกระทั่งถึงผูบริโภคคนสุดทาย หวงโซมูลคานั้น
เปนการเชื่อมโยงของกิจกรรมที่เพ่ิมมูลคาขององคการอยางตอเน่ืองและสัมพันธกันไมวาจะเปน
ทางตรงหรือทางออม จะประกอบดวย 2 ลักษณะ คือการเชื่อมโยงภายใน เปนความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมดําเนินงานภายในองคการ กิจกรรมแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองคการจะมีการเชื่อมโยง
กันอยางตอเน่ืองมีความสัมพันธกัน ถาเกิดปญหาขึ้นที่กิจกรรมใดก็จะสงผลกระทบไปยังกิจกรรมอื่น ๆ
เปนลกโซไปเร่ือย ๆการเชื่อมโยงภายนอก เปนความสัมพันธระหวางองคการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี 
2 ชนิด คือ 
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- การเชื่อมโยงกับผูขาย ความสัมพันธระหวางองคการกับผูขาย จากตัวอยางในอุตสาหกรรม
รถไฟในหนวยธุรกิจ ก จะเห็นไดวาจะมีความสัมพันธกับหนวยธุรกิจ ค ซึ่งเปนผูขายหรือเปนผูจัดหา
วัตถุดิบในการผลิตใหไดแกหนวยธุรกิจ ค  

- การเชื่อมโยงกับลูกคา  ความสัมพันธระหวางองคการกับลูกคา หนวยธุรกิจ ค มี
ความสัมพันธกับลูกคาซ่ึงไดแกโรงงานที่ทําการผลิตอุปกรณรถยนต ซึ่งรับผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่ไดจาก
หนวยธุรกิจ ก ไปผลิตตอ ซ่ึงเปนขั้นตอนถัดไป 

องคการอาจจะติดตอกับลูกคาเพียงอยางเดียวก็ได เพราะในบางกรณีองคการสามารถที่จะ
ผลิตสินคาเองไดโดยไมจําเปนที่จะติดตอขอซ้ือจากผูขาย แตองคการจะตัดลูกคาออกไปไมได เพราะ
องคการไมสามารถสรางลูกคาเองได 

2.5 ความสัมพันธระหวางการเช่ือมโยงภายใน กับการเช่ือมโยงภายนอก  
การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก จะมีความสัมพันธกันเปนลูกโซ คือถาเกิดปญหาขึ้น ณ 

จุดใดจุดหน่ึง ก็จะสงผลใหจุดอ่ืนไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกองคการเกิดปญหาขึ้นได ถาจะเปรียบ
ความสัมพันธของการเชื่อมโยงภายในกับภายนอก เปนขบวนรถไฟโดยใหผูขายเปนหัวขบวน องคการ
เปนทอนกลางขบวน สวนลูกคาเปนทอนทายขบวน องคการจะเสาะหาผูขายที่เหมาะสมเพื่อที่จะซื้อ
สินคาหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในองคการโดยผานกิจกรรมตางๆ ไปจนถึงกิจกรรมสุดทายจนได
สินคาหรือบริการและสงสินคาหรือบริการเหลานี้ไปยังลูกคาที่ความตองการในสินคาหรือบริการ ถา
องคการไดสินคาหรือวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพ เมื่อนํามาใชในองคการ อาจจะใชไมไดและทําให
กระบวนการถัดไปหยุดชะงักไมสามารถสงสินคาใหลูกคาไดทันเวลา จะเห็นไดวาถาเกิดปญหาขึ้นที่
กิจกรรมใด ไมวาจะเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองคการแลวก็จะสงผลไปยังกิจกรรม
อ่ืนๆ ทั้งกิจกรรมภายนอกและกิจกรรมภายในองคการ ภาพที่ 4 แสดงถึงการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา
ขององคการ (ภายใน) กับกระบวนการภายนอก ไดแก หวงโซมูลคาของผูจัดจําหนาย หวงโซมูลคา
ของชองทาง และหวงโซมูลคาของลูกคา เปนระบบมูลคาที่ครอบคลุมกวางขวาง 

 

แผนภาพที่ 5 การเชื่อมโยงหวงโซมูลคาภายในกับภายนอกองคการ 
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2.6 สวนสรุป 

การวิเคราะหสายโซมูลคาจะเปนการวิเคราะหกิจกรรมตั้งแตการเร่ิมประกอบการ จนกระทั่ง
ออกมาเปนสินคา หรือบริการและสงตอใหผูบริโภค สายโซมูลคาจะประกอบดวยองคประกอบที่เกิด
จากกระบวนการผลิตทั้งหมด 5 องคประกอบหลัก ไดแก การจัดหาวัตถุดิบ การนําวัตถุดิบมาผลิต 
การนําสินคาสําเร็จรูป การตลาดและการขาย และการบริการ ที่เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน จนกลายเปน
มูลคาสุดทายในสายตาของลูกคา การบริหารขององคการจะไมสิ้นสุดภายในองคการเทานั้น แตยัง
ครอบคลุมไปนอกองคการ ถาองคการสามารถวิเคราะหความสัมพันธที่เกดขึ้นได ก็สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับองคการได ทั้งในดานการเปนผูนําดานตนทุนหรือสรางผลิตภัณฑใหมจากความ
แตกตางที่สามารถแขงขันได แตอยางไรก็ดี องคการจะตองคํานึงถึงกําลังการผลิต และขอจํากัดของ
องคการดวย 

หวงโซมูลคา เปนการรวมกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางขององคการ ตั้งแตการเร่ิมตนของ
วงจรชีวิตการผลิตและการบริการ และยังรวมถึงกิจกรรมหลักในการผลิต การขายและการตลาด การ
บริการและการสนับสนุนหลังการขาย หวงโซมูลคามิไดเนนที่กระบวนการหลัก (Core Process) เพียง
อยางเดียว แตยังรวมกระบวนการใหญเขาไวดวยกันเชน ในบริษัทหน่ึงอาจจะมีกระบวนการเติมเต็ม
สินคา (Fulfillment Process) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) กระบวนการวางแผน
และสนับสนุน (Planning Process) กระบวนการจัดสง (Delivery Process) และกระบวนการขาย 
(Sales Process) เปนตน 

กระบวนการ (Process) เปนสวนยอยของหวงโซมูลคา กระบวนการหน่ึงๆ จะประกอบไป
ดวยกระบวนการธุรกิจซึ่งเปนกระบวนการขนาดใหญ กระบวนการยอยและกิจกรรม อาจจะมีจํานวน
ระดับชั้นของกระบวนยอยมากมาย ซ่ึงก็จะขึ้นอยูกับความซับซอนของหวงโซมูลคาและกระบวนการ
หลักที่ถูกวิเคราะห นักวิเคราะหบางคนอาจจะใชคําวางาน (Task) แทนคําวา กระบวนการยอย 

กิจกรรม (Activity) ในการวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ในโซมูลคา จะพิจารณา ณ จุดใดจุดหน่ึง
ที่เปนกระบวนการที่เล็กที่สุด โดยจะไมมีการแตกยอยลึกไปมาก แตกิจกรรมน้ันอาจจะมีขนาดใหญ
และมีความซับซอน แตเม่ือพิจารณาแลววา กระบวนการที่เปนกระบวนการในระดับชั้นลางสุดเปน
กิจกรรมแลว ก็จะหยุดการแตกกระบวนการยอยตรงกิจกรรมน้ี และดําเนินการตอในเร่ืองรายละเอียด
วามีอะไรเกิดขึ้นบางในแตละกิจกรรม 
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บทที่ 3  
รายงานผลการดําเนินงาน 

  
นับตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา อันเปนปแหงการริเร่ิมของการรถไฟแหงประเทศไทยใน

การนําหวงโซมูลคา (Value Chain) มาใชปรับปรุงพัฒนากระบวนงานตางๆ และสรางมูลคาเพ่ิม 
(Value Added) ในการปฏิบัติงานนั้น ผลจากการศึกษาในเบื้องตน พบวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยความรวมมือในระดับหนวยงานมากยิ่งขึ้น โดยตองเปดโอกาสใหองคาพยพทุกภาคสวน
ภายในการรถไฟแหงประเทศไทยรวมกันสรางตัวแบบการปรับลดขั้นตอนการทํางานของหนวยงานที่
สามารถเสริมสรางการทํางานที่เอ้ือตอภารกิจของการรถไฟแหงประเทศไทยในอนาคตได 

 
รายงานในสวนน้ี เปนการรายผลการดําเนินงานของโครงการตอเนื่องในการประยุกตระบบ

หวงโซมูลคา (Value Chain) เพื่อลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย ประจําป
งบประมาณ 2553 ซ่ึงจําแนกตามการดําเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบันแบงออกเปน 5 ระยะ โดยมี
ลําดับการนําเสนอดังตอไปน้ี 

 
 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของการ

รถไฟแหงประเทศไทย 
 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 2 การประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการหวงโซมูลคา

ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 3 การประชุมชี้แจงกรอบการดําเนินงานแกกลุม

ยุทธศาสตร  (Strategic Cluster) 
 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยุทธศาสตร (Strategic 

Cluster) 
 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามหวงโซมูลคาแบบ 

Action Learning     
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3.1 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารระดับสูงของ            
การรถไฟแหงประเทศไทย 
 

ผูบริหารระดับสูง ถือเปนกลุมบุคลากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของ
รถไฟแหงประเทศไทย เน่ืองจากเปนองคาพยพหลักที่มีวิสัยทัศนกวางไกล และมีอํานาจหนาที่โดยตรง
ในการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดกลยุทธและเปาประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานของการรถไฟฯ 
สรางสัมฤทธิผลที่สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาชาติ  

ดวยเหตุน้ีคณะที่ปรึกษา จึงเล็งเห็นวา การกําหนดกระบวนงานเพื่อใหเกิดการดําเนินการ
ตามตัวแบบหวงโซมูลคาที่จะสามารถเกิดขึ้นไดจริงอยางเปนรูปธรรมและมีนัยสําคัญสูงที่จะผลักดันให
การดําเนินงานทีเ่อ้ือตอภารกิจในอนาคต จึงควรเร่ิมตนจากการระดมสมองและวิเคราะหความสําคัญ
ของกระบวนงานตางๆ โดยกลุมผูบริหารระดับสูง โดยใชฐานวิเคราะหจากกลุมกระบวนงานที่ทุกฝาย/
สํานักงานในการรถไฟแหงประเทศไทยไดเคยกําหนดไวจํานวนทั้งสิ้น 100 กระบวนงาน จากการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกตหวงโซมูลคาเม่ือปงบประมาณ 2551-2552 ที่ผานมา  (ดัง
แสดงในตารางที่ 2) โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value 
Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย” ขึ้น ในวันจันทรที่ 28 กันยายน 
2552 มีผูบริหารระดับสูงในการรถไฟแหงประเทศไทย จํานวนเขารวมการสัมมนาทั้งสิ้น 38 คน  

วัตถุประสงคหลักของการประชุมเปนไปเพ่ือทบทวนความหมาย ขอบขาย และแนวทางการ
พัฒนาหวงโซมูลคาใหสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม และใหกลุมผูบริหารกลั่นกรอง คัดเลือก
หนวยงานหลักที่จะถูกกําหนดเปนกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) นํารองในการขับเคลื่อน
ภารกิจการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคา (Value chain) ในระยะแรก โดย
ตั้งเปาหมายที่จะขับเคลื่อนกระบวนงานจากหนวยงานที่ดําเนินภารกิจหลัก (Core Activities) ของ
การรถไฟแหงประเทศไทยจํานวน 5 ฝาย/สํานักงาน 

 
ตารางที่ 2 กระบวนงานที่ไดรับการนําเสนอใหมีการปรับปรุงและพัฒนาตามแนวคิดหวงโซมูลคา จาก

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การพัฒนากระบวนงานตามระบบหวงโซมูลคา”  
ระหวางวันที่ 2- 10 ต.ค. 2551 จําแนกตามฝาย/สํานักงาน 

 
ฝาย/สํานักงาน จํานวน

กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

 ฝายการชางกล 11 - การทําความสะอาดและปรับปรุงรถดีเซลรางปรับ
อากาศ Daewoo  

- การกําหนดมาตรฐานและกําหนดคุณลักษณะทาง
เทคนิคของรถจักรและลอเลื่อน 

- การซอมและสงมอบรถจักรที่พรอมใชงานในสภาพ
ที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงานตามแผนจํานวน 
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ฝาย/สํานักงาน จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

150 คันตอวัน 

- การจางซอมอะไหล Unit Replacement 

- การซอมบํารุงลอเลื่อน 

- การจัดการดานเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 

- รายงานสถานการณรถจักรและลอเลื่อน 

- การซอมบํารุงรถพวง 
- การจัดรถจักรทําขบวนคอนเทนเนอรที่ ICD 

ลาดกระบังและการซอมบํารุง 
- การใหเอกชนรวมลงทุนจัดหาและซอมบํารุงรถ
จักรดีเซลสําหรับการขนสงสินคาคอนเทนเนอรสาย
ตะวันออก 

- การซอมบํารุงรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ 

 ฝายบริหารงานบุคคล 10 - การจัดทํารายงานการขอแตงตั้ง 
- ระบบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual  
Development) 

- การสอบเลื่อนระดับพนักงานเปนระดับ 8  

- การใหบริการเงินกูสะสมผานทางธนาคารโดย
ระบบ ATM 

- การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การศึกษา
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
- การรับแจงเร่ืองทุนจากหนวยงานภายนอก 

- การจัดตั้งศูนยการเรียนรู (Learning Center) 

- การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจายคาทํางาน
วันหยุดและลวงเวลา 
- การพิจารณางบประมาณพัฒนาบุคลากรการรถไฟ 

- การจัดโครงสรางขององคกร 

 ฝายบริหารทรัพยสิน 7 - การอนุมัติใหเชาทีด่ินและอาคาร   
- การอนุมัติใหเชา  (กรณีมี Master Plan) 

- การจัดทํา ทด.3 (การวัดปกเขตเชาและการ
ตรวจสอบพ้ืนที)่ 
- การทําทะเบียนลูกหนี้คางชําระ 

- การทําแผนผังการใชประโยชนในที่ดินของการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

- การตอสัญญาเชา 
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ฝาย/สํานักงาน จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

- การใหบริการใหเชาลูกกอลฟที่สนามไดรฟกอลฟ 
รฟ.ที่ กม.11 

 ฝายอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม 

7 - การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 

- การติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน 

- การปรับปรุงระบบวิทยุคมนาคม 

- การกําหนดมาตรฐานเคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองกั้น
ถนน 

- การติดตั้งโทรศัพทควบคุมการเดินรถ 

- การเฝาติดตามขบวนรถดวยระบบ GPS 

- การวางแผนปรับเปลี่ยนระบบการเดินรถให
ทันสมัย 

 ฝายการเงินและการบัญช ี 6 - การจัดทํางบการเงิน 

- การบริหารงบประมาณ 

- การรายงานปดแฟมงาน งทป. (งานเสร็จ) 
- การสงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
พรอมพิจารณาอนุมัต ิ

- การจัดทําขอมูลทะเบียนสินทรัพยถาวร 
- การตรวจสอบผานจายเงินคาจัดซื้อจัดจาง 

 ฝายตรวจสอบภายใน 6 - การประเมินความเสี่ยงขององคกรและกิจกรรม
ยอย 

- การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตรวจสอบ 

- การวางแผนเพ่ือการตรวจสอบ (Audit Program) 

- การดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

- การใหคําแนะนําปรึกษา 

- การติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 
 สํานักงานแพทย 6 - การจัดทําระบบนัดผูปวย 

- การตรวจวิเคราะหโรคทางหองปฏิบัติการ 
- การปรับปรุงงานโภชนาการ 

- การออกแพทยสงเคราะห 
- การตรวจรางกายประจําป 
- การบริการทางการแพทย 

 ฝายการชางโยธา 6 - การจัดหาหินโรยทาง 
- การซอมอาคารสถานี  และสิ่งปลูกสรางของการ
รถไฟ 
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ฝาย/สํานักงาน จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

- การจัดหาวัสดุบํารุงทาง 
- การตัดปา 
- งานซอมทาง 
- การจัดหาอะไหลเคร่ืองกลบํารุงทางหนัก 

 ฝายการเดินรถ 6 - การทําประกาศเดินรถหรือปรับปรุงประกาศเดินรถ 

- การสั่งการสถานีที่รับผิดชอบในการสั่งเปลี่ยนหลีก
โดยใชวิทยุสื่อสาร 
- การจัดการความตรงตอเวลาของขบวนรถ 

- การแจงเหตุสภาพทางชํารุด 

- ความปลอดภัยบนขบวนรถ 

- นายสถานีทางสะดวก 

 ฝายโครงการพิเศษและกอสราง 5 - โครงการกอสรางทางคูสายชายฝงทะเลตะวันออก
ระหวางสถานีฉะเชิงเทรา- ศรีราชา-แหลมฉบัง 
- งานปกหมุดหลักฐานฯ สายสุราษฎรธานี-พังงา 
(ทานุน) 
- การจัดจางที่ปรึกษาเพ่ือการศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบรายละเอียดของโครงการกอสรางทางสาย
ใหม  
การจางบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือสํารวจรายละเอียดสิ่งกีด
ขวางในเขตทางรถไฟชานเมือง (สีแดง) ชวงบางซื่อ-
ตลิ่งชัน 

การจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการและการออกแบบรายละเอียด และกําหนด
มาตรฐานเพ่ือการกอสราง 

- งานกอสรางยานเก็บกองตูคอนเทนเนอร (CY) 

- การจางที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมงานปรับปรุงทาง 
 สํานักงานนโยบาย แผน วิจัย และ
พัฒนา 

4 - การจัดทํารายงานคําขอตั้งงบลงทุนประจําป 
- การจัดทํารายงานประเมินความสําเร็จของการใช
งบประมาณ 

- การประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
บันทึกขอตกลง 

- การจัดทําแผนวิสาหกิจ 

 ฝายการพัสด ุ 4 - การจัดประกวดราคาเพ่ือหาผูขาย/ผูรับจางเขามา
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 
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ฝาย/สํานักงาน จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

- การจัดหาอะไหล 
- การรับสินคาเขาคลังฯ 

- การจัดหาอะไหลนอกคลังใหมีพอใชงานและมี
สํารองไวทันการ 

 ฝายระบบขอมูล 4 - การจางบํารุงรักษาระบบ C/S (Client Server) 

- การแกปญหา H/W ของระบบ C/S 

- การดูแลแกไข H/W ของระบบ CTS 

- แผนการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 ศูนยประชาสัมพันธและบริการ
ทองเที่ยว 

4 
 

- การจัดการเร่ืองราวรองเรียน 

- การจัดทําแผนการใชรถพวงโดยสาร 

- การสื่อสารในเชิงรุกและเชิงรับ 

- บริการทองเที่ยวทางรถไฟยอนยุค 

 สํานักงานอาณาบาล 2 - การดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
- การใหคําปรึกษาดานกฎหมาย 

 ศูนยบริหารความเสี่ยง 2 - การจัดทําแบบฟอรมรายงานขอมูล/รายงานสถิติ
ตางๆ 

- การจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง (RM 1-9) 

 ศูนยประสานงานและเลขานุการ 
คกร. 

2 - การจัดเตรียมเอกสารขอมูลของฝาย/สํานักงานที่
จะเขาประชุม คกร. 
- การจัดการประชุม คกร. 

 สํานักงานผูวาการ 1 - การจัดทําทะเบียนรับ-สง 
 สํานักงานจัดการทรัพยสิน 1 - การขออนุมัติจางที่ปรึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพ

การใชพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร 1 - การปรับการขนสงตูสินคาระหวาง ICD ลาดกระบัง
กับทาเรือแหลมฉบังใหตรงเวลา 

 กองตรวจสอบ ควบคุม และ
ประเมินผล 

1 - การดูแลความเรียบรอยของอุปกรณรับจายนํ้ามัน
เชื้อเพลิง 

 กองควบคุมการปฏิบัติการ 1 - เหตุอันตรายรายแรงที่เกิดขึ้นในสถานที่การรถไฟ
แหงประเทศไทย 

 สํานักงานบริหารโครงการระบบ
รถไฟฟา 

1 - การสงมอบโครงการระบบรถไฟฟาใหกับบริษัทลูก 

 ฝายการพาณิชย 1 - การกําหนดแผนการขนสงสินคาในประเทศ/
ตางประเทศ 
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ฝาย/สํานักงาน จํานวน
กระบวนงานที่
ไดรับเสนอเพ่ือ

ปรับปรุง 

กระบวนงานที่ไดรับเสนอเพื่อปรับปรุง 

 อื่นๆ 1 - การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางแหงชาต ิ

 3.1.1 ผลการคัดเลือกหนวยงานนํารอง 
จากการที่คณะที่ปรึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยใหผูบริหารระดับสูง

พิจารณากระบวนงานที่ทุกฝาย/สํานักงานไดเคยนําเสนอจํานวนทั้งสิ้น 100 กระบวนงาน พบวา
ผูบริหารระดับสูงไดมีการใหนํ้าหนักหนวยงานเพ่ือคัดเลือกเปนตัวแทนหนวยงานนํารองในการพัฒนา
กระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคาจํานวนทั้งสิ้น 5 ฝาย/สํานักงาน ไดแก   

1.  ฝายการชางกล 
2.  ฝายการเดินรถ 
3.  ฝายการพาณิชย 
4.  ฝายการชางโยธา 
5.  ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
 
โดยผลการคัดเลือกและคะแนนถวงนํ้าหนัก แสดงตามตารางที่ 3 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการจัดอันดับหนวยงานนํารองของผูบริหารระดับสูงในการรถไฟแหงประเทศ

ไทย เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามแนวคิดหวงโซมูลคา 
 

หนวยงาน ความถี่ในการเลือก คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

5 
อันดับ 
สูงสุด 

อันดับ 
1 

อันดับ 
2 

อันดับ 
3 

อันดับ 
4 

อันดับ 
5 

อันดับ 
6 

ฝายการชางกล 17 7 4 - -  153  
ฝายการเดินรถ 5 15 5 - -  125  
ฝายการพาณิชย 11 3 8 - -  113  
ฝายการชางโยธา - 4 4 1 - - 39  
ฝายการอาณัติ
สัญญาณและ
โทรคมนาคม 

- 1 3 - 1 - 19  

ฝายบริหารงาน
บุคคล 

1 - 2 - -  14  

ฝายการพัสด ุ - 2 - 1 - 1 14  
ฝายโครงการพิเศษ
และกอสราง 

- 1 1 - 1 - 11  

ฝายตรวจสอบ
ภายใน 

- 1 - - - - 5  
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หนวยงาน ความถี่ในการเลือก คะแนนถวง
นํ้าหนัก 

5 
อันดับ 
สูงสุด 

อันดับ 
1 

อันดับ 
2 

อันดับ 
3 

อันดับ 
4 

อันดับ 
5 

อันดับ 
6 

ฝายการเงินและ
บัญช ี

- - 1 - - - 4  

ฝายระบบขอมูล - - - - 1 - 2  
ฝายบริหารทรัพยสิน - - - - - 1 1  

 

 
แผนภาพที่ 6 แสดงคะแนนถวงน้ําหนักการคัดเลือกหนวยงานนํารองเพ่ือพัฒนา 

หวงโซมูลคา (value chain) ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

3.1.2 ผลการคัดเลือกกระบวนงานนํารอง 
 ผลจากการประชุมสัมมนา พบวาผูบริหารระดับสูงของการรถไฟแหงประเทศไทย เลือก
กระบวนงานนํารองที่คาดวามีความสําคัญตอการขับเคลื่อนภารกิจของการรถไฟแหงประเทศไทย
จํานวนทั้งสิ้น 6 กระบวนงาน จาก 5 ฝาย/สํานักงาน ดังตอไปน้ี 
 

กระบวนงานที่ 1  
ช่ือกระบวนงาน : การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงาน  
                     จํานวน 150 คันตอวัน 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางกล 

 เหตุผล : 
ปจจุบัน การรถไฟแหงประเทศไทยมีความตองการใชงานรถจักรเพื่อใหสามารถเดินทางได

ครบทุกขบวนประมาณ 145 คัน และตองการรถจักรสํารองอีก 5 คัน เพื่อจะทําใหการโดยสารเปนไป
ตามเปาหมาย และไมลาชา ซ่ึงเปนเปาหมายที่มาจากแผนวิสาหกิจ และมาจากการสํารวจความ
ตองการของฝายการพาณิชย ฝายการเดินรถ และผูใชบริการ อยางไรก็ดี ในขณะปจจุบัน การรถไฟ
แหงประเทศไทยสามารถใชงานรถจักรจริงไดเพียง 138 คัน ผูบริหารจึงเสนอใหมีการปรับปรุง
กระบวนการซอม โดยใหมีการวาจางซอมอะไหล Unit Replacement  และการจัดหาอะไหลในการ
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ซอมบํารุงรถจักร เพ่ือใหรถจักรมีเพียงพอตอการใชงาน นอกจากน้ัน ยังมีความตองการใหรถจักรมี
สภาพสมบูรณ สามารถลากจูงไดเต็มกําลัง และสามารถลากจูงไดถึงเปาหมายไดอีกดวย  

 
กระบวนงานที่ 2  
ช่ือกระบวนงาน : การจัดเดินขบวนรถใหตรงตอเวลา 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการเดินรถ 

 เหตุผล : 
ภารกิจดานการเดินรถ ซ่ึงเปนการขนสงผูโดยสารและสินคาใหถึงที่หมายโดยรวดเร็วและ

ปลอดภัยน้ัน ประกอบดวยภารกิจสําคัญที่เชื่อมโยงเกี่ยวเน่ืองกัน 4 ภารกิจ ไดแก  
1. การจัดทําตารางเวลาเดินรถ ซ่ึงไดขอมูลจากฝายการพาณิชย  
2. การประกอบขบวนรถ คือ การประกอบรถจักรกับรถพวงใหไดจํานวนตามแผนการเดิน

รถ  
3. ปลอยรถออกจากสถานีปลายทาง โดยมีการควบคุมการเดินรถจากพนักงานควบคุมการ

เดินรถ 15 เขต ดูแลรับผิดชอบขบวนรถในพ้ืนที่ของตนเองประมาณ 450 ขบวนรถตอวัน 
และติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนรถจากนายสถานี และนําขอมูลมาใชในการ
บริหารจัดการเพ่ือปองกันความหนาแนน โดยจัดหลีกใหมใหเกิดความลาชานอยที่สุด 

4.   การใหบริการบนรถ เชน บริการรถนอน บริการรถเสบียง 
 ในปจจุบัน พบวามีปญหาการจัดเดินขบวนรถไมตรงตอเวลา ซึ่งสงผลกระทบทั้งในเชิงรายได
และความเชื่อมั่นที่มีตอการรถไฟแหงประเทศ กลุมผูบริหารจึงเห็นวา เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหขบวน
รถไฟสามารถเดินทางไดตรงตอเวลาและปลอดภัย จะตองมีการใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ ที่
สัมพันธกันดังตอไปน้ี 
 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงปจจัยที่สัมพันธกับความตรงตอเวลาของขบวนรถตามความคิดเห็นของ 

ผูบริหารการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

1. สภาพทาง รถไฟจะตรงเวลาไดจะตองเปนทางคูประมาณรอยละ 70-80 ของประเทศ 
โดยเปนทางคูที่ไรทางผาน ซึ่งเอ้ือใหรถสามารถว่ิงไดเฉลี่ย 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง  



 
 

28 
 

2. รถจักร รถไฟจะตรงเวลาไดจะตองมีรถจักรที่สมบูรณเพียงพอ และพรอมใชงาน ซ่ึง
ปจจุบันเกิดปญหาลอเลื่อนขาดแคลนและมีสภาพไมสมบูรณ  

3. คน รถไฟจะตรงเวลาไดจะตองมีคนหรือพนักงานรถจักรที่มีคุณภาพ โดยตองปฏิบัติงาน
ที่เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางเปนระบบ ทั้งพนักงานขับรถ ชางเคร่ือง นายสถานี พนักงาน
ควบคุมการเดินรถ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
กระบวนงานที่ 3   
ช่ือกระบวนงาน  : การจัดทําแผนรถจักร และรถพวงใหเพียงพอตอความตองการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายการพาณิชย 
เหตุผล : 
ปจจุบัน ทิศทางการบริหารของการรถไฟแหงประเทศไทยน้ัน มีการดําเนินงานที่มุงเนนให

เกิดการใชทรัพยากรรวมกัน ผูบริหารระดับสูงจึงเสนอใหมีการจัดทําแผนรถจักรและรถพวงให
เพียงพอตอความตองการ  โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี  

1. พิจารณาขอมูลสถิติการขนสงภายในที่ทันสมัย   
2. สํารวจความตองการของตลาด โดยจัดจางผูเชี่ยวชาญระบบตลาดเพ่ือทําการสํารวจ 
3. รวบรวมขอมลูทรัพยากรดานรถจักร และรถพวงที่ถูกตอง รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับสภาพ

ทาง  
4. ศึกษาขอมูลความจุทาง   
5. จัดจํานวนพนักงานดานการปฏิบัติการใหเหมาะสมกับความตองการ   
ทั้งน้ี ผลลัพธที่ไดอาจเปนการลดจํานวนขบวนรถที่ทําใหเดินรถทันตอเวลาได นอกจากน้ีแลว 

ผูบริหารยังมีขอเสนอวา การวิเคราะหการใชทรัพยากรนั้น จะตองมีกรอบในการศึกษาภารกิจใน
ปจจุบันของการรถไฟฯ  ใหเหมาะสม โดยเสนอใหใชฐานคิดในการแบงแยกการรถไฟฯ ออกเปนหนวย
ธุรกิจ (Business Unit) จํานวน 2 สวน คือ ธุรกิจเชิงพาณิชย จะตองศึกษาวิเคราะหการตลาด และ
เทียบเคียง (benchmark) ขอมูลตางๆ กับองคการที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน  และสวนที่เปน
ธุรกิจเชิงสังคม หรือ PSO โดยพิจารณาจากความตองการของรัฐบาล เชน การลดมลพิษ การลด
อุบัติเหตุ การประหยัดน้ํามัน ซึ่งผูบริหารเสนอวาควรจะตองมีการศึกษาวิจัยอยางจริงจังเพ่ือทําใหการ
วิเคราะหแผนรถจักรและรถพวงเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินการตาม
ภารกิจ 

 
กระบวนงานที่ 4 
ช่ือกระบวนงาน : การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
เหตุผล : 
เพ่ือใหการดําเนินการเดินรถมีความปลอดภัย ไรกังวล และคุมคาเงิน  
 
กระบวนงานที่ 5 
ช่ือกระบวนงาน : การซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 
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เหตุผล : 
เพ่ือใหการดําเนินการของการรถไฟมีความปลอดภัย ไรกังวล และคุมคาเงิน  
กระบวนงานที่ 6 
ช่ือกระบวนงาน : การซอมทาง 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 
เหตุผล : 
เพ่ือใหการดําเนินการเดินรถมีความปลอดภัย ไรกังวล และคุมคาเงิน  
 
จะสังเกตไดวา ทั้ง 3 กระบวนงานขางตนน้ันมจุีดมุงหมายและเหตุผลเดียวกัน โดยผูบริหารที่

เสนอใหเกิดกระบวนการปรับปรุงพัฒนากระบวนงานชุดน้ีเสนอวา การดําเนินการเก่ียวกับอาณัติ
สัญญาณและการซอมทาง มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเปนกระบวนงานขนาดใหญที่มีอิทธิพลทั้งตอ
ความตรงเวลาของขบวนรถและความปลอดภัยของผูโดยสาร อยางไรก็ดีเพ่ือเปนการสรางความพึง
พอใจ จึงเห็นควรเพ่ิมการซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการดวยเชนกัน เนื่องจากอาคารสถานี
บางแหงน้ันมีสภาพใชงานที่ทรุดโทรมและอาจเปนอันตรายตอพนักงานประจําสถานีและผูโดยสารจึง
เสนอวาการซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการเปนสิ่งจําเปนและนํามาสูความพึงพอใจทั้งของ
พนักงานและผูโดยสาร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เขามาบริเวณสถานีดวย 

 
3.1.3 ผลสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการระยะที่ 1 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกตระบบหวงโซ

มูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งนํารองโดยกลุม
ผูบริหารระดับสูง พบวาโดยภาพรวมผูบริหารมีความพึงพอใจในการสัมมนาคร้ังน้ีในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยภาพรวม 3.70) โดยแบงเปน 

 

1. ความพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา (คาเฉล่ีย 3.79)  
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แผนภาพที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 
 
2. ความพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศ

ไทย (คาเฉล่ีย 3.51)  

 

 
 

แผนภาพที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคา 
 
ดังแสดงผลในตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
การประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทยโดยกลุมผูบริหารระดับสูง (ระยะท่ี 1) 

 

ลําดั
บที ่

ประเด็น ระดับความคิดเห็น (N=20) 
_

x  S.D. ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 3.79 0.64 มาก 
1. ภายหลังจากการเขารวมสัมมนา 

ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หวงโซมูลคาเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด 

1 5.56 10 55.56 6 33.33 0 0.00 1 5.56 3.56 0.86 ปานกลาง 

2. เนื้อหาของการสัมมนาท่ีจัดขึ้น มี
ความเหมาะสมและเปนไปตามความ
คาดหวังของทานเพียงใด 

1 5.26 12 63.16 5 26.32 0 0.00 1 5.26 3.63 0.83 ปานกลาง 

3. รูปแบบการสัมมนา (การจัดเปนกลุม
, การเปดเวทีแสดงความคิดเห็น) มี
ความเหมาะสม และเอื้อใหการจัด
สัมมนาคร้ังนี้ประสบสัมฤทธิผลมาก
นอยเพียงใด 

2 10.00 9 45.00 8 40.00 1 5.00 0 0.00 3.60 0.75 ปานกลาง 

4. วิทยากรสามารถถายทอดเน้ือหาให
เปนท่ีนาสนใจ 

4 20.00 11 55.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 3.90 0.79 มาก 

5. วิทยากรบรรยายครอบคลุมตาม
เนื้อหาท่ีกําหนดและตรงประเด็น 

 

5 25.00 10 50.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 3.95 0.83 มาก 
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ลําดั
บที ่

ประเด็น ระดับความคิดเห็น (N=20) 
_

x  S.D. ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. วิทยากรสามารถตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน 

3 17.65 9 52.94 4 23.53 1 5.88 0 0.00 3.82 0.81 มาก 

7. สถานท่ีจัดสัมมนามีความเหมาะสม
กับจํานวนผู เขารวมสัมมนา และมี
บรรยากาศเอ้ือตอการจัดสัมมนา 

5 25.00 10 50.00 4 20.00 1 5.00 0 0.00 3.95 0.83 มาก 

8. ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการ
สัมมนา 

3 15.00 11 55.00 6 30.00 0 0.00 0 0.00 3.85 0.67 มาก 

9. ความพึงพอใจเก่ียวกับอาหาร
กลางวันและอาหารวาง 

2 10.00 13 65.00 5 25.00 0 0.00 0 0.00 3.85 0.59 มาก 

ดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย 3.51 0.92 ปานกลาง 
10. ความรูความเขาใจที่ไดรับจากการ

สัมมนาในคร้ังน้ี เอื้อตอทานในการ
นําความรูไปตอยอดการจัด
กระบวนงาน หรือปรับปรุง
กระบวนงานในการรถไฟฯ ไดมาก
นอยเพียงใด 
 
 

 

1 5.00 10 50.00 6 30.00 2 10.00 1 5.00 3.40 0.94 ปานกลาง 
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ลําดั
บที ่

ประเด็น ระดับความคิดเห็น (N=20) 
_

x  S.D. ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11. ทานคิดวาเทคนิคหวงโซมูลคามี
ความเหมาะสมและจําเปนตอการ
แกปญหาการจัดการกระบวนงานใน
การรถไฟฯ ไดมากนอยเพียงใด 

4 21.05 11 57.89 2 10.53 1 5.26 1 5.26 3.84 1.01 มาก 

12. การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน/
แผนการดําเนินงานในขั้นตอไป
เกี่ยวกับการพัฒนาหวงโซมูลคามี
ความเหมาะสม 

3 15.00 10 50.00 4 20.00 3 15.00 0 0.00 3.65 0.93 มาก 

13. การรถไฟฯ จะสามารถผลักดันให
เกิดการประยุกตใชระบบหวงโซ
มูลคาอยางเปนรูปธรรมไดมากนอย
เพียงใด 

1 5.00 8 40.00 7 35.00 3 15.00 1 5.00 3.25 0.97 ปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 3.70 0.70 มาก 
หมายเหตุ   ระดับความพึงพอใจนอย มีคาเฉลี่ยระหวาง 1.00-2.33  ระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคาเฉลี่ยระหวาง  2.34-3.67  และระดับความพึงพอใจสูง มีคาเฉลี่ย
ระหวาง 3.67-5.00 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

1. ควรสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในเร่ืองความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานซึ่งจะทําใหการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถดําเนินภารกิจ
รุดหนาตอไปได 

2. ควรมีการนําเสนอความสําเร็จของการนําระบบที่มาใช โดยอาจเปนการยกตัวอยางหนวยงานในปจจุบัน เพื่อเปนการสนับสนุนและทําใหสามารถมองเห็น
ความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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3.2 ผลการดําเนินงานในระยะท่ี 2 การประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการหวง
โซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

ผลการดําเนินการในระยะที่ 1 น้ัน เปนการสะทอนความตองการของผูบริหารระดับสูงของ
การรถไฟแหงประเทศไทยที่จะพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานหลักที่คาดวาจะเอ้ือตอการดําเนินภารกิจ
ในอนาคตจํานวน 6 กระบวนงาน จากหนวยงานที่ถือเปนหนวยงานหลัก (Core function) ของการ
รถไฟแหงประเทศไทยทั้ง 5 หนวยงาน อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนหรือการปฏิรูปเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิผล
ที่เปนรูปธรรมน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูถือหางเสือ (steering) เพ่ือกํากับ ติดตาม ให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน รวมถึงเพิ่มบทบาทในการมีสวนรวมผลักดันใหการพัฒนากระบวนงาน
ตางๆ ประสบความสําเร็จ  

ดังน้ันคณะที่ปรึกษารวมกับกองพัฒนาองคการและการบริหารงาน ฝายทรัพยากรบุคคลของ
การรถไฟแหงประเทศไทย เสนอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินการของ
ฝาย/สํานักงานในการลดขั้นตอน/พัฒนาหรือเพิ่มมูลคาใหมากยิ่งขึ้น โดยเสนอตอผูวาการการรถไฟ
แหงประเทศไทย ซึ่งจะทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการ  

โดยคําสั่งการรถไฟแหงประเทศไทยที่ บภบ.94/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ไดมีคําสั่ง
แตงตั้ง “คณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย” ขึ้น โดยมีกรรมการที่มาจากทุก
ฝาย/สํานักงานหลักในการรถไฟแหงประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 13 คน เพ่ือทําหนาที่ดังตอไปน้ี 

1.   กําหนดและพัฒนากระบวนงานสําคัญ สรางตัวแบบที่สามารถลดขั้นตอนการทํางานให
สามารถสรางมูลคาเพ่ิมในงาน 

2.    ควบคุม ติดตาม แกไขปรับปรุง กระบวนงานตามหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศ
ไทย 

3. พิจารณา วินิจฉัย ใหความเห็น  เสนอวิธีการ แนวทางและการดําเนินการกิจกรรมตางๆ 
ที่เก่ียวกับหวงโซมูลคา เพื่อใหมีการนําหวงโซมูลคามาใชประโยชนในการพัฒนาองคกร
ของการรถไฟฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม 

4.  เชิญผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกมาใหคําปรึกษาหรือใหความรู 
5. แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อใหดําเนินการพัฒนากระบวนงานดานตางๆ ใหบรรลุตาม

เปาหมายของการรถไฟฯ 
6. ใหทุกหนวยงานใหความรวมมือกับคณะกรรมการฯ ตามที่รองขอเพ่ือใหสามารถ

เชื่อมโยงกระบวนตางๆ ที่จําเปนในการเพ่ิมมูลคาในกระบวนงานตางๆ รวมกันเพ่ือ
ผลักดันใหการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถสรางมูลคาเพิ่มทั่วทั้งองคการไดอยาง
แทจริง 

 
ภายหลังการแตงตั้งดังกลาว คณะที่ปรึกษาเล็งเห็นความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการประชุม

ชี้แจงเพ่ือใหคณะกรรมการชุดดังกลาวมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดหวงโซมูลคา (value 
chain concept) ซึ่งจะเอ้ือตอการกํากับและดูแลใหการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศ
ไทยเกิดขึ้นในวิถีทางที่ถูกตองตามหลักทฤษฎี และสามารถเชื่อมโยงใหเห็นโซมูลคาไดทั้งองคการอยาง
แทจริง นอกจากน้ีเพ่ือใหคณะกรรมการดังกลาวรับรองขอเสนอจากคณะผูบริหารระดับสูงที่มาประชุม
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รวมกันในระยะที่ 1 โดยพิจารณาในแงความเปนไปไดและความเหมาะสมของกระบวนงานทั้ง 6 
กระบวนงานที่ไดรับการคัดเลือก 

 
ดวยเหตุน้ี การจัดประชุมชี้แจงจึงถูกขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2553 โดยมีคณะกรรมการหวง

โซมูลคาเขารวมประชุมและใหความเห็นชอบตอทิศทางการดําเนินงานดานการพัฒนาหวงโซมูลคา
อยางมีสัมฤทธิผลดียิ่ง 

โดยที่ประชุมไดมีมติใหความเห็นชอบตอการเลือกกระบวนงานทั้ง 6 กระบวนงานของ
ผูบริหารระดับสูง อยางไรก็ดี เพื่อใหการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาสามารถเกิดขึ้นไดทั่วทั้งองคการ จึงเห็น
ควรใหความสําคัญกับหนวยงานสนับสนุน (Supporting function) ในการเขารวมการปรับลด
ขั้นตอน/พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานตามแนวคิดหวงโซมูลคาเพิ่มขึ้นอีก 4 ฝาย/สํานักงาน ไดแก 

1. สํานักงานอาณาบาล 
2. ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 
3. ฝายบริหารงานบุคคล 
4. ฝายการพัสดุ 

ดังน้ัน จึงมีกระบวนงานที่จะเขาสูกระบวนการพัฒนาตามแนวคิดหวงโซมูลคาเพิ่มขึ้นอีก 4 
กระบวนงาน รวมจากกระบวนงานเดิมที่ไดรับการนําเสนอเปนจํานวนทั้งสิ้น 10 กระบวนงาน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดมีมติเห็นควรเพ่ิมผูแทนหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่ในการสนับสนุน
ทรัพยากรตางๆ ที่ใชในกระบวนการพัฒนาตามแนวคิดหวงโซมูลคา โดยสนับสนุนแกกลุมนํารอง โดย
ประกอบดวยผูแทนจากฝายการเงินและบัญชี ฝายระบบขอมูล และสํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและ
พัฒนา   

 
 ทั้งน้ี รูปแบบการดําเนินงานของคณะกรรมการหวงโซมูลคา กลุมนํารอง (ซึ่งภายหลังเรียกวา
กลุมยุทธศาสตร (Strategic cluster) เน่ืองจากถือเปนกลุมกลยุทธแนวหนาในการพัฒนาการรถไฟให
กาวไปสูความเปนเลิศในอนาคต) จํานวน 10 กลุม และกลุมสนับสนุนนั้น จะมีรูปแบบความสัมพันธ
กันในลักษณะแผนภาพที่ 11 ดังตอไปนี้ 
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3.3 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 3 การประชุมชี้แจงกรอบการดําเนินงานแกกลุม
ยุทธศาสตร  (Strategic Cluster) 
  

3.3 การประชุมช้ีแจงกรอบการดําเนินงานแกกลุมยุทธศาสตร  (Strategic 
Cluster) 

จากผลการดําเนินงานในระยะที่ 2 ซ่ึงผานความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการหวง
โซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทยใหเพิ่มฝาย /สํานักงานที่จะเขาสูกระบวนการพัฒนา
กระบวนงานตามแนวคิดหวงโซมูลคาเพิ่มขึ้นอีก 4 ฝาย  ทําใหการรถไฟแหงประเทศไทยมี
กระบวนงานที่จะตองผลักดันใหเกิดมูลคาเพิ่มจํานวนทั้งสิ้นถึง 10 กระบวนงาน และในแตละกลุม
จําเปนตองมีผูนําที่มีศักยภาพสูง (high potential leaders)  เพ่ือมาปฏิบัติงานรวมกันใหเกิด
ความสําเร็จ จึงไดมีการรวมกลุมผูมีศักยภาพสูงจากฝาย/สํานักงานตางๆ โดยลักษณะที่เปนโครงสราง
แบบเมทริกซ (Matrix Organization Structure) เพื่อดึงศักยภาพในแตละบุคคลมาใชรวมกันในการ
เชื่อมโยงกระบวนงานใหเปนไปตามแนวคิด SIPOC MODEL ซึ่งเปนกระบวนการสรางความสัมพันธ
กันระหวางผูสงมอบผลผลิต (Suppliers) กับลูกคา (Customers) เพ่ือนําไปสูเปาหมายของผลกําไร
เชิงธุรกิจและผลกําไรเชิงสังคม ซึ่งเปนผลกําไรที่การรถไฟแหงประเทศไทยจะไดรับจากการขับเคลื่อน
ดวยกระบวนการหวงโซมูลคา   

กลุมสนับสนุน (ตัวแทนจากหนวยงานสนับสนุน) *** 

Strategic Cluster 1 

Strategic Cluster 2 
 

Strategic Cluster 3 
 

Strategic Cluster 4 
 

Strategic Cluster 5 
 

Strategic Cluster 6 
 

Strategic Cluster 8 
 

Strategic Cluster 9 
 

คณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 
(ตามคําสั่งการรถไฟแหงประเทศไทยที่ บภบ.94/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) 

Strategic Cluster 10 
 

Strategic Cluster 7 
 

กํากับดูแล ติดตาม ใหคําปรึกษา 

สนับสนุนทรัพยากร ใหคําปรึกษา 

*** ตัวแทนจากหนวยงานสนับสนุน จะถูกผนวกรวมเขาเปนสมาชิกในแตละกลุมเพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนทรัพยากรและรวมผลักดันใหการพัฒนากระบวนการตาม
แนวคิดหวงโซมูลคาประสบสัมฤทธิผล 
 

แผนภาพที่ 11 รูปแบบความสัมพันธในการกํากับติดตามและขบัเคลื่อนกลุมยุทธศาสตรใหเกิดสัมฤทธิผล 
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แผนภาพที่ 12 กระบวนการสรางคุณคา (SIPOC MODEL) 
 
เพ่ือใหเกิดการทําใหเกิดการเชื่อมโยงที่สรางประสิทธิผลเชนนั้นได จําเปนจะตองกําหนดผูรับ

มอบสินคาและบริการ และจะตองทราบความตองการของผูรับมอบสินคาและบริการดวยเชนกัน 
ดังน้ัน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรวมตัวกันเพื่อเปนกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) ทั้ง 10 กลุม
ดังกลาวขางตน จึงตองมีหนาที่ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในการปรับลด
กระบวนงานเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาภายในและภายนอกของการรถไฟแหงประเทศไทย   
ตามที่คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทยมอบหมาย และ
ตองดําเนินการใหเสร็จตามระยะเวลากําหนด เพ่ือใหสามารถนําเสนอความคืบหนาในการดําเนินงาน
ใหกับคณะกรรมการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับทราบทุก 2 เดือน  

นอกจากน้ี กลุมยุทธศาสตรยังจะตองนําเสนอผลการดําเนินการปรับปรุงหวงโซมูลคา (Value 
Chain) ตอผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) อาทิเชน สื่อมวลชน กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม สํานักงบประมาณ TRIS กอนที่จะเสร็จสิ้นโครงการในชวงระยะเวลาที่เหมาะสมอีกดวย  
 ดังน้ัน ภารกิจของกลุมยุทธศาสตร จึงถือเปนความคาดหวังที่คร้ังยิ่งใหญและสําคัญที่สุดของ
การรถไฟแหงประเทศไทยในการสรางความเชื่อม่ันใหกับระบบการขนสงทางรางของประเทศไทย  
และพลิกฟนวิกฤตสรางภาพลักษณใหมใหการรถไฟแหงประเทศไทยใหกาวไปแขงขันในเวทีระดับโลก
ไดในอนาคต                      
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3.3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนกระบวนการหวงโซมูลคาเปนไปตามความคาดหวังของคณะผูบริหาร

และขอกําหนดของคณะกรรมการหวงโซมูลคาที่มีผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยเปนประธาน 
คณะที่ปรึกษาจึงไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงกรอบในการดําเนินงานใหแกผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูแทนฝาย/สํานักงานในการรวมตัวเปนกลุมยุทธศาสตร เพ่ือใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเลือก
กระบวนงานเพ่ิมเติมอีก 4 กระบวนงาน ซ่ึงควรเปนกระบวนงานของฝาย/สํานักงานที่คณะกรรมการ
หวงโซมูลคาเสนอ โดยไดดําเนินการชี้แจงในวันที่ 10 มีนาคม 2553 

ผลจากการประชุมชี้แจงและใหหนวยงานกําหนดกระบวนงานของหนวยงานสนับสนุน
เพ่ิมเติมอีก 4 กระบวนงาน ทําใหไดขอสรุปกระบวนงานจํานวน 10 กระบวนงานที่จําแนกตามฝาย/
สํานักงานดังตอไปน้ี 

 
 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการชางกล 

กระบวนงานที่   1  การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณ
เพียงพอตอการใชงาน จํานวน 150 คันตอวัน 
 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการเดินรถ 

 

กระบวนงานที่  2  การจัดเดินขบวนรถใหตรงเวลา 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการพาณิชย 

 

กระบวนงานที่  3  การจัดทําแผนรถจักรและรถพวงใหเพียงพอ
ตอความตองการ 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม  

 

กระบวนงานที่  4  การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการชางโยธา 

กระบวนงานที่  5  การซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 
กระบวนงานที่  6  การซอมทาง 
 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
สํานักงานอาณาบาล 

กระบวนงานที่ 7  การดําเนินคดีในศาล  
วาตาง แกตาง  

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 

กระบวนงานที่ 8  การสื่อสารในเชิงรุกเชิงรับ 
 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายบริหารงานบุคคล 

 

กระบวนงานที่ 9 การใหบริการเงินกูสะสมผานทางธนาคาร โดย
ระบบ ATM 

ผูรับผิดชอบหลัก:  
ฝายการพัสด ุ

กระบวนงานที่ 10  การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางดวย
กระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 
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3.3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
การประชุมชี้แจงกลุมยุทธศาสตรค ร้ังที่  2 จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2553 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดความสัมพันธของกระบวนการสรางมูลคา (SIPOC MODEL) ใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังไดมีการเสนอการปรับหัวขอกระบวนงานใหมเพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและนโยบายเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทยมากยิ่งขึ้น คณะที่ปรึกษาจึงไดจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงกรอบการดําเนินงานอีกคร้ังและใหทุกกลุมยุทธศาสตรกําหนด
รายละเอียดกระบวนงานที่ตองดําเนินการเพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา 
(value chain) ที่สะทอนความเชื่อมโยงทั่วทั้งองคการ 

ในการประชุมคร้ังดังกลาว จึงไดมีการนําเสนอยุทธศาสตรเรงดวนของผูวาการการรถไฟแหง
ประเทศไทย ที่จะใชในการขับเคลื่อนภารกิจของการรถไฟแหงประเทศไทยใหเปนที่ประจักษแกสังคม
มากขึ้น โดยยุทธศาสตร 3 ประการของผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย ประกอบดวย 

 

 ยุทธศาสตรที่ 1  รถจักรพอเพียง 
 ยุทธศาสตรที่ 2  ตรงเวลา 
 ยุทธศาสตรที่ 3  บริการด ี

 
ทั้งน้ี กรอบคิดดังกลาวมาจากขอเรียกรองและขอกําหนดจากภาคสวนตางๆ ทั้งภายในการ

รถไฟแหงประเทศไทยเอง และหนวยงานภายนอก ดังแสดงตามตัวแบบกรอบคิดที่นํามาสูการกําหนด
นโยบายเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทยในแผนภาพที่ 13 ตอไปน้ี 
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แผนภาพที่ 13 แสดงขอกําหนดและขอเรียกรองที่นํามาสูกรอบคิดในการกําหนดนโยบายเรงดวนของ

การรถไฟแหงประเทศไทย 
 
ซ่ึงเม่ือเทียบกับกระบวนงานที่กลุมยุทธศาสตรนําเสนอในชวงเวลาที่ผานมา พบวามี 2 

กระบวนงานทีห่ากดําเนินการแลว จะยังไมสรางสัมฤทธิผลที่สอดคลองกับนโยบายเรงดวนของการ
รถไฟแหงประเทศไทย และอาจสรางความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับกระบวนงานอ่ืนๆ ตามตัวแบบ
หวงโซมูลคาไดยาก กระบวนการเหลาน้ันไดแก กระบวนการที่ 7 การดําเนินคดีแกตาง วาตางในศาล 
และกระบวนการที่ 9 การใหบริการเงินกูสะสมผานทางออนไลนโดยระบบ ATM 
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นโยบายเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทย  

 
 

แผนภาพที่ 14 แสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการที่ไดรับการนําเสนอกับนโยบายเรงดวน 
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ไดรับการนําเสนอจากกลุมยุทธศาสตรคร้ังที่ 1 ซึ่งพบวายังไม

สอดคลองกลมกลืนกับกระบวนงานอื่นๆ  
 
คณะที่ปรึกษาจึงไดหารือกลุมยุทธศาสตรนํารองที่รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนงาน

ดังกลาวอีกคร้ัง และเสนอใหมีการปรับกระบวนงานใหมเพ่ือใหสอดคลองตามเสนทางการเชื่อมโยง
ตามแนวคิดหวงโซมูลคา (Value chain) โดยไดเสนอให 

 
กระบวนงานที่ 7  : การดําเนินคดีในศาล วาตาง แกตาง  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: สํานักงานอาณาบาล 
เสนอใหเปลี่ยนเปน :  
การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อตอการบริหารและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพของการรถไฟ

แหงประเทศไทย  
 

กระบวนงานที่ 9  : การใหบริการเงินกูสะสมผานทางธนาคาร โดยระบบ ATM  
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก: ฝายบริหารงานบุคคล 
เสนอใหเปลี่ยนเปน :  
การพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการ 

 
ซ่ึงผลการตัดสินโดยการมีสวนรวมของกลุมยุทธศาสตร เห็นชอบใหมีการปรับเปลี่ยนใหเปน

กระบวนงานที่สอดคลองกันมากยิ่งขึ้น โดย 
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- กระบวนงานที่ 7  เปลี่ยนเปน “การปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อตอการบริหารและการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพของการรถไฟแหงประเทศไทย” 

- กระบวนงานที่ 9 เปลี่ยนเปน “การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการรถไฟแหง
ประเทศไทย” 

ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับนโยบายเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทยไดตามแผนภาพที่ 14 
 
นโยบายเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทย  

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย” 
 

แผนภาพที่ 15 แสดงความเชื่อมโยงของกระบวนการที่ไดรับการนําเสนอกับนโยบายเรงดวน 
ของการรถไฟแหงประเทศไทยที่ไดรับการปรับใหม 

 
3.3.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการระยะที่ 2 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต

ระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะ
ที่ 3 โดยกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) ทั้ง 10 กลุม พบวาโดยภาพรวม ผูเขารวมการสัมมนามี
ความพึงพอใจในการสัมมนาคร้ังน้ีในระดับมาก (คาเฉลี่ยภาพรวม 3.70) โดยพึงพอใจสถานที่จัด
สัมมนา และวิทยากรอยูในกลุมที่สูงที่สุด นอกจากน้ีในดานผลสัมฤทธิ์ของหวงโซมูลคา พบวาผูเขา
สัมมนาเห็นวา เทคนิคหวงโซมูลคามีความจําเปนและเหมาะสมสูงมาก ดังรายละเอียดผลสํารวจ
ตอไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการของการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

การปรับปรุงกฎระเบียบ
ท่ีเอื้อตอการบริหารและ
การใหบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพของ รฟท. 
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1. ความพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา (คาเฉล่ีย 3.69)  

 
แผนภาพที่ 16 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 

 

2. ความพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย 
(คาเฉลี่ย 3.64)  

 

 

แผนภาพที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคา 
โดยแสดงผลในตารางตอไปน้ี
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมสัมมนาโครงการการประยุกตหวงโซมูลคา (Value Chain)ของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะท่ี 3 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  (n=56) 
_

x  S.D. ความหมาย* มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานเนื้อหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 3.69 0.37 มาก 
1. ภายหลังจากการเขารวมสัมมนา ทานมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหวงโซมูลคาเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด 
- - 22 39.29 33 58.93 1 1.79 - - 3.38 0.52 ปานกลาง 

2. เนื้อหาของการสัมมนาที่จัดข้ึน มีความเหมาะสมและเปนไปตาม
ความคาดหวังของทานเพียงใด 

- - 28 50.00 28 50.00 - - - - 3.50 0.50 ปานกลาง 

3. รูปแบบการสัมมนา (การจัดเปนกลุม, การเปดเวทีแสดงความ
คิดเห็น) มีความเหมาะสม และเอ้ือใหการจัดสัมมนาครั้งนี้
ประสบสัมฤทธิผลมากนอยเพียงใด 

2 3.57 31 55.36 22 39.29 1 1.79 - - 3.61 0.59 ปานกลาง 

4. วิทยากรสามารถถายทอดเนื้อหาใหเปนที่นาสนใจ 4 7.14 41 73.21 9 16.07 2 3.57 - - 3.84 0.60 มาก 
5. วิทยากรบรรยายครอบคลุมตามเ น้ือหาที่ กําหนดและตรง

ประเด็น 
5 8.93 39 69.64 10 17.86 2 3.57 - - 3.84 0.63 มาก 

6. วิทยากรสามารถตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน 4 7.14 43 76.79 8 14.29 1 1.79 - - 3.89 0.53 มาก 
7. สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมสัมมนา 

และมีบรรยากาศเอ้ือตอการจัดสัมมนา 
7 12.50 38 67.86 11 19.64 - - - - 3.93 0.57 มาก 

8. ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การสัมมนา 

2 3.57 40 71.43 14 25.00 - - - - 3.79 0.49 มาก 

9. ความพึงพอใจเก่ียวกับอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 3.57 21 37.50 31 55.36 2 3.57 - - 3.41 0.63 ปานกลาง 
ดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย 3.64 0.62 ปานกลาง 

10. ความรูความเขาใจที่ไดรับจากการสัมมนาในครั้งนี้ เอ้ือตอทาน
ในการนําความรูไปตอยอดการจัดกระบวนงาน หรือปรับปรุง
กระบวนงานในการรถไฟฯ ไดมากนอยเพียงใด 

2 3.57 29 51.79 24 42.86 1 1.79 - - 3.57 0.60 ปานกลาง 
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ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  (n=56) 
_
x  S.D. ความหมาย* มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11. ทานคิดวาเทคนิคหวงโซมูลคามีความเหมาะสมและจําเปนตอ
การแกปญหาการจัดการกระบวนงานในการรถไฟฯ ไดมากนอย
เพียงใด 

9 16.07 37 66.07 10 17.86 - - - - 3.98 0.59 มาก 

12. การกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงานในข้ัน
ตอไปเก่ียวกับการพัฒนาหวงโซมูลคามีความเหมาะสม 

2 3.57 36 64.29 17 30.36 1 1.79 - - 3.70 0.57 มาก 

13. การรถไฟฯ จะสามารถผลักดันใหเกิดการประยุกตใชระบบหวง
โซมูลคาอยางเปนรูปธรรมไดมากนอยเพียงใด 

3 5.36 31 55.36 21 37.50 1 1.79 - - 3.64 0.62 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.70 0.36 มาก 

* หมายเหตุ คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  1.00 - 2.33  พึงพอใจนอย, 2.34 – 3.66 พึงพอใจปานกลาง, 3.67 – 5.00 พึงพอใจมาก 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือรวมผลักดันการพัฒนาหวงโซมูลคาใหเกิดขึ้นในการรถไฟ ฯ อยางเปนรูปธรรม 
1. ควรแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาปจจุบันของการรถไฟแหงประเทศไทยใหสามารถดําเนินการไดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยู 
2. ท่ีปรึกษาควรคํานึงถึงปจจัย ปญหา ของการรถไฟแหงประเทศไทยในปจจุบันและนโยบายในอนาคตขอ การรถไฟแหงประเทศไทยเพ่ือท่ีจะไดกําหนดทิศทางการดําเนินการไดอยางเหมาะสม 
3. ควรมีพนักงานระดับผูปฏิบัติงานเขารวมสัมมนา (ระดับ6-7) 
4. ควรจัดอบรมใหครอบคลุมตอพนักงานทุกระดับ และระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบหลักใหเขารวมสัมมนาตามเวลาท่ีกําหนด  
5. การพัฒนาหวงโซคุณภาพนั้น ควรวิเคราะหหาปญหาท่ีสําคัญและตองแกไขโดยเรงดวน และใหพนักงานในระดับปฏิบัติการเรียนรูขั้นตอนการปฏิบัติขึ้นมาเปนลําดับชั้น จึงจะทราบวาหวงโซขอใดมีปญหา และจะลด

ขั้นตอนตรงไหน การสัมมนาท่ีเปนอยูน้ีเปนเพียงภาพกวางเกินไป จนทําใหวิธีปฏิบัติมีปญหา 
6. การทํางานรวมกันเปนทีม ผูบริหารตองใหความสําคัญ โดยตองกําหนดวิสัยทัศนขององคการท่ีชัดเจน  การพัฒนากระบวนงานใหเปนมาตรฐานตองมีขอมูลท่ีชัดเจนถึงการเลื่อนไหลของตนน้ําถึงปลายน้ํา  ดังนั้นจึง

ควรปรับปรุงระยะเวลาของขั้นตอนตางๆท่ีเหมาะสม รวมถึงจูงใจพนักงานในองคการดวย 
7. ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะผลักดันใหเปนรูปธรรมหรือไม เพราะอาจติดอยูกับระเบียบ งบประมาณ 
8. กําหนดเวลานอยเกินไป 
9. เนื่องจากความรูเร่ืองน้ีเปนเร่ืองใหมสําหรับการรถไฟแหงประเทศไทย และวัฒนธรรมไทย ควรท่ีจะมีกรณีศึกษาของหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จเปนตัวอยาง เพ่ือเทียบเคียงทําความเขาใจในแตละขั้นตอน 
10. ควรมีการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของ “ความพอเพียง” พนักงานบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับงาน และทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานในฝาย / สํานักงาน อยางเพียงพอเหมาะสม 
11. ฝาย/สํานักงานท่ีเก่ียวของกับปญหาในงานท่ีตองลดขั้นตอนในการทํางานยังรับความรูไมท่ัวถึงและยังไมไดเขามารวม 
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3.4 ผลการดําเนินงานในระยะที่ 4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยุทธศาสตร  
(Strategic Cluster) 
 อาจกลาวไดวา การดําเนินการในระยะที่ผานมาทั้งหมด เปนระยะของการกอรูป (Formation) ของ
การเชื่อมโยงตามกระบวนการหวงโซมูลคา อยางไรก็ตามการดําเนินการในระยะที่ 3 ยังไมอาจสราง
รายละเอียดที่ชัดเจนไดวา กลุมยุทธศาสตรจะดําเนินการอยางไรที่จะสะทอนไดวามีการปรับลดขั้นตอนหรือ
พัฒนากระบวนงานใหมที่จะสงผลใหเกิดผลผลิตและผลลัพธที่นํามาสูความสัมฤทธิผล และมุงไปสูผลกําไร
เชิงสังคมและผลกําไรเชิงธุรกิจ ดังน้ันภายใตกระบวนงานตางๆ จึงจําเปนตองมีโครงการ (project) ยอยๆ 
พรอมกับกรอบการใชงบประมาณเพื่อผลักดันใหกระบวนงานสามารถเกิดขึ้นไดจริง 
 ดวยเหตุน้ีคณะที่ปรึกษาจึงไดดําเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในกลุมยุทธศาสตร (Strategic 
Cluster) อยางตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหทีละชั้นใหเกิดภาพที่ชัดเจนและแนวทางที่จะนําไปสูเปาหมายของการ
มีจํานวนรถจักรที่พอเพียง ตรงเวลา และบริการดีได 
 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง การประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ของการรถไฟ
แหงประเทศไทยจึงเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจํานวน 3 คร้ังเพ่ือใหไดโครงการที่สนองตอกระบวนงาน โดย
กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน, 7  มิถุนายน และ 15 มิถุนายน 2553 โดยคาดหมายวาภายหลังที่
สามารถกําหนดภาพความเชื่อมโยงและมีกรอบงบประมาณที่สอดรับกับโครงการที่ชัดเจนแลว จะนําไปเสนอ
แกคณะกรรมการหวงโซมูลคาเพ่ือขออนุมัติงบประมาณอีกคร้ัง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
 
 3.4.1 ขอกําหนดกระบวนงาน 
 ผลจากการสัมมนาโดยกําหนดใหแตละกลุมยุทธศาสตรระบุรายละเอียดกระบวนงานภายใต
ขอกําหนด 8 ขอ เพ่ือนํามาเชื่อมโยงเปนหวงโซมูลคาในระดับทั้งองคการได โดยแตละกลุมจะตองระบุ
ขอกําหนดตางๆ ในการวิเคราะหกระบวนงานที่รับผิดชอบ ไดแก  

  

ขอที่ 1  กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย (Supplier) 

ขอที่ 2  ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ  

ขอที่ 3  ระบุสินคา / บริการ หรือสิ่งที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 

ขอที่ 4  ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย  

ขอที่ 5  กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติวาจะมีลักษณะอยางไร 

ขอที่ 6  เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม 

ขอที่ 7  ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงานปจจุบันไปสูกระบวนงานใน 

          อุดมคต ิ

ขอที่ 8  แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 

พบผลการศึกษาดังตอไปน้ี 
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กระบวนงานที่ 1 : การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงานจํานวน 150 คันตอวัน 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางกล 

 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 1 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customers) และผูจัดจําหนาย 

(Suppliers) 

ผูรับบริการ  (Customers) 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการพาณิชย 
- สํานักงานขนสงคอนเทนเนอร 

 
ผูจัดจําหนาย (Suppliers) 

- ฝายการเงินและการบัญช ี
- ฝายการพัสดุ 
- ฝายการบุคคล 
- ฝายการชางโยธา 
- ฝายระบบขอมูล 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ปริมาณ : 150 คัน/วัน 
คุณภาพ : สามารถลากจูงไดตามพิกัด ไมชํารุดระหวางทําขบวน 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 ขบวนรถโดยสาร : 93 คัน /วัน 
ขบวนรถสินคา : 50 คัน/วัน 
ขบวนรถคอนเทนเนอร : 7 คัน/วัน 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ฝายการเงินและการบัญช ี : จัดใหไดรับงบประมาณตามที่ขอ 
ฝายการพัสดุ : จัดใหมีอะไหลเพียงพอ และทันกับความตองการ 
ฝายบริหารงานบุคคล : จัดใหมีแรงงานประเภทผูชํานาญเฉพาะทาง ตามกรอบอัตรากําลัง จัดฝกอบรมเพิ่มทักษะใหตรงกับ
ตําแหนงหนาที่  
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
ฝายการชางโยธา  : ซอมบํารุงอาคารโรงซอม ใหเหมาะสม ซอมปรับปรุง เพิ่มรางโรงคลุม 
ฝายระบบขอมูล  : จัดใหมีระบบ CMMS ระบบบริหารพัสด ุ

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดม

คติวาจะมีลักษณะอยางไร 

ดานสนับสนุน 
- จัดหาอะไหลทันตามความตองการ 
- จัดหาคนที่มีคุณภาพและมีจํานวนพอเพียงกับงาน 
- ปรับโครงสรางเหมาะสมกับการเปนหนวยธุรกิจ (BU) ซอมบํารุง 
- เคลียรรถอุบัติเหตุ (วาจาง) 
- โรงและรางซอมเพียงพอ สมบูรณ (บอบําบัดน้ําเสีย) 
- จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกทีเ่หมาะสม 
- จัดหาระบบเทคโนโลยีในการจัดการพัสดุและงานซอม  

 
ดานกระบวนการ 

- ซอมรถไดตามวาระ และสมบูรณ (ลดนอกวาระ) 
- อบรมเพิ่มทักษะ ทั้งผูขับและผูซอม (ลดอุบัติเหต)ุ 
- จัดหาอะไหลใหพรอม และแรงงานใหพรอม (ลด Down time) 
- จัดใหมพีื้นที่โรงซอม ราง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพอเพียง สามารถรองรับงานซอมไดมากขึ้น (เพิ่ม

ปริมาณงานซอม) 
- จัดหาระบบเทคโนโลยีในการจัดการพัสดุและงานซอม  

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม ข้ันตอนที่เพิ่มมูลคา ข้ันตอนในปจจุบัน 

1. จัดหาอะไหลใหทันตอความตองการ 
2. จัดหาคนที่มีคุณภาพและมีจํานวนพอเพียงกับงาน 
3. ปรับโครงสรางเหมาะสมกับการเปนหนวยธุรกิจ (BU) ซอม
บํารุง 
4.จัดจางผูรับเหมาเคลียรรถอุบัติเหตุ  
5.จัดหาโรงและรางซอมเพียงพอ สมบูรณ มีบอบําบัดนํ้าเสีย 
 

1.มีปญหาตองรออะไหล 
2.ขาดผูชํานาญการ วิศวกร นายตรวจ ชาง ฯลฯ 
3.โครงสรางยังไมเอ้ือตอการเพิ่มประสิทธิภาพ อยางไรก็
ตาม ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของการรถไฟฯ 
4.กําลังทํา TOR วาจาง 
5.ตั้งงบประมาณแลวแตฝายการชางโยธายังหาผูดําเนินการ
ไมได  
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
6.จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม 
 
7.จัดหาระบบเทคโนโลยีในการจัดการพัสดุและงานซอม  

6. สิ่งอํานวยความสะดวกเกา ลาสมัย ยังจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกไมไดตามความตองการ 
7.อยูระหวางการทําขอตกลงสัญญาจางกับสถาบนัพระจอม
เกลาธนบุรีเพื่อมาศึกษาและจัดหาระบบเทคโนโลยีในการ
จัดการพัสดุและงานซอม 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

1. จัดหาอะไหลไมไดเพียงพอและทันตามความตองการ 

2. ยังไมสามารถยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ทําใหการรถไฟฯ สามารถ รับพนักงานใหมไดเพียง 5% จากคนที่เกษียณอายุ 

3. การปรับโครงสรางฝายการชางกลเปน BU ไมเปนไปตามแผน 

4. มีรถนอกวาระเพิ่มจากอุบัติเหตุ และรอบการซอมลดระยะเวลาลงอันเนื่องมาจากความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร รวมทั้งการ

บํารุงรักษาไมเปนไปตามมาตรฐาน (ขาดคน อะไหล วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ) 

5. ยังหาผูรับจางปรับปรุงโรงซอมไมได  

6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกไมไดตามแผน 

7. ระบบเทคโนโลยีในการจัดการพัสดุและงานซอม ดําเนินการไดลาชา ทั้งที่ควรเริ่มใชงานภายในปงบประมาณ 2553 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 1.ปญหาเรื่องอะไหล ควรมีคณะทํางานติดตามอยางใกลชิด  ปรับปรุงแนวทางการดําเนินการ Open end contact  

2.ปญหาเรื่องอัตรากําลังคน ควรแตงตั้งใหครบ รับคนเพิ่ม โดยฝายบริหารงานบุคคลควรแยกกลุมนําเสนอและขออนุมัติเพิ่ม 

3.ปญหาเรื่องโครงสราง การรถไฟฯ ตองพิจารณาเปนเรื่องเรงดวน 

4.ปญหาเรื่องอุบัติเหตุ ควรเพิ่มเครื่องก้ันถนน ลดทางลักผาน และเพิ่มรถจักรใหม 

5.ปญหาการโรงซอม เรงรัดฝายการชางโยธาใหความสําคัญ และเรงรัดจัดสรางโรงซอมใหมรองรับรถจักร 20 ตัน/เพลา 

6.ปญหาเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ควรทําความเขาใจกับผูรับผิดชอบ ใหเปดซองประกวดราคาโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  

7.ปญหาเรื่องเทคโนโลยี ควรใหจัดหา software และ implement ระบบพัสดุ และระบบ CMMS 
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แผนภาพที่ 18 แสดงเปาหมายรถจักรตามการนําเสนอของกลุมยุทธศาสตรท่ี 1 
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กระบวนงานที่ 2 : การจัดเดินขบวนรถใหตรงเวลา 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการเดินรถ 

 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 2 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customers) 
ลูกคาภายใน  ไดแก  ฝายสํานักงานตาง ๆ ที่ตองการจัดเดินขบวนรถ ไดแก  ฝายการพาณิชย  ฝายการชางโยธา  ฝายการชาง
กล  ฝายโครงการพิเศษและกอสราง เปนตน  ที่ตองการเดินขบวนรถเพื่อกิจการรถไฟ (ขบวนรถงาน) หรือจัดเดินขบวนรถพิเศษ 
เชน ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว  ขอจัดเดินขบวนรถทองเที่ยว หรือจัดเดินขบวนรถในโอกาสพิเศษตาง ๆ เปนตน 
ลูกคาภายนอก  ไดแก  ประชาชน ผูใชบริการขนสงผูโดยสาร ตลอดจนหนวยงานเอกชนและหนวยงานราชการ  เชน หนวย
ราชการทหารใชบริการขนกําลังพลและยุทโธปกรณ  เปนตน 
 
ผูจัดจําหนาย (Suppliers) 

- ฝายการชางกล สงมอบรถจักร รถโดยสาร และรถดีเซลราง       

- ฝายการชางโยธา  สงมอบทาง  สะพาน  อาคารตาง ๆ ที่ใชในกิจการ เดินรถและบริการ  เชน  อาคารสถานี, ที่หยุดรถ 
เปนตน 

- ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สงมอบระบบสัญญาณทุกชนิด  เชน ไฟสี หางปลา เปนตน เครื่องขอและให
ทางสะดวก ระบบโทรคมนาคมที่ใชในการเดินรถ ไดแก โทรศัพทควบคุมการเดินรถ เครื่องวิทยุ รับ – สง และเครื่องก้ัน
ถนนผานเสมอระดับทาง 

- ฝายการเงินและการบัญชี  จัดสรรงบประมาณทําการ งบประมาณลงทุน และสงมอบใหฝายการเดินรถ และฝาย
ปฏิบัติการตางๆ 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ลูกคาตองการใหขบวนรถถึงสถานีปลายทางตรงเวลา ดวยความรวดเร็วพอสมควร กลาวคือ ใชเวลาเดินทางที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะขบวนรถโดยสาร ผูโดยสารตองการใหขบวนรถตรงเวลาไมนอยกวา 75% ของจํานวนขบวนรถที่จัดเดินรถ                      

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 ความตรงเวลาของขบวนรถไมนอยกวา 75% ของจํานวนขบวนรถโดยสารที่จัดเดินในเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

4.1 ฝายการชางกล 
4.1.1 สงมอบรถจักรดีเซลรวมทั้งรถดีเซลรางไมนอยกวาจํานวนที่กําหนด โดยมีสภาพสมบูรณพรอมใชงานและไมชํารุดขณะทํา
ขบวนที่จะทําใหขบวนรถตองลาชา    
4.1.2 สงมอบรถโดยสารไมนอยกวาจํานวนที่กําหนด โดยมีสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และไมชํารุดขณะทําขบวนที่จะทําให
ขบวนรถตองลาชา      
4.1.3 กําชับกวดขันใหพนักงานขับรถใชความเร็วและรักษาเวลาใหเปนไปตามกําหนดเวลาเดินรถ โดยพยายามทําเวลาเพื่อให
ขบวนรถลาชานอยที่สุด 
 
4.2 ฝายการชางโยธา 
4.2.1 ขอใหลดจุดที่ขบวนรถตองลดความเร็วในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือลงไมนอย 50% ของจุดที่ลดความเร็วในปจจุบัน 
(ตามปายจํากัดความเร็วและปายลดความเร็ว) 
4.2.2 เพิ่มพิกัดความเร็ว ณ. จุดที่กําหนดใหขบวนรถตองลดความเร็ว ตามขอ 4.2.1 โดยใหขบวนรถใชความเร็วไดไมต่ํากวา 50 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 
4.3 ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
4.3.1 ลดจํานวนความชํารุดขัดของของระบบสัญญาณ, เครื่องขอและใหทางสะดวก, โทรศัพทควบคุมการเดินรถลงไมนอยกวา 
50% จากปจจุบัน 
4.3.2 ลดจํานวนความชํารุดขัดของของเครื่องก้ันถนนฯ ลงไมนอยกวา 50% จากปจจุบัน 
4.3.3 เรงรัดติดตั้งเคร่ืองก้ันถนนเพิ่มเติมตามงบประมาณที่ไดรับ 
 
4.4 ฝายการเงินและการบัญชี  
สนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามความตองการของ ฝายการชางกล ฝายการชางโยธา ฝายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม 
 
4.5 ฝายการพัสดุ 
สนับสนุนการจัดหาอะไหลและอุปกรณในการซอมบํารุงใหเปนไปตามความตองการของ ฝายการชางกล, ฝายการชางโยธา, ฝาย
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
การอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
 
4.6 ฝายการเดินรถ 
กวดขันการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมการเดินรถในการสั่งการจัดหลีกขบวนรถใหเหมาะสมที่สุด รวมทั้งการปฏิบัติงานของ
นายสถานีและพนักงานดานปฏิบัติการ  เพื่อไมใหขบวนรถตองลาชาเพิ่มข้ึน หรือลดความลาชาลง   และปรุงกําหนดเวลาเดินรถ
ใหเหมาะสมตามความจําเปน 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดม

คติวาจะมีลักษณะอยางไร 

5.1 รถจักรและรถโดยสาร รวมทั้งรถดีเซลราง  
ตองมีสภาพใชการไดดตีามจํานวนที่ตองการ โดยสามารถเทียบขบวนรถที่สถานีตนทางของขบวนรถกอนเวลาขบวนรถออกไม
นอยกวา 1 ชั่วโมง และจะตองไมมีการชํารุดขัดของที่จะทําใหขบวนรถตองลาชา พนักงานขับรถควบคุมขบวนรถใหเปนไปตาม
กําหนดเวลา ใชความเร็วที่เหมาะสม โดยเรงความเร็วเมื่อขบวนรถตองลาชา โดยไมเกินพิกัดความเร็วสูงสุดที่กําหนด 
5.2 ทาง  /  สะพาน 
มีการลดความเร็วของขบวนรถนอยที่สุด อีกทั้งไมมีความบกพรองที่จะทําใหขบวนรถไมปลอดภัยหรือลาชา เชน กรณีรางหัก, 
ทางทรุด  เปนตน 
5.3 ระบบสัญญาณโทรคมนาคมและเครื่องก้ันถนน  
มีสภาพที่สมบูรณไมชํารุดบกพรองจนเปนเหตุใหขบวนรถตองลาชา 
5.4 การควบคุมการเดินรถ 
พนักงานควบคุมการเดินรถและพนักงานสถานีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขผลกระทบหรือปญหาตาง ๆ และ
จัดการเดินรถใหลาชานอยที่สุด 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม ขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานเดิมหรือในปจจุบันยังไมเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ
ที่กลาวในขอ 5 โดยครบถวน 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

ความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน  ไดแก ฝายหรือหนวยงาน โดยผูจัดจําหนาย ตามขอ 4 ไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด เน่ืองจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่มีอยูในกระบวนงานที่แตละฝายหรือหนวยงานนั้นรับผิดชอบ 

ที่จะตองจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรืออยูในระดับที่ยอมรับได 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงคงขึ้นอยูกับฝายหรือหนวยงานผูจัดจําหนายที่จะตองระบุปจจัยเส่ียง ในสวนที่เก่ียวของและจัดการความ

เสี่ยงใหหมดไปหรือมีผลกระทบนอยที่สุดและอยูในระดับที่ยอมรับได 
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กระบวนงานที่ 3 : การจัดทําแผนรถจักรและรถพวงใหเพียงพอตอความตองการ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการพาณิชย 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานที่ 3  ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- ผูโดยสาร 
- ตัวแทนผูจําหนายตั๋ว 
- ฝายการเดินรถ 
- บริษัทที่ใชบริการขนสงสินคาทางรถไฟ แบงออกเปน 4 กลุมยอย ไดแก กลุมสินคาพลังงานและอุตสาหกรรม กลุม

สินคาปูนซิเมนตและเกษตรกรรม กลุมสินคาคอนเทนเนอร และกลุมสินคาเบ็ดเตล็ด 
- หนวยงานภาครัฐตาง ๆ  เชน  สคช.  สศช. คค. 

ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
- ฝายการเดินรถ 

- ฝายการชางกล 
- ฝายการเงินและบัญช ี
- หนวยงานภาครัฐตาง ๆ เชน  สนข. สคช. คค. 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ตองการทรัพยากรที่จัดหาเพิม่เพื่อการเดินทาง/ขนสงสินคาเพิ่มเติมตามแผน ถึงจุดหมายดวยความสะดวก ตรงเวลาและ
ปลอดภัย รวมทั้งเปนไปตามแผนและนโยบายของรัฐบาล 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 มีทรัพยากรที่จัดหาเพิ่มเพื่อเดินรถที่มีประสิทธิภาพตามแผน และสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

4.1 ตองการรถจักรและรถพวงเพิ่มเติมตามแผน 
4.2 ตองการขอมูลทางสถิติทางรายไดและการเดินรถขนสงที่เพียงพอและทันเวลา 
4.3 นโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดม

คติวาจะมีลักษณะอยางไร 

5.1 ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการเดินทางทราบถึงแผนการจัดหาและเดินรถเพิ่มเติมอยางทั่วถึง 
5.2 มีการประสานงานที่ดีเพื่อดําเนินการจัดหารถจักร รถพวงตามกําหนดเวลา 
5.3 จัดทําแผนการตลาดใหสอดคลองกับทรัพยากร (รถจักรและรถพวง) ที่จัดหาเพิ่มไดทันเวลาและไมเสียลูกคา 
5.4 ประชาสัมพันธใหลูกคาทราบสถานการณไดอยางตอเนื่อง 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม ยังไมมีการติดตามเพื่อดําเนินการจัดหารถจักร รถพวงตามกําหนดเวลา ตลอดจนการจัดทําแผนการตลาดเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณขนสง 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

7.1 กระบวนการขออนุมัติโครงการไมเปนไปตามแผน โดยเฉพาะจากปจจัยภายนอก 

7.2 สภาวะการแขงในตลาดขนสงสินคาและผูโดยสารสูง 

7.3 แผนการตลาดที่ไมชัดเจนในการดึงดูดผูใชบริการขนสงสวนเพิ่ม 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 8.1 ประชุมหารือและขออนุมัติใหทันเวลา 

8.2 ประสานงานกับลูกคาและหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง 

8.3 ประชาสัมพันธและสรางสัมพันธภาพอันดีตอลูกคา 

8.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการจัดทําฐานขอมูลของลูกคาและวางแผนการตลาด 
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กระบวนงานที่ 4 : การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 4 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางกล 

ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
- สํานักงานนโยบายและแผน 

- ฝายการบัญชี 

- ฝายการชางโยธา 

- ฝายการเดินรถ 

- ผูรับเหมา (กรณีที่ตองจัดจางบุคคลภายนอก) 

- หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ฝายการเดินรถ : ตองการระบบที่ใชงานงาย ปลอดภัย ทนทาน 
ฝายการชางกล : ตองการความชัดเจนของสัญญาณ ปลอดภัย สัญญาณมีความสัมพันธกับความเร็วขบวนรถ 
ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม : ตองการระบบที่สามารถบํารุงรักษางาย มีระบบเดียวกัน และตองการความพรอม
ดานอะไหล 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 ระบบอาณัติสัญญาณชนิดหางปลาทีมีการซอมและปรับปรุงแลวเสร็จ ความปลอดภัยตอขบวนรถ ความชัดเจนของสัญญาณ
บํารุงรักษางายข้ึน 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ใน

เชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

สํานักงานนโยบายและแผน : ตองการกรอบวงเงินและแผนงบประมาณที่ชัดเจน 
ฝายการเงินและบัญชี : ตองการไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและทันตอกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ฝายการชางโยธา : ตองการใหประสานงานดานการซอม ปรับปรุงฯ (เปลี่ยนราง, ประแจ) 
ฝายการเดินรถ : ตองการใหประสานงานดานการซอม ปรับปรุงฯ (ปดทาง, ออกโทรเลข) 
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ผูรับเหมา : ตองการใหดําเนินการตามแผนงาน ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดม

คติวาจะมีลักษณะอยางไร 

1. สํารวจปริมาณที่จะซอม 
2. วางแผนการซอมระบบและปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณชนิดหางปลา 
3. จัดทําราคากลางเพื่อของบประมาณ 
4. ขบวนการจัดซื้อจัดจาง 
5. ควบคุมการซอมและปรับปรุงฯ 
6. ตรวจการจางการซอมและปรับปรุงระบบฯ 
7. จัดทําใบจาย 
8. ประกันผลงานการซอมและปรับปรุงระบบฯ 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม 6.1 มีการปรับกระบวนงานโดยกําหนดกรอบเวลาปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนไมใหเกินระยะเวลาที่กําหนด และปรับ
กระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.2 การควบคุมงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟวาดวยวิธีการจาง พ.ศ.2544  
      6.2.1 ผูวาจางจะจัดใหมีการประชุมประเมินผลเปนประจําทุก 30 วันอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งผูรับจางจะตองจัดเตรียม
แผนงานซอมฯ ประกอบรายละเอียดเปนสังเขปทุกข้ันตอน เสนอตอผูวาจาง 
      6.2.2 ผูรับจางตองจัดใหมีบันทึกประจําวัน โดยแสดงวัน เดือน ป เวลาเริ่มและเลิกงาน แรงงาน ผลงานประจําวัน และ
ปญหาอุปสรรค ทั้งตองใหหัวหนาผูควบคุมงานของการรถไฟฯ ลงนามรับรองทุกวัน จนกวาจะเสร็จงานตามสัญญาจาง 
      6.2.3 การดําเนินการซอมระบบอาณัติสัญญาณฯ ตองประสานการทํางานกับแขวงบํารุงทางที่เก่ียวของ และนายสถานีที่ผู
รับจางจะตองดําเนินการซอมอยู โดยใหนายสถานีออกโทรเลขกํากับการทํางานทุกครั้ง 
6.3 วิธีดําเนินการ (การจัดซื้อจัดจาง) 
     6.3.1 ระเบียบการรถไฟวาดวยวิธีการจาง พ.ศ.2544  
     6.3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 
ใชเวลาในการดําเนินการจัดหาผูรับจาง ประมาณ 85 วัน 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

7.1 ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เน่ืองจากถูกปรับลดงบประมาณ 

7.2 บางครั้งมีการชํารุดของอุปกรณฯ เพิ่มเติม ทําใหงบประมาณที่ขอไปไมครอบคลุมกับเนื้องานปจจุบัน จึงตองมีการ

ดําเนินการใหม 

7.3 วัสดุอุปกรณที่ใชดําเนินการไมพรอม เนื่องจากอุปกรณบางชนิดเปนอุปกรณเฉพาะไมมีขายในทองตลาด และบริษัทผูผลิต
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เดิมยกเลิกสายการผลิตไปแลว 

7.4 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ยังคงตองรอตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับกอนจึงจะเริ่มดําเนินการได 

7.5 การมอบอํานาจ ใหผูควบคุมงานที่เปนเจาของพื้นที่ ไมสามารถควบคุมไดเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากภาระหนาที่หลักยังคง

ตองทํา ควรแตงตั้งผูควบคุมงานเพิ่มเติม เพื่อใหงานสามารถดําเนินการไดมีอยางประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

7.6 ขาดผูรับจางมาดําเนินการ เนื่องจากการดําเนินการซอมและปรับปรุงผูรับจางบางรายไมมีประสบการณในการทํางานในสวน

ที่เก่ียวของ 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 8.1 ไดรับงบประมาณเพียงพอตอความตองการ 

8.2 ปรับปรุงกระบวนงานใหเร็วข้ึน ไมซับซอน 

8.3 วัสดุ-อุปกรณมีความพรอมในการดําเนินงาน 

8.4 ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑตางฯ ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

8.5 ดําเนินการจัดทํา TOR และออกประกวดราคาหาผูรับจางไวกอน เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณจึงจะทําสัญญาจาง (ใหระบุใน

8.6 การออกประกวดราคาวา การรถไฟฯ สงวนสิทธ์ิที่จะทําสัญญาจางตอเม่ือไดรับอนุมัติงบประมาณแลวเทาน้ัน) 

8.7 จัดสรรพนักงานจากสวนกลางรวมดําเนินงานในข้ันตอนการติดตั้ง 

8.8 จัดทํา (KM) องคความรู และอบรมสัมมนาระบบอาณัติสัญญาณที่เก่ียวของแกผูรับจาง 
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กระบวนงานที่ 5  : การซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 

 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 5 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- ฝาย/สํานักงานตางๆ 
- ประชาชน ผูใชบริการ 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
   ภายในองคกร 

- ผูบริหาร 
- ฝายการเงินและการบัญช ี
- สํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา 
- ฝายการพัสดุ 
- ฝายระบบขอมูล 
- ฝายบริหารงานบุคคล 
ภายนอกองคกร 
- หนวยงานกํากับดูแล ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สงป. สนข. สศช. ครม.  
- บริษัทผูรับเหมากอสราง 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

 2.1 สถานีและที่ทําการที่ไดรับการซอมบํารุง ปรับปรุงตามความตองการที่ระบ ุ

2.2 ความสะดวกสบาย ความสะอาด ความปลอดภัย ความสวยงามและภาพลักษณที่ดีตอองคกร 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 อาคารสถานี ที่ทําการที่ไดรับการซอมบํารุง ปรับปรุงเรียบรอยแลว 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ผูบริหาร : อนุมัติโครงการ 
ฝายการเงินและการบัญชี : จัดหางบประมาณเพื่อรองรับการลงทุน 
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สํานักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา :รวบรวมขอเสนอโครงการลงทุนเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบริหาร 
ฝายการพัสดุ : ระบบจัดซื้อจัดจางดวย  IT 
ฝายระบบขอมูล : ตรวจสอบ/จัดหาอุปกรณ IT  
ฝายบริหารงานบุคคล : จัดการฝกอบรมการใชระบบ IT แกพนักงาน 
หนวยงานกํากับดูแล ไดแก กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สงป. สนข. สศช. ครม. : พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการ 
บริษัทผูรับเหมากอสราง :ดําเนินการปรับปรุงอาคาร 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

1. สํารวจปริมาณงาน  (11วัน)   
2. วางแผนการซอม (15 วัน)   
3. จัดทําราคากลางเพื่อของบประมาณ  (124วัน)  
    3.1 จัดทําราคากลางเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ (4 วัน)  
    3.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ (120 วัน) 
4. ขบวนการจัดซ้ือจัดจาง (135 วัน) 
5. ควบคุมงาน (150 วัน) 
6. ตรวจรับงาน (5 วัน) 
7. จัดทําใบจาย (10 วัน)  
8. ประกันผลงาน  (180 วัน)  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  510 วัน  

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม 1. สํารวจปริมาณงาน  (35วัน) 
2. วางแผนการซอม (120 วัน)  
3. จัดทําราคากลางเพื่อของบประมาณ  (142วัน)  
    3.1 จัดทําราคากลางเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ (22 วัน)  
    3.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ (120 วัน) 
4. ขบวนการจัดซ้ือจัดจาง (135 วัน) 
5. ควบคุมงาน (150 วัน) 
6. ตรวจรับงาน (7 วัน) 
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7. จัดทําใบจาย (15 วัน)  
8. ประกันผลงาน  (730 วัน)  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1,234 วัน 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

1. บางกระบวนงานมีผูเก่ียวของหลายหนวย ทั้งจากในและนอกฝาย จึงใชเวลามากในการประสานงานเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจน 

2.ยังคงใชระบบการเดินหนังสือเปนหลัก บางครั้งจึงเกิดความลาชา 

3.บางครั้งมีการเปล่ียนแปลงงานที่หนางานและสงผลตองบประมาณ  จึงตองแจงหนวยงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติดําเนินการ

กอน 

4. มอบอํานาจความรับผิดชอบโดยรวมที่หัวหนางานเปนหลัก ทําใหการตัดสินใจแกปญหางานเฉพาะหนาบางอยางลาชา 

5. กระบวนการจัดซื้อจัดจางยังคงรอตรวจสอบงบประมาณที่ไดรับกอนจึงจะเริ่มดําเนินการ 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 1.ควรมีการหารือรวมกันระหวางทุกฝายที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน เพื่อกําหนดความรับผิดชอบใหทุกหนวยงานสามารถ

ดําเนินการไดเบ็ดเสร็จ 

2.นําระบบ IT เขามาใชรวมกับระบบการเดินเอกสาร เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินงานในบางสวนได 

3.ควรกระจายหรือมอบอํานาจการตัดสินใจบางเรื่องใหพนักงานระดับปฏิบัติการมีสวนรวมดวย เพื่อเพิ่มทักษะในการแกไข

ปญหา และใหกระบวนงานไมหยุดชะงัก 

4.ระหวางรอทราบงบประมาณสามารถเตรียมเอกสารเอกสารตางๆเพื่อเตรียมดําเนินการจางไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติงบฯแลว ซึ่ง

5.การดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับระเบียบงบลงทุนบนทางเปด 30 ฉ. ขอที่ 7.2 เพื่อลดชองวางของกระบวนงานและเพื่อให

การดําเนินงานมีความคลองตัว รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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กระบวนงานที่ 6  : การซอมทาง 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 

 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานที่ 6 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- ฝายการชางกล 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการพาณิชย 
- ผูใชบริการ (ผูโดยสาร ผูประกอบการ) 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 

- ฝายการเงินและการบัญช ี
- ฝายการชางโยธา 
- ผูรับจาง(ผูรับเหมา,ผูผลิต,ผูขาย) 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

1.  มีคาดัชน/ีคุณภาพ (QI) ต่ํากวา 20 

2. ความสามารถในการรับนํ้าหนักกดเพลา 20 ตัน/เพลา เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและขบวนรถสามารถเดินไดตรงตาม
กําหนดเวลา 

3. สภาพทางที่สมบูรณเปนผลใหขบวนรถว่ิงไดตามกําหนดเวลา ตามพิกัดทางที่กําหนด ขบวนรถไมตองเบาทาง ขบวนรถถึง
ปลายทางโดยปลอดภัย ทําใหลูกคาตามขอ 1 พอใจ 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 1. สภาพทางที่สมบูรณ 
2. วัสดุทางครบถวน 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

1. งบประมาณที่เพียงพอ(งบทําการ/งบลงทุน) 
2. วัสดุทางครบถวนตามเวลาที่ตองการใชงาน 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

1. การจางเหมาซอมบํารุงทาง 
- วางแผนการซอมทางโดยใชฐานขอมูลระบบสารสนเทศ (ทําลวงหนา 1 ป โดยสวนภูมิภาคเปนผูจัดทํา) 

- ปรับแผนการดําเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ (ประชุมและปรับแผนทันทีโดยใชโปรแกรมวางแผน ไม

ตองสงกลับไปสวนภูมิภาค) 

- ขออนุมัติฝายดําเนินการจัดจาง 

- จัดจางโดยกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่กําหนด 

2 การซอมทางโดยรถอัดหินของฝายการชางโยธา 
- วางแผนการซอมทางโดยใชฐานขอมูลระบบสารสนเทศ และตองสอดคลองกับแผนการจางเหมาดวย(ลวงหนา 1 ป 

โดยสวนภูมิภาคเปนผูจัดทํา) 

- ปรับแผนตามความเหมาะสมขณะดําเนินการและรอบการซอมบํารุงรถ 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม 1. การวางแผนเดิมตองวางลวงหนา 2 ป ถามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศจะทําใหวางแผนไดกระชับข้ึนและมีการปรับเปลี่ยน
แผนนอยลง 

2. การปรับแผนเดิมตองสงใหสวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการหากมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศและโปรแกรมวางแผน แลวจะ
สามารถแกไขในระหวางการประชุม และจัดสงการปรับแผนไดอยางรวดเร็ว 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

ผูใชงานอาจไมมีความเขาใจในระบบฐานขอมูล/โปรแกรม และเกิดความไมเช่ือถือเน่ืองจากไมยอมรับ 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง 1. จัดอบรมพนักงานทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร 
2. จัดพนักงานที่มีความรูความเขาใจทําหนาที่ใหคําปรึกษาได (Help Desk) 
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กระบวนงานที่ 7  : การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เอื้อตอการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : สํานักงานอาณาบาล 

 
ตารางที่ 11 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 7 ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
หนวยงานภายใน 

- ฝายการบริหารงานบุคคล 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางโยธา 
- ฝายการชางกล 
- ฝายบัญชี 

หนวยงานภายนอก 
- กระทรวงคมนาคม 
- สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
หนวยงานภายใน 

- ฝายการบริหารงานบุคคล 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางโยธา 
- ฝายการชางกล 
- ฝายบัญชี 

หนวยงานภายนอก 
- กระทรวงคมนาคม 
- สํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

รางกฎหมายที่ทันสมัย และตรงตามความตองการของหนวยงาน 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 1.รางกฎหมายที่ทันสมัย และตรงตามความตองการของหนวยงาน 
2.ความรูในขอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของการรถไฟฯ 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

1.งบประมาณ 
2. ขอเรียกรองจากฝาย/สํานักงานในการเสนอปรับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ  
3. ทิศทางนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ นโยบายดานการคมนาคมของประเทศที่เก่ียวของกับการรถไฟแหงประเทศไทย 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

1. จัดต้ังคณะทํางาน 
2. คณะทํางานพิจารณากําหนดหัวขอที่จะแกไข 
3. คณะทํางานเชิญหนวยงานตางๆ ในการรถไฟฯ ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น 
4. คณะทํางานจัดทํารางกฎหมายที่แกไข 
5. คณะทํางานเสนอรางกฎหมายที่แกไข 
6. หอบ.เสนอรางกฎหมายแกการรถไฟฯ 
7. การรถไฟฯ เสนอรางกฎหมายตอกระทรวงคมนาคม 
8. อบรมพนักงานการรถไฟ 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม 1. ระเบียบกฎหมายยังไมเอ้ือตอการบริหารงานและไมสามารถปรับใชไดในเหตุการณที่ทันสมัย 
2. ระเบียบกฎหมายยังไมเอ้ือตอโครงสรางการบริหารใหมของการรถไฟฯ 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

การรางกฎหมายมีข้ันตอนทียุ่งยาก และอาจตองใชการทําประชาพิจารณจึงอาจใชเวลานานในการประกาศใช 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของหัวขอกฎหมายที่จําเปนตองปรับโดยเรงดวน เพื่อใหกฎหมายที่มีความสําคัญและสงผลกระทบตอการ

บริหารงานของการรถไฟฯ ไดรับการพิจารณากอน 
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กระบวนงานที่ 8  : การส่ือสารในเชิงรุกและเชิงรับ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 

 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 8  ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- คณะกรรมการรถไฟฯ (คกร.) 
- ผูบริหารการรถไฟฯ 
- พนักงานรถไฟในฝาย/สํานักงานตางๆ 
- สื่อมวลชน(วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เว็บไซด) 
- ผูใชบริการและประชาชนทั่วไป 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
ฝาย/สํานักงานที่เก่ียวของ 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

การรับรูขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวภายในของการรถไฟฯ  เชน นโยบาย  วัตถุประสงค งานโครงการตางๆ  แผนงาน  
ความคืบหนาของโครงการสําคัญๆ  บริการใหมๆ กิจกรรมตางๆ  ที่มีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็วทันตอเหตุการณ ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกสื่อ  มีความถี่ สม่ําเสมอ มีปริมาณที่พอเพียง 

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 ขาวสาร   กิจกรรม   โครงการตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มภาพลักษณหรือสรางทัศนคติที่ดีตอกิจการชองทางการรับรู  โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

-  ขอเท็จจริง   
-  ความคืบหนา 
-  ปญหา-อุปสรรค  
-  กําหนดเวลา 
-  การใหบริการ  เปนตน 

 



 

67 
 

ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ผูวาการรถไฟฯ  คณะกรรมการ ผูบริหาร และฝาย/สํานักงานจะตองดําเนินการจัดสงขอมูล ความคืบหนาใหกับศูนย
ประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยวเปนประจําทุกๆสัปดาห หรือ ทุกๆเดือน เพื่อใหการสื่อสารเชิงรุกและเชิงรับ 

- มีความครอบคลุมทั่วถึง-ทุกสื่อ 
- รวดเร็ว ทันเวลา-สถานการณ 
- ถูกตอง คุณภาพครบถวน 
- ความถี่ มีปริมาณ-ความพอเพียง 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

ปจจัยสนับสนุน 
-  ไดรับความรวมมือในการบริหารขอมูลจากฝายเก่ียวของอยางจริงจัง 
-  มีการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานกับหนวยงานและฝายเก่ียวของอยางจริงจัง  
-  จัดสรรงบประมาณดานการประชาสัมพันธโดยตรง และเพียงพอสําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
-  จัดใหมีการอบรม หรือ ใหความรูทางการประชาสัมพันธแกผูบังคับบัญชาระดับสูง หัวหนาหนวยงาน ผูปฏิบัติและ 
     ผูรวมงาน ใหเขาใจงานประชาสัมพนัธเพื่อการส่ือสารองคกรเปนอยางด ี
-  อบรมและฝกงานใหผูปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธใหมีความรูความสามารถในการใชเทคนิค และเครื่องมือการ

ประชาสัมพันธอยางไดผล 
-  จัดหาเครื่องมือเพื่อการส่ือสารประชาสัมพันธที่ทันสมัย  

กระบวนการ  
ดําเนินการสื่อสารในเชิงรุกและเชิงรับ ในรูปแบบตางๆ ตามกระบวนการของงานประชาสัมพันธ และตามภารหนาที่ของศูนย
ประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม - ไมไดรับความรวมมือในการบริหารขอมูลจากฝายเก่ียวของอยางจริงจัง 

- ไมมีการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานกับหนวยงานและฝายเก่ียวของอยางจริงจัง  
- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณดานการประชาสัมพันธโดยตรง และเพียงพอสําหรับการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
- ไมไดจัดหาเครื่องมือเพื่อการส่ือสารประชาสัมพันธที่ทันสมัย  

- ทํางานตามแผนประจํา (Routine) 
- รอรับขอมูลจากผูเก่ียวของ  
- ทํางานแบบแกขาวเฉพาะหนา 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

ดานนโยบาย 

-  ขาดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายที่เปนพื้นฐาน ชัดเจน  

-  ความไมชัดเจนในการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

ดานขอมูลและสถิติที่จําเปน 

-  ขอมูลและสถิติที่จําเปนจากฝาย/สํานักงานตางๆ เพื่อนํามาวางแผนการสื่อสารเชิงรุก ทําใหไมสามารถปรับกลยุทธให

ทันกับความตองการและความสนใจของประชาชนและทันตอเหตุการณการณได  
ดานบุคลากร 

-  ขาดแคลนเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

-  เจาหนาที่ประชาสัมพันธขาดความรูและประสบการณดานการประชาสัมพันธ 

-  บุคลากรไมเขาใจบทบาทของตัวเอง 

-  บุคลากรไมเขาใจในแผนประชาสัมพันธ 

ดานการประสานงานและความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 

-  ทํางานแบบตางคนตางทํา ไมมีการประสานงาน  ขอมูลขาวสารลาชา ไมทันสถานการณ 

-  การทําการตลาดและการเขาถึงกลุมเปาหมายอยูในวงจํากัด ไมทั่วถึง 

-  การติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอกมีนอย 

-  การขาดความเขาใจในแผนประชาสัมพันธ   

-  ขาดการบริหารจัดการที่ด ี

ดานงบประมาณ 

-  ไดรับงบประมาณนอยไมเพียงพอที่จะดําเนินการใหไดผลดี 

-  ไมมีงบประมาณใหหนวยงานประชาสัมพันธโดยเฉพาะ 

-  การมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณที่ยุงยาก 

ดานวัสดุอุปกรณในการทําการประชาสัมพันธ  

  ขาดประสิทธิภาพ ไมทันสมัย เพราะการประชาสัมพันธจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ก็จําเปนตองใชส่ือที่มีประสทิธิภาพ
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
ดวยเชนกัน 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสีย่ง ดานนโยบาย 

- กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค  เปาหมายที่เปนพื้นฐาน ชัดเจน และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหตรง

กับสายงาน 

ดานขอมูลและสถิติที่จําเปน 

- ฝายเก่ียวของจะตองใหการสนับสนุนขอมูลอยางจริงจัง และกระตือรือรน เพื่อไมใหสงผลเสียตอองคกร อันบงถึงการ

สะทอนภาพลักษณขององคกรในทางบวกหรือลบ 

ดานบุคลากร 

- สนับสนุนใหบุคลากรดานการส่ือสารประชาสัมพันธ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- ใหบุคลากรสามารถใชความรู ความชํานาญ ประสบการณดานการประชาสัมพันธใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

องคกรในทุกดานอยางตอเนื่อง 

- สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธมีโอกาสรับทราบความคิดเห็นของผูรับสารดานการประชาสัมพันธ  เพื่อจะได

นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหไดเผลดีย่ิงขึ้น 

- สนับสนุนใหมีการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเขาใจ สรางทัศนคติ อันจะทําใหเกิดการติดตอประสานงานเปนไป

อยางสะดวกและราบรื่น 

- ควรสงเสริมใหหนวยงานทางการประชาสัมพันธมีอัตรากําลังพอเพียง โดยกําหนดเง่ือนไขในการรับสมัคร โดยตองมี

ความรูดานการวารสารศาสตร หรือ นิเทศศาสตร  

ดานงบประมาณ 

-  ตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานประชาสัมพันธโดยตรง 
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กระบวนงานที่ 9  : การพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายบริหารงานบุคคล 

 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานท่ี 9  ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
ลูกคาภายนอก 

- ประชาชนผูใชบริการ 
- ชุมชน 
- รัฐบาล/หนวยงานภาครัฐ 

ลูกคาภายใน 
- ทุกฝาย/สํานักงาน 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 

- การรถไฟแหงประเทศไทย 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการของ การรถไฟฯ (คบก.) 
- ทุกฝาย/สํานักงาน 

2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ปจจัยที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอธุรกิจในมุมมองของลูกคา คือ คุณภาพการบริการ (Service Excellence Quality) ที่ผู
ใหบริการหยิบยื่น และ สงมอบความประทับใจแกลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจ  และความสัมพันธอันดีกับลูกคา  การให
ความสําคัญ และมุงบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะเปนคําตอบสําคัญในความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพของ
องคกร  ดังน้ัน การรถไฟฯ ในฐานะที่เปนหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหบริการดานการขนสงโดยสารและสินคา ซึ่งเปาหมายใน
การดําเนินการ คือ ใหบริการที่ไดมาตรฐาน เกิดการยอมรับ และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ และผูเ ก่ียวของ ดังน้ัน 
การรถไฟฯ จึงตองจัดโครงการพัฒนาคุณภาพบริการทั่วทั้งองคกรข้ึน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 บริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

การรถไฟแหงประเทศไทย :   นโยบายการพัฒนา คุณภาพการบริการของการรถไฟ   และ 4 M (Man Money Material 
Management) 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟ (คบก.) : กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริกาที่ชัดเจน มี
แผนงานรองรับ และจัดสรรงบประมาณ 
ฝายสํานักงาน : มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารที่สนับสนุนการใหบรกิาร และมีระบบกายภาพที่เอ้ือตอการสราง

ความพึงพอใจที่มีตอการให บริการ 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

ขั้นตอนในการใหบริการในทุกข้ันตอน ตองสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการมากที่สุด ภายใตความเปนมาตรฐาน 
รวดเร็ว ถูกตอง  และปลอดภัย โดยแบงเปน 

-  Soft change ไดแก การฝกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาระบบบริหารเพื่อสนับสนุนงาน
บริการ อาทิเชน ระบบแรงจูงใจ ระบบบริหารขอรองเรียน ระบบใหบริการเว็บเซอรวิส ระบบ call center 1690 

-  Hard change ไดแก การปรับปรุงเชิงกายภาพ อาทิ การปรับปรุงพัฒนาสถานีตนแบบ โครงการ smart station 
ปรับปรุงสภาพทาง ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ เปนตน 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม ขั้นตอนเดิมยังไมอาจสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการได 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

ไมสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ   

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง - เพิ่มการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 

- สรางใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานทุกระดับ 
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กระบวนงานที่ 10  : การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการพัสด ุ

 
ตารางที่ 14 ตารางแสดงรายละเอียดขอกําหนดของกระบวนงานที่ 10  ตามการวิเคราะหของกลุมยุทธศาสตร 

 
ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 

1. กําหนดผูรับบริการ (Customer) และผูจัดจําหนาย

(Supplier) 

ผูรับบริการ  (Customer) 
- ฝายการชางกล  : เครื่องอะไหลทุกประเภท น้ํามัน ฯลฯ 
- ฝายการเดินรถ  : แบบพิมพ กระดาษชําระ เครื่องใชสํานักงาน ฯลฯ 
- ฝายการเงินและการบัญชี : ตั๋ว ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
- สํานักงานแพทย  : เครื่องมือแพทย ฯลฯ 
- ฝาย/สํานักงานอ่ืน ๆ 

 
ผูจัดจําหนาย (Supplier) 
ผูจัดจําหนายภายนอก 

- บริษัท คัมม่ินดีทแฮลมจํากัด  จัดจําหนายผลิตภัณฑ อะไหลเครื่องยนต Cummins 
- บริษัท วิสุทธ์ิเกษม(ประเทศไทย) จํากัด   จัดจําหนายผลิตภัณฑอะไหล Knnor   
- บริษัท บีกริม เทรดด้ิง คอรเปอเรชั่น จํากัด    จัดจําหนายผลิตภัณฑอะไหล  Voith 
- บริษัท การปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัดมหาชน  จัดจําหนายนํ้ามัน 
- บริษัท / หาง / ราน อ่ืนๆ 

ผูจัดจําหนายภายใน 
- ฝายการชางกล : กําหนดเง่ือนไขรายการละเอียด 
- ฝายการการเงินและการบัญชี : สนับสนุนดานการเงิน 
- สํานักงานอาณาบาล : ใหคําปรึกษาดานกฎหมาย กฏระเบียบ                                           
- ฝายบริหารงานบุคคล  : สนับสนุนดานบุคลากร                                  
- ฝาย/สํานักงานอ่ืน ๆ 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
2. ระบุความจําเปนและความตองการของผูรับบริการ (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

ฝายการชางกล ผูรับบริการหลัก ซ่ึงมีหนาที่ซอมและสงมอบรถจักร ที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงาน ดังนี ้
-  ปริมาณ :  จํานวน 150 คันตอวัน  
-  คุณภาพ : ตองการของแท ของขึน้บัญชี Approved 
-  เวลา : ตามขอกําหนดความตองการ  
-  สถานที ่: คลังพัสดุของฝายการพัสดุ หรือของผูใช 
-  คาใชจาย  : ตามงบประมาณของผูรับบริการ   (Customer)              

3. ระบุสินคา / บริการ หรือส่ิงที่ตองสงมอบใหลูกคาตามขอ 2 อะไหล/พัสดุตามความตองการของผูรับบริการทีเปนไปตามใบเบิก อาทิเชน 
- ผลการจัดซ้ือ อะไหล Cummins Voith  Air Brake  ปลอกลอ ฯลฯ  

สําหรับรถจักรและรถดีเซลราง ADR ASR KNA KNF RDC RDH THN 
สําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา AL AHK ALD ADD GE GEA GEK HID  
สําหรับรถจักรไฮดรอลิค HENSCHEL KRUPP 

- ผลการจัดจาง ซอมTraction Motor  ซอมทาสีรถโดยสาร ฯลฯ 
4. ระบุความตองการของกระบวนงานจากผูจัดจําหนาย (ในเชิง

ปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ คาใชจาย ฯลฯ) 

เปนไปตามสัญญาซื้อ/จาง 

5. กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงานของกระบวนงานในอุดมคติ

วาจะมีลักษณะอยางไร 

-  ตองการใหมีระบบการต้ังเบิก การจัดหา ดวยระบบเทคโนโลยี การเบิกจายดวยระบบ บารโคด  
-  ตองการใหมีการอนุมัติข้ันตอนตางๆ ดวยระบบ Online 

6. เปรียบเทียบกับขั้นตอนเดิม ข้ันตอนเดิม ข้ันตอนใหม 
การต้ังเบิก : เจาหนาที่จะตองคอยตรวจสอบจากปริมาณคงเหลือ
จากการด เม่ือตรวจสอบพบวาเหลือตํ่ากวาพิกัดก็จะทําการตั้งเบิก 
ผานผูบังคับบัญชาหลายคนกวาจะถึงมือผูจัดซื้อจัดจาง 
การจัดซื้อ/จาง : เมื่อเจาหนาที่ไดรับใบเบิกก็จะทําการจัดพิมพ 
ประกาศเอกสารสอบราคา โดยวิธีพิเศษและวิธีอ่ืนๆ โดยอาจมีการ
กําหนดความตองการแตกตางกัน โดยอาศัยจากการซ้ือครั้ง
สุดทายเปนเกณฑ  
การเบิกจาย : เม่ือเจาหนาที่คลังไดรับใบเบิกของผูใชฝายการชาง
กล หรือฝายอ่ืนๆ ก็จะทําการตรวจสอบส่ิงของที่เก็บคงคลังมีของ

การต้ังเบิก : ระบบซึ่งไดเก็บขอมูลในอดีตไวครบถวนแลว 
จะทําการประมวลผล แลวจะเตือน  (Warning) ใหทราบ
วาถึงเวลาตั้งเบิกแลว โดยจะทําการจัดพิมพใบเบิกใหทันที
ที่ ตองการ โดยอาจจะไมตองเสนอผูมีอํานาจลงนามใบเบิก
อีกเปนการลดข้ันตอนทํางาน 
การจัดซื้อ/จาง : เมื่อเจาหนาที่ไดรับใบเบิกแลว ระบบจะ
มีการสรางรูปแบบ (Template) สําหรับการ  ดําเนินการ
จัดทํา TOR เอกสารสอบราคา ประกวดราคา รวมทั้งแสดง
ขอมูลราคาสุดทายที่ซื้อ และคํานวณราคาประเมินใหดวย 
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ขอกําหนด ผลการวิเคราะหกระบวนงานโดยกลุมยุทธศาสตร 
เหลือพอจายหรือไม โดยตรวจสอบจากการดบันทึก เม่ือทําการ
จายของใหผูใชแลว ก็จะตองตัดบัญชีแลวจัดสงยอดใหกอง
วางแผนและควบคุมเก็บขอมูล เพื่อการต้ังเบิกในครั้งตอไป  
การ Claim : เมื่อไดรับหนังสือแจงจากผูใชวาสิ่งของที่ตั้งเบิกไปมี
ความชํารุดในระหวางรับประกันคุณภาพ เจาหนาที่จะจัดทํา
หนังสือเรียกรองใหผูขายนําไปแกไข หรือเปลี่ยนใหม  
พัสดุนอกคลัง : พัสดุที่มิไดเก็บคงคลัง ซึ่งผูใชตองการใหฝายการ
พัสดุจัดซื้อ เม่ือฝายการพัสดจุัดซื้อใหแลวก็มิไดเก็บประวัติการซื้อ
ไว เนื่องจากมิไดเก็บคงคลัง ฝายพัสดุจึงไมสามารถควบคุมพัสดุ
นอกคลัง 

จัดทําหนังสือตกลงซื้อ สัญญาซ้ือขาย และใบสั่งซื้อ 
การเบิกจาย : เมื่อใบเบิกจากผูใช ก็จะทําการเบิกจายโดย
ระบบ Barcode ซึ่งจะทําการตัดยอดพัสดุ คงเหลือทันที 
แลวจะสงขอมูลไปยังกองวางแผนและควบคุมทันที เพื่อทํา
การต้ังเบิก  จัดซ้ือใหมตอไป 
การ Claim : ระบบจะแสดงประวัติการ Claim รวมทั้ง
ออกหนังสือ Claim ใหกับผูขาย โดยประวัติ  การ Claim 
จะเปนขอมูลการตัดสินใจซื้อในครั้งตอไป  
พัสดุนอกคลัง : ระบบจะทําการเก็บประวัติการซ้ือพัสดุ
นอกคลัง และจะสามารถทราบปริมาณคงเหลือของพัสดุ
นอกคลัง 

7. ระบุความเสี่ยงที่อาจเปนอุปสรรคในการปรับกระบวนงาน

ปจจุบันไปสูกระบวนงานในอุดมคติ 

- การไมไดรับอนุมัติโครงการ 
- ราคาของระบบสูงกวางบประมาณที่ตั้งไว  เน่ืองจากงบประมาณที่กําหนดไวไมรวมอุปกรณคอมพิวเตอร 

8. แนวทางแกไข หรือความทาทาย หรือการจัดการความเสี่ยง -  ลดความเสี่ยงดวยการทําระบบ Manual ควบคูกับการเสนอขอระบบ IT จากการรถไฟ 

- ขอศกึษาจากหนวยงานอ่ืนรวมทั้งงบประมาณ 
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 3.4.2 กระบวนการสรางคุณคาตามตัวแบบ SIPOC MODEL 
 ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหทุกกลุมยุทธศาสตรเสนอกระบวนงานที่สะทอนการสราง
คุณคาหรือมูลคาเพ่ิม (Value added) ตามตัวแบบ SIPOC MODEL ที่เอื้อตอการเชื่อมกระบวนงานตาม
แนวคิดหวงโซมูลคา (Value Chain) ของฝาย/สํานักงานหลักในการรถไฟแหงประเทศไทยนั้น คณะที่
ปรึกษาไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกกลุมยุทธศาสตร โดยไดมีการวิเคราะหกระบวนการในการสราง
คุณคาตามตัวแบบ SIPOC MODEL  
 

 
 

แผนภาพที่ 19 กระบวนการสรางคุณคา (SIPOC MODEL) 
 

โดยสามารถรายงานผลจําแนกตามกระบวนงานและกลุมยุทธศาสตร ดังตอไปน้ี 
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กระบวนงานที่ 1 : การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงานจํานวน 150 คันตอวัน 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางกล 
 

ตารางที่ 15 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที่ 1 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- ฝายการเงินและ
การบัญชี 
- ฝายการพัสดุ 
- ฝายการบุคคล 
- ฝายการชางโยธา 
- ฝายระบบขอมูล 
 

ฝายการเงินและการบัญชี  
: จัดใหไดรับงบประมาณ
ตามที่ขอ 
ฝายการพัสดุ : จัดใหมี
อะไหลเพียงพอ และทันกับ
ความตองการ 
ฝายบริหารงานบุคคล : จัด
ใหมีแรงงานประเภทผู
ชํานาญเฉพาะทาง ตาม
กรอบอัตรากําลัง จัด
ฝกอบรมเพิ่มทักษะใหตรง
กับตําแหนงหนาที่  
ฝายการชางโยธา  : ซอม
บํารุงอาคารโรงซอม ให
เหมาะสม ซอมปรับปรงุ 
เพิ่มรางโรงคลุม 
ฝายระบบขอมูล  : จัดใหมี
ระบบ CMMS ระบบบริหาร

1.มีปญหาตองรออะไหล 
2.ขาดผูชํานาญการ วิศวกร นายตรวจ 
ชาง ฯลฯ 
3.โครงสรางองคการยังไมเอ้ือตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพ  
4.ผูรับเหมาเคลียรรถอุบัติเหตุยังไมมี  
5.โรงและรางซอมยังไมไดรับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

1.  จัดหาอะไหล ใหทั นต อความ
ตองการ 
2 .  จั ดหาคนที่มี คุณภาพ และ มี
จํานวนพอเพียงกับงาน 
3. ปรับโครงสรางเหมาะสมกับการ
เปนหนวยธุรกิจ (BU) ซอมบํารุง 
4.จัดจางผูรับเหมาเคลียรรถอุบัติเหตุ  
5.จัดหาโรงและรางซอมเพียงพอ 
สมบูรณ มีบอบําบัดน้ําเสีย 
 
โดย มีขั้ นตอนก ารดํา เ นินงานที่
เชื่อมโยงกันตามกระบวนการตอไปนี ้
 

การบริหารงบประมาณ 

 
การจัดการใชประโยชนพื้นที่

สําหรับซอม 

 

รถจักรลอเลื่อนที่มี
คุณภาพ สมบูรณและ
มีความพรอมตอการ
ใชงานเพียงพอตาม
ความตองการของ
ลูกคาจํานวน 150 คัน
ตอวัน โดยแบงเปน 
ขบวนรถโดยสาร : 93 
คัน /วัน 
ขบวนรถสินคา : 50 
คัน/วัน 
ข บ วน ร ถ ค อ น เ ท น
เนอร : 7 คัน/วัน 

1.ทํ าใหการ เดินรถตร ง
เวลามากขึ้น เนื่องจากมี
จํานวนรถจักรลอเล่ือนที่
สามารถหมุนเวียนใชงาน
ไดอยางเปนระบบ  
2. เอ้ือตอการตัดสินใจของ
ผูบริหารมากขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาเพื่อให
มีรถจักรสมบูรณเพียงพอ 
จะนําไปสูระบบฐานขอมูล
การซอมบํารุงรถจักรและ
ลอเล่ือนที่มีประสิทธิภาพ 
และทันเวลา 
3. เ อ้ือตอการบรรลุ
เปาหมายการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมของการรถไฟ
แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
เน่ืองจาก “รถจักร” ถือ

- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการพาณิชย 
- สํานักงานขนสง
คอนเทนเนอร 



 

77 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

พัสดุ 
ฝายการพัสดุ : จัดหาสิ่งของ 
( อ ะ ไ ห ล )  ที่ มี คุ ณ ภ า พ 
เพียงพอสําหรับงานซอม 

การกํากับควบคุมผูปฏิบัติงาน 

 
การซอมบํารุงลอเล่ือนและอุปกรณ

สวนควบ 

 
การจัดการฐานขอมูล 
สําหรับงานซอมบํารุง 

 

เปนปจ จัย ต้ั งตนในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหการรถไฟ
ฯ มีผลการดําเนินงานที่
ผ า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร
ประเมินตางๆ และสราง
ความเปลี่ยนแปลงในแง
ภาพลักษณของการรถไฟ
แหงประเทศไทยที่มีตอ
สังคม 
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กระบวนงานที่ 2 : การจัดเดินขบวนรถใหตรงเวลา 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการเดินรถ 
 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที่ 2 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- ฝายการชางกล  
- ฝายการชางโยธา   
- ฝายการเงินและ
การบัญชี   
- ฝายการพัสดุ 
- ฝ า ย อ า ณั ติ
สั ญ ญ า ณ แ ล ะ
โทรคมนาคม 

ฝายการชางกล 
 1 .1  ส งมอบ รถจักรดี เซล  
รวมทั้งรถดีเซลราง ไมนอย
กวาจํานวนที่กําหนด โดยมี
สภาพสมบูรณพรอมใชงาน
และไมชํารุดขณะทําขบวนที่
จะทําใหขบวนรถตองลาชา 
1.2 สงมอบรถโดยสาร ไม
นอยกวาจํานวนที่ กํ าหนด 
โดยมีสภาพสมบูรณพรอมใช
งาน และไม ชํารุดขณะทํา
ขบวนที่จะทําใหขบวนรถตอง
ลาชา  
1.3 กวดขันใหพนักงานขับรถ
ใชความเร็วและรักษาเวลาให
เปนไปตามกําหนดเวลาเดิน
รถ โดยพยายามทํ า เ วลา
เพื่อใหขบวนรถลาชานอย

1. ตรวจสอบความลาชาขบวนรถ
กอนเขาพื้นที่รับผิดชอบและหลีก
ขบวนรถ 
2. วางแผนการจัดหลีกขบวนรถ
ขึ้นกับขบวนรถลอง โดยการกําหนด
สถานีที่จะหลีกใหม 
3. ควบคุมการหลีกขบวนรถ 
(สถานี./ขบวนรถ/พขร.) 
4. ประสานงานแกปญหา แจงปญหา
ตอหนวยงานที่เก่ียวของ ใหขบวนรถ
ถึงปลายทางตามเวลา 

1. ติดตามผลการดํา เนินงานของ
ฝาย/สํานักงานที่เก่ียวของตามปจจัย
นําเขา เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. ติดตามและจัดทําขอมูล ส ถิติ 
ความลาชาของขบวนรถ และสาเหตุ 
เพื่อใชในการจัดการเดินขบวนรถให
ตรงเวลาเปนไปตามเปาหมาย 
3. ติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน
ของผูปฏิบัติงานดานการเดินรถ เชน 
การจัดหลีกของพนักงานควบคมุ การ
เดินรถ  นายสถานี พนักงานขับรถ 
เปนตน เพื่อใหผลการปฏิบัติงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน  โดย
ประมวลขอมูล สถิติ ระหวางดําเนิน
โครงการฯ  เปรียบเทียบกับกอน 
ดําเนินโครงการฯ  สรุปผลที่ไดรับ 
ปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ 

ขบวนรถตรงเวลาไม
นอยกว า 75% ของ
จํานวนขบวนรถที่จัด
เดินรถ                      

1. ผู โดยสารมีความพึง
พอใจเ ก่ียวกับความตรง
เวลาของขบวนรถมาก
ยิ่งขึ้น 
2. ทําใหภาพลักษณของ
การรถไฟฯ ดีข้ึน เปนการ
ดึงดูดใหมีผูหันมาใชบริการ
การรถไฟฯ มากขึ้น เปน
ผลใหการรถไฟฯ มีรายได
เพิ่ มมากขึ้น  อีกทั้ง เปน
การสนับสนุนนโยบายการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ง ข อ ง
รัฐบาลอีกดวย 
3. มีผลการดําเนินงานที่
ผ า น ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร
ประเมินตางๆ และสราง
ความเปลี่ยนแปลงในแง
ภาพลักษณของการรถไฟ

ลูกคาภายใน  ไดแก  
ฝายสํานักงานตาง ๆ 
ที่ตองการจัด
เดินขบวนรถ ไดแก  
ฝายการพาณิชย  
ฝายการชางโยธา  
ฝายการชางกล  
ฝายโครงการพิเศษ
และกอสราง เปนตน  
ที่ตองการเดินขบวน
รถเพื่อกิจการรถไฟ 
(ขบวนรถงาน) หรือ
จัดเดินขบวนรถ
พิเศษ เชน ศูนย
ประชาสัมพันธและ
บริการทองเที่ยว  
ขอจัดเดินขบวนรถ
ทองเที่ยว หรือจัด
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ที่สุดดวย 
ฝายการชางโยธา : 
2.1 ลดจุดที่ขบวนรถตองลด
ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ท า ง ส า ย
ตะวันออกเฉียงเหนือลงไม
นอยกวา 50  % ของจุดลด
ความเร็วในปจจุบัน (ตาม
ปายจํากัดความเร็วและปาย
ลดความเร็ว) 
2.2 เพิ่มพิกัดความเร็ว ณ จุด
ที่กําหนดใหขบวนรถตองลด
ความเร็วตาม 2 .1 โดยให
ขบวนรถใชความเร็วไดไมต่ํา
กวา 50 กิโลเมตร / ชั่วโมง 
ฝายการอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม : 
3.1 ลดจํานวนความชํารุด
ขัดของของระบบสัญญาณ, 
เครื่องขอและใหทางสะดวก, 
โทรศัพทควบคุมการเดินรถ
ลงไมนอยกวา 50  % จาก
ปจจุบัน 
3.2 ลดจํานวนความชํารุด
ขัดของของเครื่องก้ันถนนฯ 

5. รายงานผลเสนอการรถไฟฯ แห งประเทศไทยที่ มีตอ
สังคม 

เดินขบวนรถใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ 
เปนตน 
ลู ก ค า ภ า ย น อ ก  
ไดแก  ป ระชาชน 
ผู ใ ช บ ริ ก าร ขนส ง
ผูโดยสาร ตลอดจน
หน วย งานเอกชน
แ ล ะ ห น ว ย ง า น
ราชการ  เชน หนวย
ร าช กา ร ท หา ร ใ ช
บริการขนกําลังพล
และยุทโธปกรณ   
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ลงไมนอยกวา 50  %  จาก
ปจจุบัน 
3.3 เรงรัดการติดต้ังเครื่องก้ัน
ถนนเพิ่มเติมตามงบประมาณ
ที่ไดรับ 
ฝายการเงินและการบัญชี : 
ส นับ สนุน งบ ป ระมาณให
เปนไปตามความตองการของ  
ฝายการชางกล  ฝายการชาง
โยธา ฝายการอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม 
ฝายการพัสดุ : 
สนับสนุนการจัดหาอะไหล
และอุปกรณในการซอมบํารุง
ใหเปนไปตามความตองการ
ของ ฝายการชางกล, ฝาย
การชางโยธา, ฝายการอาณัติ
สัญญาณและโทรคมนาคม 
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กระบวนงานที่ 3 : การจัดทําแผนรถจักรและรถพวงใหเพียงพอตอความตองการ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการพาณิชย 
 

ตารางที่ 17 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที่ 3 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางกล 
- ฝายการเ งินและ
บัญชี 
- สํานักงานนโยบาย 
แผน วิจัยและพัฒนา 
- หนวยงานภาครัฐ
ตาง ๆ เชน  สนข. 
สคช. คค. 

- จํานวนขบวนรถ/
ตารางเวลาเดินรถ 

- รถจักร, รถพวง 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทาง, อาณัติสัญญาณ 
- แผนและนโยบายจาก

ภาครัฐ 
- ขอมูลดานการขนสงใน 

mode ตางๆ 

1.สงเจาหนาที่ออกสํารวจสภาพการ
โดยสารของรถ 
2.หาขอมูลสถิติผูโดยสารและรายได
จากฝายการเงินและบัญชีและระบบ 
Star2 ประกอบการพิจารณากําหนด
แผนการพวงรถ 
3.ตรวจสอบทรัพยากรรถพวงรวมกับ
ผายที่เก่ียวของ 
4.กําหนดจํานวนรถพวงของแตละ
ขบวนกอนในเบื้องตน 
5.ประมาณการรายไดที่เกิดขึ้นจาก
การวางแผนการขนสงที่วางไว 
6.นัดหนวยงานที่เก่ียวของหารอื เพื่อ
วางแผนการพวงรถและปรับปรุง 
7.มอบหมายใหฝายที่เก่ียวของรับไป
ดําเนินการ 
8.สงบันทึกประชุมมอบผูเก่ียวของ
พรอมทํารายงานเสนอการรถไฟ

1. จัดทําแผนรถจักรและรถพวง 
รวมถึงโครงการจัดหารถจักรและรถ
พวงใหม 
2. ประชุมหารือวางแผนการจัดทํา
ประมาณการใหบริการขนสง 
3. ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานที่
เก่ียวของกับการเดินทางทราบถึง
แผนการจัดหาและเดินรถเพิ่มเติม
อยางทั่วถึง 
4. มี ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ที่ ดี เ พื่ อ
ดําเนินการจัดหารถจักร รถพวงตาม
กําหนดเวลา 
5. จัดทําแผนการตลาดใหสอดคลอง
กับทรัพยากร (รถจักรและรถพวง) ที่
จัดหาเพิ่มไดทันเวลาและไมเสียลูกคา 
7. ประชาสัมพันธให ลูกค าทราบ
สถานการณไดอยางตอเน่ือง 

1.แผ นกา รเ ดิ นรถ ที่
ส อ ด ค ล อ ง ต า ม
ทรัพยากรที่ มีอยู  (ไม
นอยกวา 150 คันตอ
วัน) 
2. ขอมูลจํานวนเที่ยว
ว่ิง (ขบวนรถ) 
3. ขอมูลปริมาณการ
ขนสง 
4. ขอมูลรายไดการ
ขนสง 

1. เพิ่มความพึงพอใจใน
การเดินทาง/ขนสงสินคา 
เนื่ องจากมีกระบวนการ
หมุนเ วียนของรถจั กรที่
เหมาะสมและเปนไปตาม
แผน 
2. เพิ่มรายไดดานการ
โดยสารและสินคา 
3. พนักงานของการรถไฟฯ 
มีความรูความเขาใจที่ดีขึ้น
เก่ียวกับแผนการเดินรถ 

- ผูโดยสาร 
- ตัวแทนผูจําหนาย
ต๋ัว 

- ฝายการเดินรถ 
- บริษัทที่ใชบริการ
ขนสงสินคาทาง
รถไฟ แบง
ออกเปน 4 กลุม
ยอย ไดแก  
 กลุมสินคา

พลังงานและ
อุตสาหกรรม  
 กลุมสินคาปูนซิ

เมนตและ
เกษตรกรรม  
 กลุมสินคาคอน

เทนเนอร และ 
 กลุมสินคา
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ตอไป 
9.ติดตามการดําเนินงานของฝายที่
เก่ียวของวาเปนไปตามแผนที่วางไว
หรือไม 

เบ็ดเตล็ด 
- หนวยงานภาครัฐ 
ตางๆ  เชน  สคช.  
สศช. คค. 
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กระบวนงานที่ 4 : การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
 

ตารางที่ 18 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที่ 4 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- สํานักงานนโยบาย

และแผน 

- ฝายการบัญชี 

- ฝายการชางโยธา 

- ฝายการเดินรถ 

- ผูรับเหมา (กรณีที่

ตองจัดจาง

บุคคลภายนอก) 

- หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

สํานักงานนโยบายและแผน 
: ตองการกรอบวงเงินและ
แผนงบประมาณที่ชัดเจน 
ฝายการเงินและบัญชี : 
ตองการไดรับการจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอและ
ทันตอกรอบระยะเวลาที่
กําหนด 
ฝายการชางโยธา : ตองการ
ใหประสานงานดานการซอม 
ปรับปรุงฯ (เปลีย่นราง, 
ประแจ) 
ฝายการเดินรถ : ตองการให
ประสานงานดานการซอม 
ปรับปรุงฯ (ปดทาง, ออกโทร
เลข) 
ผูรับเหมา : ตองการให
ดําเนินการตามแผนงาน ตรง

1. สํารวจปริมาณที่จะซอม 
2. วา ง แ ผน ก า ร ซ อ มร ะบ บ แ ล ะ

ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณชนิด
หางปลา 

3. จั ด ทํ า ร า ค า ก ล า ง เ พื่ อ ข อ
งบประมาณ 

4. ขบวนการจัดซื้อจัดจาง 
5. ควบคุมการซอมและปรับปรุงฯ 
6. ต ร ว จก า ร จ า ง ก า ร ซ อ ม แ ล ะ

ปรับปรุงระบบฯ 
7. จัดทําใบจาย 
8. ประกันผลงานการซอมและ 
9. ปรับปรุงระบบฯ 
 

 มีการปรับกระบวนงานโดยกําหนด
กร อบ เ วลาป ฏิบั ติ ง า นในแต ล ะ
ขั้นตอนไมใหเกินระยะเวลาที่กําหนด 
และปรับกระบวนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดย 

1. การควบคุมงาน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบการรถไฟวาดวยวิธีการจาง 
พ.ศ.2544  
     1.1 ผูวาจางจะจัดใหมีการ
ประชุมประเมินผลเปนประจําทุก 30 
วันอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งผูรับจาง
จะตองจัดเตรียมแผนงานซอมฯ 
ประกอบรายละเอียดเปนสังเขปทุก
ขั้นตอน เสนอตอผูวาจาง 
      1.2 ผูรับจางตองจัดใหมีบันทึก
ประจําวัน โดยแสดงวัน เดือน ป 
เวลาเริ่มและเลิกงาน แรงงาน ผลงาน
ประจําวัน และปญหาอุปสรรค ทั้ง

ระบบอาณัติสัญญาณ
ชนิดหางปลาทีมีการ
ซอมและปรับปรุงแลว
เสร็จ  

1. ข บวน รถ มีความ
ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 
2. สัญญาณมีความชัดเจน 
3. งายตอการบํารุงรักษา 

- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางกล 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ตามคุณสมบัติที่กําหนด ตองใหหัวหนาผูควบคุมงานของการ
รถไฟฯ ลงนามรับรองทุกวัน จนกวา
จะเสร็จงานตามสัญญาจาง 
      1.3 การดําเนินการซอมระบบ
อาณัติสัญญาณฯ ตองประสานการ
ทํางานกับแขวงบํารุงทางที่เก่ียวของ 
และนายสถานีที่ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการซอมอยู โดยใหนายสถานี
ออกโทรเลขกํากับการทํางานทุกครั้ง 
2. วิธีดําเนินการ (การจัดซ้ือจัดจาง) 
     2.1 ใชระเบียบการรถไฟวาดวย
วิธีการจาง พ.ศ.2544  
     2.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส พ.ศ.2549 
ใชเวลาในการดําเนินการจัดหาผูรับ
จาง ประมาณ 85 วัน 
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กระบวนงานที่ 5  : การซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 
 

ตารางที่ 19 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที่ 5 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ภายในองคกร 
- ผูบริหาร 
- ฝายการเงินและ
การบัญชี 
- สํานักงานนโยบาย 
แผน วิจัยและพัฒนา 
- ฝายการพัสดุ 
- ฝายระบบขอมูล 
- ฝายบริหารงาน
บุคคล 
ภายนอกองคกร 
- หนวยงานกํากับ
ดูแล ไดแก 
กระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม 
สงป. สนข. สศช. 
ครม.  

ผูบริหาร : อนุมัติโครงการ 
ฝายการเงินและการบัญชี : 
จัดหางบประมาณเพื่อรองรับ
การลงทุน 
สํานักงานนโยบาย แผน  
วิจัยและพัฒนา : 
รวบรวมขอเสนอโครงการ 
ลงทุนเพื่อประกอบการ 
พิจารณาของผูบริหาร 
ฝายการพัสดุ : ระบบจัดซ้ือ
จัดจางดวย  IT 
ฝายระบบขอมูล : 
ตรวจสอบ/จัดหาอุปกรณ IT 
ฝายบริหารงานบุคคล : 
จัดการฝกอบรมการใช 
ระบบ IT แกพนักงาน 
หนวยงานกํากับดูแล  

1. สํารวจปริมาณงาน  (35วัน) 
2. วางแผนการซอม (120 วัน)  
3. จัด ทํ า ร าค ากลา งเ พื่ อ ขอ
งบประมาณ  (142วัน)  
    3.1 จั ด ทํ า ร า ค า ก ล า ง เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณางบประมาณ 
(22 วัน)  
    3.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
(120 วัน) 
4. ขบวนการจัดซ้ือจัดจาง (135 วัน) 
5. ควบคุมงาน (150 วัน) 
6. ตรวจรับงาน (7 วัน) 
7. จัดทําใบจาย (15 วัน)  
8. ประกันผลงาน  (730 วัน)  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  1,234 วัน 
  

1. สํารวจปริมาณงาน  (11วัน) 
2. วางแผนการซอม (15 วัน)  
3. จั ดทํ าร าค ากลา งเ พื่ อ ขอ
งบประมาณ  (124วัน)  
    3.1 จั ด ทํ า ร า ค า ก ล า ง เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณางบประมาณ (4 
วัน)  
    3.2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
(120 วัน) 
4. ขบวนการจัดซ้ือจัดจาง (135 วัน) 
5. ควบคุมงาน (150 วัน) 
6. ตรวจรับงาน (5 วัน) 
7. จัดทําใบจาย (10 วัน)  
8. ประกันผลงาน  (180 วัน)  
รวมระยะเวลาทั้งหมด  510 วัน 
 

1. อาคารที่ไดรับการ 
ปรับปรุงใหอยูในสภาพ 
แข็งแรง ทนทาน 
สวยงาม 
และตรงตามความ
ตองการ และแลวเสร็จ
ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
 
2.อาคารสถานี /ที่ทํา
การที่สามารถอํานวย
ความสะดวกสบายมาก
ขึ้น 

1. ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเพิ่มขึ้น 
2. มีความปลอดภัย 
3.การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชทําใหการ
ร ถ ไ ฟ ฯ  ส า ม า ร ถ ล ด
คาใชจายที่เกิดจากเอกสาร
ลงได 
 

ลูกคาภายใน  

ฝาย และ

สํานักงานตางๆ 

ไดแก ดร. ชก. ยธ. 

ฯลฯ 

ลูกคาภายนอก 

ประชาชน

ผูใชบริการ 



 

86 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- บริษัทรับเหมา
กอสราง 
 

ไดแก กระทรวงการคลัง  
กระทรวงคมนาคม สงป.  
สนข. สศช. ครม. : พิจารณา
อนุมัติงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการ 
บริษัทผูรับเหมากอสราง :
ดําเนินการปรับปรุงอาคาร 
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กระบวนงานที่ 6  : การซอมทาง 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการชางโยธา 
 

ตารางที่ 20 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที ่6 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพิ่มมูลคา 

- ฝายการเงินและ
การบัญชี 
- ฝายการชางโยธา 
- ผูรับจาง(ผูรับเหมา

,ผูผลิต,ผูขาย) 

- การจัดสรรงบประมาณใน

การซอมบํารุง 

- การจัดสรรวัสดุทาง 

1. การวางแผนเดิมตองวางลวงหนา 
2 ป  
2. การปรับแผนเดิมตองสงใหสวน
ภูมิภาคเปนผูดําเนินการ 

1. การจางเหมาซอมบํารุงทาง 
- วางแผนการซอมทางโดยใช

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ (ทํา

ลวงหนา 1 ป โดยสวนภูมิภาค

เปนผูจัดทํา) 

- ปรับแผนการดําเนินการตาม

กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ 

(ประชุมและปรับแผนทันทีโดย

ใชโปรแกรมวางแผน ไมตอง

สงกลับไปสวนภูมิภาค) 

- ขออนุมัติฝายดําเนินการจัดจาง 

- จัดจางโดยกระบวนการจัดซ้ือจัด

จางตามระเบียบที่กําหนด 

2. การซอมทางโดยรถอัดหินของ
ฝายการชางโยธา 
- วางแผนการซอมทางโดยใช

1.สภาพทางมีความ
ม่ันคงไมมีจุดเบาทาง 
2. คาดัชนีคุณภาพทาง
(Q.I.) ไมเกิน 20 

1.เอ้ือตอกระบวนงานที่ทํา
ใหขบวนรถตรงตอเวลา 
2.ทําใหเกิดความปลอดภัย 
โดยลดความเส่ียงในการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3. ทําใหผูโดยสารและ
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากข้ึน 

- ฝายการชางกล 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการพาณิชย 
- ผูใชบริการ 

(ผูโดยสาร 
ผูประกอบการ) 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพิ่มมูลคา 

ฐานขอมูลระบบสารสนเทศ และ

ตองสอดคลองกับแผนการจาง

เหมาดวย (ลวงหนา 1 ป โดย

สวนภูมิภาคเปนผูจัดทํา) 

- ปรับแผนตามความเหมาะสม

ขณะดําเนินการและรอบการ

ซอมบํารุงรถ 
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กระบวนงานที่ 7  : การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เอื้อตอการบริหารและการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : สํานักงานอาณาบาล  
 

ตารางที่ 21 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที ่7 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

หนวยงานภายใน 
- ฝายการบริหารงาน
บุคคล 
- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชางโยธา 
- ฝายการชางกล 
- ฝายบัญช ี
หนวยงานภายนอก 
- กระทรวงคมนาคม 
- สํานักนโยบายและ
แผนการขนสงและ
จราจร 

1.งบประมาณ 
2. ขอเรียกรองจากฝาย/
สํานักงานในการเสนอปรับ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ  
3. ทิศทางนโยบายดาน
รัฐวิสาหกิจ นโยบายดานการ
คมนาคมของประเทศที่
เก่ียวของกับการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

1. ระเบียบกฎหมายยังไมเอ้ือตอการ
บริหารงานและไมสามารถปรับใชได
ในเหตุการณที่ทนัสมัย 
2. ระเบียบกฎหมายยังไมเอ้ือตอ
โครงสรางการบริหารใหมของการ
รถไฟฯ 

1. จัดต้ังคณะทํางาน 
2. คณะทํางานพิจารณากําหนด
หัวขอที่จะแกไข 
3. คณะทํางานเชิญหนวยงานตางๆ 
ในการรถไฟฯ ประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็น 
4. คณะทํางานจัดทํารางกฎหมายที่
แกไข 
5. คณะทํางานเสนอรางกฎหมายที่
แกไข 
6. หอบ.เสนอรางกฎหมายแกการ
รถไฟฯ 
7. การรถไฟฯ เสนอรางกฎหมายตอ
กระทรวงคมนาคม 
8. อบรมพนักงานการรถไฟ 

1. รางกฎหมายที่
ทันสมัย และตรงตาม
ความตองการของ
หนวยงาน และเอ้ือตอ
ภารกิจการพัฒนาใน
อนาคตของ รฟท. 
2. บุคลากรใน รฟท.
ความรูในขอกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคบัของ
การรถไฟฯ 

การรถไฟฯ มีกฎหมายที่
เอ้ือตอการพัฒนาองคการ 
และการสรางสัมฤทธิผลใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ข อ กํ าหนด จาก รั ฐ บ าล 
หนวยงานตางๆ และสราง
ความเช่ือมั่นแกประชาชน 

หนวยงานภายใน 
- ฝายการ

บริหารงาน
บุคคล 

- ฝายการเดินรถ 
- ฝายการชาง

โยธา 
- ฝายการชางกล 
- ฝายบัญช ี
หนวยงาน
ภายนอก 
- กระทรวง

คมนาคม 
- สํานักนโยบาย

และแผนการ
ขนสงและ
จราจร 
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กระบวนงานที่ 8 : การส่ือสารในเชิงรุกและเชิงรับ 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 
 

ตารางที่ 22 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที ่8 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ฝาย/สํานักงานที่
เก่ียวของ 

1. ขอมูลตางๆ 
 ขอมูลคงที่ 
  - ขอมูลพื้นฐาน  
 ขอมูลประจําวัน 
    -นโยบายประจําวัน 
    -รายงานความกาวหนา 
 ขอมูลเรงดวน  
   - ขอมูลวิกฤต 
2. การบริหารขอมูล 
   - ขาว 
   - Internet  
   - Intranet 
   - SMS 

- ไมไดรับความรวมมือในการบริหาร

ขอมูลจากฝายเก่ียวของอยาง

จริงจัง 

- ไมมีการประสานงานระหวาง
ผูปฏิบัติงานกับหนวยงานและฝาย
เก่ียวของอยางจริงจัง  

- ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ดานการประชาสัมพันธโดยตรง 
และเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ 

- ไมไดจัดหาเครื่องมือเพื่อการ

สื่อสารประชาสัมพันธที่ทันสมัย  

- ทํางานตามแผนประจํา (Routine) 
- รอรับขอมูลจากผูเก่ียวของ  
ทํางานแบบแกขาวเฉพาะหนา 

การสื่อสารเชิงรุกและเชิงรับ 
- การบริหารขอมูล 
- สรางภาพลักษณ   
- เผยแพรขอมูล  สรางสื่อเพื่อสราง
ภาพลักษณตามตามภาระหนาที่ของ 
ศูนยประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจ ฯลฯ 

ขาวสาร   กิจกรรม   
โครงการตางๆ เพื่อเปน
การเพิ่มภาพลักษณหรือ
สรางทัศนคติที่ดีตอกิจการ
ชองทางการรับรู  โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 
-  ขอเท็จจริง   
-  ความคืบหนา 
-  ปญหา-อุปสรรค  
-  กําหนดเวลา 
-  การใหบริการ  เปนตน 

- ภาพลักษณของการ
รถไฟที่ดีขึ้น 
- มี ช อ ง ท า ง ก า ร
ติดตอสื่อสารที่เ อ้ือตอ
การรับรู รวมกันของ
พนักงาน ทําให การ
บ ริ ห า ร ก าร ส่ื อส า ร
ภายในองคกรดีขึ้น  

- คณะกรรมการ     
รถไฟฯ (คกร.) 
- ผูบริหารการ
รถไฟฯ 
- พนักงานรถไฟ
ในฝาย/สํานักงาน
ตางๆ 
- ส่ือมวลชน(วิทยุ 
โทรทัศน 
หนังสือพิมพ เว็บ
ไซด) 
- ผูใชบริการและ
ประชาชนทั่วไป 
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กระบวนงานที่ 9  : การพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายบริหารงานบุคคล 
 

ตารางที่ 23 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรที ่9 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

- การรถไฟแหง
ประเทศไทย 

- คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการของ การ
รถไฟฯ (คบก.) 

- ทุกฝาย/สํานักงาน 

การรถไฟแหงประเทศไทย 
:   นโยบายการพัฒนา 
คุณภาพการบริการของการ
รถไฟ   และ 4 M (Man 
Money Material 
Management) 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการบริการของ
การรถไฟ (คบก.) : 
กําหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการบริกาที่ชัดเจน 
มีแผนงานรองรับ และ
จัดสรรงบประมาณ 
ฝาย/สํานักงาน : มี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
มีระบบบริหารที่สนับสนุน
การใหบริการ และมีระบบ
กายภาพที่เอ้ือตอการสราง

ขั้นตอนเดิมยังไมอาจสรางความ 
พึงพอใจใหแกผูรับบริการได 

ขั้นต อนในก าร ให บ ริ ก าร ใ นทุ ก
ขั้นตอน ตองสามารถสรางความพึง
พอใจให กับ ผู ใชบ ริการมากที่ สุด 
ภายใตความเปนมาตรฐาน รวดเร็ว 
ถูกตอง  และปลอดภัย โดยแบงเปน 
-  Soft change ไดแก  การ
ฝกอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มคุณภาพ
การใหบริการ และการพัฒนาระบบ
บริหาร เพื่อสนับสนุนงานบริการ 
อาทิ เชน ระบบแรงจู งใจ ระบบ
บริหารขอรองเรียน ระบบใหบริการ
เว็บ เซอร วิส ระบบ call center 
1690 
- Hard change ไดแก  การ
ปรับปรุ งเ ชิงกายภาพ อาทิ  การ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒน าส ถ านี ต น แบ บ 
โครงการ smart station ปรับปรุง
สภาพทาง ป รับปรุงระบบอาณัติ

บริการที่มีคุณภาพได
มาตรฐานสากล 

1. ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจมากข้ึนสงผล
ใหมีผูใชบริการมากข้ึน 
ทําใหการรถไฟมีสวน
แบงการตลาดดานการ
คมนาคมมากขึ้น 
2. พนักงานการรถไฟ
มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ทํางานมากขึ้น 

ลูกคาภายนอก 
- ประชาชน

ผูใชบริการ 
- ชุมชน 
- รัฐบาล/

หนวยงานภาครัฐ 
ลูกคาภายใน 
- ทุกฝาย/

สํานักงาน 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ความพึงพอใจที่มีตอการ

ให บริการ 

สัญญาณ เปนตน 
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กระบวนงานที่ 10  : การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจางดวยกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุของการรถไฟแหงประเทศไทย 
หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : ฝายการพัสด ุ
 

ตารางที่ 24 ตารางแสดงรายละเอียดกระบวนการสรางคุณคาตาม SIPOC MODEL ของกลุมยุทธศาสตรท่ี 10 
 

S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ผูจัดจําหนาย
ภายนอก 
- บริษัท คัมมิ่นดีท

แฮลมจํากัด จัด
จําหนาย
ผลิตภัณฑ อะไหล
เครื่องยนต 
Cummins 

- บริษัท วิสุทธ์ิ
เกษม(ประเทศ
ไทย) จํากัดจัด
จําหนาย
ผลิตภัณฑอะไหล 
Knnor   

- บริษัท บีกริม  
เทรดด้ิง คอรเปอ
เรชั่น จํากัด  จัด
จําหนาย

ฝายการชางกล ผูรับบริการ
หลัก ซึ่งมีหนาที่ซอมและสง
มอบรถจักร ที่สมบูรณ
เพียงพอตอการใชงาน ดังนี้ 
-  ปริมาณ :  จํานวน 150 
คันตอวัน  
-  คุณภาพ : ตองการของ
แท ของข้ึนบัญชี 
Approved 
-  เวลา : ตามขอกําหนด
ความตองการ  
-  สถานที่ : คลังพัสดุของ
ฝายการพัสดุ หรือของผูใช 
-  คาใชจาย :ตาม
งบประมาณของผูรับบริการ  
(Customer)              

1. กองวางแผนและควบคุม (กผค.) 
มีเจาหนาที่ 8 คน 
1.1 การต้ังใบเบิก  
1.2 การทําราคาประเมิน 
1.3 การสงใบเบิกใหผูเก่ียวของเพื่อ
ดําเนินการจัดหา 
(128 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 22 วัน คิด
เปนเงิน 312,00 บาท) 
 
2. กองการจัดหา (กกจ.) 
มีเจาหนาที่ 20 คน 
2.1 รับใบเบิกและบันทึกใบเบิก 
2.2 ดําเนินการสอบราคา /ตกลงราคา 
(วงเงินไมเกินสองลานบาท) 
2.3 แจงตกลงซ้ือ 
2.4 ใบสั่งซ้ือ/สัญญาณซื้อขาย 
(95 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 100 วัน คิด
เปนเงิน 510,370 บาท) 

1. กองวางแผนและควบคุม (กผค.) 
มีเจาหนาที่ 4 คน 
1.1 การตั้งใบเบิก  
1.2 การทําราคาประเมิน 
1.3 การสงใบเบิกใหผูเก่ียวของเพื่อ
ดําเนินการจัดหา 
(128 ฉบับ/เดือน ใชเวลา7 วัน คิด
เปนเงิน 79,000 บาท) 
 
2. กองการจัดหา (กกจ.) 
มีเจาหนาที่ 15 คน 
2.1 รับใบเบิกและบันทึกใบเบิก 
2.2 ดําเนินการสอบราคา /ตกลง
ราคา 
2.3 แจงตกลงซ้ือ 
2.4 ใบสั่งซ้ือ/สัญญาณซื้อขาย 
(150 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 32 วัน คิด
เปนเงิน 273,412 บาท) 

อะไหล/พัสดุตามความ
ตองการของผูรับบริการที่
เปนไปตามใบเบิก อาทิเชน 
- ผลการจัดซื้อ อะไหล 

Cummins Voith  Air 
Brake  ปลอกลอ ฯลฯ   
สําหรับรถจักรและรถ
ดีเซลราง ADR ASR KNA 
KNF RDC RDH THN 

   สําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา 
AL AHK ALD ADD GE 
GEA GEK HID  

   สําหรับรถจักรไฮดรอลิค 
HENSCHEL KRUPP 

- ผลการจัดจาง เชนซอม
Traction Motor  ซอม
ทาสีรถโดยสาร ฯลฯ 

1. การจัดซ้ือจัดจาง
มีความรวดเร็วมาก
ขึ้น และลดการใช
กระดาษ 
2. การติดตามและ
ควบคุมกระบวนการ
ตรวจรับโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรทําได
ทั่ว ถึงและรวดเร็ ว
ขึ้น 
3. ลดจํ านวน
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ประหยัดเวลา 
4. การติ ดตาม
ตรวจสอบสิ่งของที่
เ ก็ บ ค ง ค ลั ง แ ล ะ
ติดตามที่ เบิกไปใช
ทําไดเร็วขึ้น 

- ฝายการชางกล  : 
เครื่องอะไหลทุก
ประเภท น้ํามัน 
ฯลฯ 

- ฝายการเดินรถ  : 
แบบพิมพ 
กระดาษชําระ 
เครื่องใชสํานักงาน 
ฯลฯ 

- ฝายการเงินและ
การบัญชี : ตั๋ว 
ใบเสร็จรับเงิน 
ฯลฯ 

- สํานักงานแพทย  : 
เครื่องมือแพทย 
ฯลฯ 

- ฝาย/สํานักงานอ่ืน 
ๆ 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

ผลิตภัณฑอะไหล  
Voith 

- บริษัท การ
ปโตรเลียม 
(ประเทศไทย) 
จํากัดมหาชน  จัด
จําหนายนํ้ามัน 

- บริษัท / หาง / 
ราน อ่ืนๆ 

ผูจัดจําหนาย
ภายใน 

- ฝายการชางกล : 
กําหนดเง่ือนไข
รายการละเอียด 

- ฝายการการเงิน
และการบัญชี : 
สนับสนุนดาน
การเงิน 

- สํานักงานอาณา
บาล : ให
คําปรึกษาดาน
กฎหมาย กฏ
ระเบียบ                                          

- ฝายบริหารงาน

3. กองจัดการพัสดุ (กจพ.) 
เจาหนาที่ 39 คน 
1. การรับสิ่งของคงคลัง (4 คลัง) 
- จัดทํารายการรับส่ิงของ 
- จัดทําหนังสือนัดคณะกรรมการตรวจ
รับ 
- จัดทําแบบ ส.45 (ใบรับของ) 
- รับของขึ้นบัญช ี
(176 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 22 วัน) 
 
2. การจายสิ่งของคงคลัง (4 คลัง) 
- รับแบบ ส.16/46 (ใบเบิกส่ิงของ) 
- ตัดจายและคิดราคา 
- พิมพรายการจายในแบบ ส.16/46 
- แยกแบบ ส.16/46 ฉบับ 4 สง กผค. 
(1,123 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 22 วัน) 
คิดรวมงบประมาณ 2 กระบวนงาน
จํานวน 1,066,790 บาท) 
 
 
 
 
 
 

3. กองจัดการพัสดุ (กจพ.) 
เจาหนาที่ 20 คน 
1. การรับสิ่งของคงคลัง (4 คลัง) 
- จัดทํารายการรับส่ิงของ 
- จัดทําหนังสือนัดคณะกรรมการ
ตรวจรับ 
- จัดทําแบบ ส.45 (ใบรับของ) 
- รับของขึ้นบัญช ี
(176 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 10 วัน) 
 
2. การจายสิ่งของคงคลัง (4 คลัง) 
- รับแบบ ส.16/46 (ใบเบิกสิ่งของ) 
- ตัดจายและคิดราคา 
- พิมพรายการจายในแบบ ส.16/46 
- แยกแบบ ส.16/46 ฉบับ 4 สง 
กผค. 
(1,123 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 10 วัน) 
คิดรวมงบประมาณ 2 กระบวนงาน
จํานวน 547,071 บาท) 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

บุคคล  : 
สนับสนุนดาน
บุคลากร ]         

- ฝาย/สํานักงาน 
อ่ืน ๆ 

4. กองการจัดหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและการบริหารสัญญา 
(กจอ.) 
4.1 งานจัดซ้ือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และงานจัดจาง 
มีเจาหนาที่ 8 คน 
4.1.1 รับ /บันทึกใบเบิก 
4.1.2 ดําเนินการจัดหา (วงเงินเกินสอง
ลานบาท) 
- โดยวิธีพิเศษ (1 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 
45 วัน) 
- โดยวิธีประกวดราคา (7 ฉบับ/เดือน 
ใชเวลา 120 วัน) 
- โดยวิธี E-Auction (3 ฉบับ/เดือน ใช
เวลา 180 วัน) 
รวมจํานวนเงินทั้งสามรูปแบบ 
274,160 บาท 
4.1.3 จัดทําเอกสารประกวดราคา E-
Auction ในระบบ E-GP 
4.1.4 แจงตกลงซื้อ/จาง 
4.1.5 จัดทําสัญญาซ้ือขาย/จาง 
4.1.6 จัดทําใบสั่งซื้อ 
 
 

4. กองการจัดหาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและการบริหาร
สัญญา (กจอ.) 
4.1 งานจัดซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสและงานจัดจาง 
มีเจาหนาที่ 8 คน 
4.1.1 รับ /บันทึกใบเบิก 
4.1.2 ดําเนินการจัดหา (วงเงินเกิน
สองลานบาท) 
- โดยวิธีพิเศษ (5 ฉบับ/เดือน ใชเวลา 
30 วัน) 
- โดยวิธีประกวดราคา (20 ฉบับ/
เดือน ใชเวลา 90 วัน) 
- โดยวิธี E-Auction (6 ฉบับ/เดือน 
ใชเวลา 150 วัน) 
รวมจํานวนเงินทั้งสามรูปแบบ 
274,160 บาท 
4.1.3 จัดทําเอกสารประกวดราคา E-
Auction ในระบบ E-GP 
4.1.4 แจงตกลงซ้ือ/จาง 
4.1.5 จัดทําสัญญาซ้ือขาย/จาง 
4.1.6 จัดทําใบสั่งซื้อ 
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S I P O C 
ผูจัดจําหนาย 
(Suppliers) 

ปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) ผลผลิต  
(Outputs) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

ลูกคา 
(Customers) กระบวนการเดิม กระบวนการที่เพ่ิมมูลคา 

4.2 งานบริหารสัญญา  
มีเจาหนาที่ 5 คน 
- แจงผูขาย /ผูรับจาง (ใหชดใชตาม
สัญญา) (4 ฉบับตอเดือน) 
- สอบถามผลการใชงาน (21 ฉบับตอ
เดือน) 
- คืนค้ําประกันสัญญา (หมดภาระ
ผูกพัน) (74 ฉบับตอเดือน) 
- จัดทําใบจายเงินคาพัสดุ (350 ฉบับ
ตอเดือน) 
คิดเปนงบประมาณรวม 87,860 บาท 

4.2 งานบริหารสัญญา  
มีเจาหนาที่ 5 คน 
- แจงผูขาย /ผูรับจาง (ใหชดใชตาม
สัญญา) (4 ฉบับตอเดือน) 
- สอบถามผลการใชงาน (21 ฉบับ
ตอเดือน) 
- คืนคํ้าประกันสัญญา (หมดภาระ
ผูกพัน) (74 ฉบับตอเดือน) 
- การออกใบจายเงินคาพัสดุ (350 
ฉบับตอเดือน) 
คิด เปนงบประมาณรวม 73,570 
บาท 
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3.4.3 การนําเสนอโครงการประกอบการพัฒนากระบวนงาน 
กระบวนงานตางๆ ที่แตละกลุมยุทธศาสตรนําเสนอนั้น ถือเปนกระบวนงานขนาดใหญที่ไม

อาจผลักดันใหเกิดขึ้นไดพรอมกันไดทั้งหมด และยังมีภาพที่เปนนามธรรมสูง ดังน้ัน การตั้งเปาหมาย
เพ่ือจะนําไปสูความสําเร็จจึงตองมีการดําเนินการในระดับยอย โดยแปลงกระบวนงานขนาดใหญเปน
โครงการที่เกิดขึ้นจากองคาพยพทุกภาคสวนในการรถไฟแหงประเทศไทย ดังน้ัน เพ่ือใหกระบวนงาน
ตางๆ สามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม คณะที่ปรึกษาจึงกําหนดใหทุกกลุมยุทธศาสตรนําเสนอ
โครงการยอยที่สอดคลองกับกระบวนงานหลักที่นําเสนอ ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเอ้ือตอการ
กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ (KPI) ของกระบวนงานตางๆ ในอนาคต นอกจากน้ียังกําหนดใหทุกกลุม
ยุทธศาสตรเสนอประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากมีการดําเนินโครงการ เพื่อเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทยในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ดวย 

 

 
 

แผนภาพที่ 21 แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการตามตัวแบบ SIPOC MODEL 
 
สําหรับโครงการประกอบงบประมาณที่กลุมยุทธศาสตรนําเสนอ ประกอบดวยโครงการยอยๆ 

จําแนกตามกระบวนงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 25 โครงการประกอบงบประมาณท่ีสอดคลองกับกระบวนงานเสนอโดยกลุมยุทธศาสตร*** 
 

กระบวนการ ช่ือกระบวนงาน หนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ 

โครงการที่นําเสนอ ประมาณการงบประมาณ 
(บาท) 

กระบวนงานที่ 1  การซอมและสงมอบรถจักรที่
สมบูรณเพียงพอตอการใชงาน 
จํานวน 150 คันตอวัน 

ฝายการชางกล 1. ดานกระบวนการสนับสนุน 25,620,820.00 
- โครงการจัดทําระบบงานฐานขอมูลสําหรับงานซอมบํารุง   23,756,220.00 
- โครงการขนสงอะไหลอุปกรณ   1,494,600.00 
- โครงการอบรมเทคนิคการขับเคลื่อนของพนักงานรถจักร  20,000.00 
- โครงการการใช  TPM  เพิ่มประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรถจักรดีเซล 350,000.00 
2. ดานไฟฟา 361,763,984.00 
- โครงการวาจางซอม Traction Motor  เปนระยะเวลา 2 ปสําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา  264,905,000.00 
- โครงการจัดหา Traction Motor   สําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา ALSTHOM   91,945,239 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการซอม  Traction Motor  ของโรงงานมักกะสัน   4,314,745.00 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการซอม Traction Motor   ของดานลากเลื่อน   599,000.00 
3.ดานเครื่องยนต 1,274,080,000.00 
- โครงการจัดทําระบบงานฐานขอมูลสําหรับงานซอมบํารุง   1,186,560,000 
- โครงการขนสงอะไหลอุปกรณ   80,000,000.00 
- โครงการอบรมเทคนิคการขับเคลื่อนของพนักงานรถจักร  6,720,000.00 
- โครงการการใช  TPM  เพิ่มประสิทธิภาพในการซอมบํารุงรถจักรดีเซล 800,000.00 
4.ดานตัวรถและอุปกรณ 162,850,000.00 
- โครงการวาจางซอมหนักทั้งคันรถจักร  GE จํานวน 7  คัน  161,000,000.00 
- โครงการวาจางซอมหนักแครรถจักร ALSTHOM จํานวน 20 คัน (40 แคร)  1,850,000.00 

รวม 1,824,314,804.00 
*** หมายเหตุ  พิจารณารายละเอียดของแตละโครงการไดจากภาคผนวกทายเลม 
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กระบวนการ ช่ือกระบวนงาน หนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ 

โครงการที่นําเสนอ ประมาณการงบประมาณ 
(บาท) 

กระบวนงานที่ 2 การจัดเดินขบวนรถใหตรงเวลา ฝายการเดินรถ 1.โครงการจัดเดินขบวนรถโดยสารในเสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือใหตรงเวลา n/a 
ในปจจุบันเสนองบประมาณเฉพาะในสวนการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 400,000.00 

รวม 400,000.00 
กระบวนงานที่ 3 การปรับแผนการขนสงเพื่อ

สนองความตองการของลูกคา 
ฝายการพาณิชย - การจัดทําแผนรถจักรและรถพวงใหเพียงพอตอความตองการ (ระยะส้ัน) 2,200,000.00 

- โครงการจัดหารถจักรและลอเล่ือนเพื่อรองรับประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสงในอนาคต (ระยะยาว)   

9,051,050,000 .00 

รวม 9,053,250,000.00 
กระบวนงานที่ 4 การติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณ ฝายอาณตัิสัญญาณและ

การโทรคมนาคม 
- โครงการซอมปรับปรุงระบบอาณัติอาณัติสัญญาณชนิดหางปลา ในเสนทางสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต สถานีทาชาง ถึง สถานีอุบลราชธานี รวม 10 สถานี 
5,144,000.00 

 
- โครงการซอมปรับปรุงระบบอาณัติอาณัติสัญญาณชนิดหางปลา ในเสนทางสายเหนือ 

จํานวน 10 สถานี (ลําปางถึงเชียงใหม) รวมจํานวน 22 สถานี 
6,465,000.00 

รวม 11,609,000.00 
กระบวนงานที่ 5 การซอมอาคารสถานี และ

ปรับปรุงที่ทําการ 
ฝายการชางโยธา - โครงการซอมปรับปรุงรันนิ่งรูมเบอร 22,23 (ดร.) ยานสถานีสุราษฏรธาน,ีซอม

ปรับปรุงอาคารสถานีนาสาร,บานสอง และ ที่ทําการแขวงบํารุงทางบานสอง 
448,000.00 

- โครงการพัฒนากระบวนงานซอมบํารุงปรับปรุงอาคารสถานีดวยระบบสารสนเทศ  2,000,000.00 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานีรถไฟไทย  

รวม 2,448,000.00 
กระบวนงานที่ 6 การซอมทาง ฝายการชางโยธา - โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลงานซอมทาง 35,000,000.00 

รวม 35,000,000.00 
กระบวนงานที่ 7 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ที่เอ้ือตอการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของการรถไฟฯ  

สํานักงานอาณาบาล - โครงการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอ้ือตอการบริหารและการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพของการรถไฟฯ รวมทั้งการพิจารณาใหคําปรึกษา/ตอบขอหารือทาง
กฎหมายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

500,000.00 
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กระบวนการ ช่ือกระบวนงาน หนวยงานหลักที่
รับผิดชอบ 

โครงการที่นําเสนอ ประมาณการงบประมาณ 
(บาท) 

รวม 500,000.00 
กระบวนงานที่ 8 การสื่อสารในเชิงรุกเชิงรับ ศูนยประชาสัมพันธและ

บริการทองเที่ยว 
1. โครงการการสื่อสารองคกรในยุคการสื่อสารไรพรมแดน   ประกอบดวย     

 
200,000.00 

 

- โครงการสื่อสารภายนอกองคกรผานอินเทอรเน็ต (Internet)  
- โครงการสื่อสารภายในองคกรผานอินทราเน็ต (Intranet) Face book หรือ เว็บบล็อก 
(web blog) 
 - โครงการสื่อสารภายในองคกร “ช่ัวลัดนิ้วมือ” ระยะเวลาไมเกิน  30 วินาที 
2. โครงการการสรางเครือขายส่ือมวลชนและพนักงานในองคกร ประกอบดวย 500,000.00 
โครงการรวมเปนเครือขายนักประชาสัมพันธองคกรเพื่อการสื่อสารที่ดี 
3. โครงการการสรางแบรนดเพื่อเสริมภาพลักษณ  และเกิดวัฒนธรรมองคกร 
(2554-2556) 

n/a 

รวม 700,000.00 
กระบวนการที่ 9 การพัฒนาคุณภาพการบริการ

ของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ฝายบริหารงานบุคคล - โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย  

รวม n/a 
กระบวนงานที1่0 การพัฒนากระบวนการการ

จัดซื้อจัดจางดวยการใช
กระบวนการอิเล็กทรอนิกสตาม
ระเบียบพัสดุของการรถไฟฯ 

ฝายการพัสดุ - โครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยการใชกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตาม
ระเบียบพัสดุดวยระบบเทคโนโลยี  
 

13,500,000.00 
 

รวม 13,500,000.00 
 

รวมทั้งส้ิน 31 โครงการ ประมาณการรายจายทั้งส้ิน 10,941,721,804.00 บาท 
(หน่ึงหม่ืนเการอยส่ีส่ีสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหน่ึงพันแปดรอยส่ีบาทถวน) 
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3.4.4 ตัวแบบหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 
จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือนําเสนอกระบวนงานและวิเคราะหกระบวนการสรางมูลคา

ตามตัวแบบสายโซมูลคา (SIPOC MODEL) ของทุกกลุมยุทธศาสตร ทําใหคณะที่ปรึกษาสามารถ
เชื่อมโยงกระบวนงานตางๆ ตามแนวคิดหวงโซมูลคาไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยผลจากการ
วิเคราะห พบวา กระบวนงานตางๆ ที่ไดรับการนําเสนอ อันประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Core 
Activities) และกิจกรรมรอง (Support Activities)  สามารถเพ่ิมมูลคาใหกับการรถไฟแหงประเทศ
ไทยไดอยางแทจริง โดยกระบวนงานทั้ง 10 กระบวนงานน้ันสามารถเชื่อมโยงกันอยางสอดคลองตาม
ยุทธศาสตรเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทย  รวมถึงสอดคลองตามนโยบายภาครัฐ ขอเรียกรอง
ของสังคม/ประชาชน และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance 
Appraisal : SEPA) ที่การรถไฟฯ มุงจะดําเนินการเพ่ือเทียบเคียงสูความเปนเลิศอีกดวย ทั้งน้ีตัวแบบ
หวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทยที่จะสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันในอนาคต และ
นํามาสูกําไรเชิงธุรกิจและกําไรเชิงสังคมน้ัน สามารถแสดงความเชื่อมโยงไดดังแผนภาพที่ 20 ตอไปน้ี 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 20 แสดงกระบวนการหวงโซมูลคาของการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
จากแผนภาพที่ 20 พบวากระบวนงานที่ถือเปนกิจกรรมหลัก (Core Activities) ตามตัวแบบ

หวงโซมูลคา (Value Chain) ที่ได รับการนําเสนอจากกลุมยุทธศาสตรน้ัน ประกอบดวย 6 
กระบวนงาน ดังตอไปน้ี 
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- กิจกรรมหลักที่สอดคลองกับดานโลจิสติกสขาเขา (Inbound Logistics) ไดแก การซอม
และสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงานจํานวน 150 คันตอวัน และการติดตั้ง
ระบบอาณัติสัญญาณ 

- กิจกรรมหลักที่สอดคลองกับดานการปฏิบัติการ (Operations) ไดแก การจัดเดินขบวนรถ
ใหตรงเวลา 

- กิจกรรมหลักที่สอดคลองกับดานโลจิสติกสขาออก (Outbound Logistics) ไดแก การ
ซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 

- กิจกรรมหลักที่สอดคลองกับดานการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ไดแก 
การปรับแผนขนสงเพ่ือสนองความตองการของลูกคา 

- กิจกรรมหลักที่สอดคลองกับดานการบริการ (Services) ไดแก การซอมทาง 
 
 สวนกิจกรรมรอง หรือกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ที่สอดคลองกับตัวแบบหวง
โซมูลคา (Value Chain) ซ่ึงกลุมยุทธศาสตรเสนอน้ัน ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก ดังตอไปนี้ 

- กิจกรรมรองที่สอดคลองกับดานการจัดซื้อ (Procurement) ไดแก การพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

- กิจกรรมรองที่สอดคลองกับดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 
Management) ไดแก การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของการรถไฟแหงประเทศไทย 

- กิจกรรมรองที่สอดคลองกับดานการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) 
ไดแก การสื่อสารในเชิงรุกและเชิงรับ 

- กิจกรรมรองที่สอดคลองกับดานการเงินและกฎหมาย (Firm Infrastructure) ไดแก การ
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ เอ้ือตอการบริหารและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพของการรถไฟแหงประเทศไทย 
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3.4.5 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการระยะที่ 4 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกต

ระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะ
ที่ 4 โดยกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) ทั้ง 10 กลุม พบวา โดยภาพรวม ผูเขารวมการสัมมนา
มีความพึงพอใจในการสัมมนาคร้ังน้ีในระดับมาก (คาเฉลี่ยภาพรวม 3.91) โดยพึงพอใจการใหบริการ
ของเจาหนาที่สูงที่สุด นอกจากน้ีในดานผลสัมฤทธิ์ของหวงโซมูลคา พบวาผูเขาสัมมนาเขาใจทิศทางการ

ดําเนินงาน และเปาหมายที่จะนําไปสูความสําเร็จ ดังรายละเอียดผลสํารวจตอไปน้ี  
 
 
 

1. ความพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา (คาเฉล่ีย 3.89)  
 

 
 

แผนภาพที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานเนื้อหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 
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2. ความพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย 
(คาเฉลี่ย 3.95)  

 

 

 
แผนภาพที่ 21 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคา 

 
โดยแสดงผลในตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 26 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมสัมมนาโครงการการประยุกตหวงโซมูลคา (Value Chain) ของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะท่ี 4 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  (n=63) 
_

x  S.D. ความหมาย* มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดานเนื้อหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 3.89 0.67 มาก 
1. การสัมมนาที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามความ

คาดหวังของทานเพียงใด 
4 6.35 38 60.32 21 33.33 0 0.00 0 0.00 3.73 0.57 มาก 

2. รูปแบบการสัมมนาในครั้งน้ีมีความเหมาะสมเพียงใด 3 4.76 35 55.56 22 34.92 3 4.76 0 0.00 3.60 0.66 ปานกลาง 
3. วิทยากรมีสวนชวยใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และทําให

ทานเขาใจถึงแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคาในกระบวนงาน
ของทานมากนอยเพียงใด 

5 7.94 42 66.67 14 22.22 2 3.17 0 0.00 3.79 0.63 มาก 

4. สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการ
สัมมนาและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดสัมมนา 

14 22.22 36 57.14 12 19.05 1 1.59 0 0.00 4.00 0.70 มาก 

5. ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การสัมมนา 

23 36.51 32 50.79 7 11.11 1 1.59 0 0.00 4.22 0.71 มาก 

6. ความพึงพอใจเก่ียวกับอาหารกลางวันและอาหารวาง 9 14.29 43 68.25 11 17.46 0 0.00 0 0.00 3.97 0.57 มาก 
ดานประสิทธิผลของการพัฒนาหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย 3.95 0.83 มาก 

7. ทานเขาใจทิศทางการดําเนินงาน และเปาหมายที่จะนําไปสู
ความสําเร็จ 

25 39.68 30 47.62 8 12.70 0 0.00 0 0.00 4.27 0.68 มาก 

8. ทานคิดวาการพัฒนาหวงโซมูลคาในครั้งนี้จะประสบสัมฤทธิผล
มากนอยเพียงใด 

15 23.81 40 63.49 5 7.94 2 3.17 1 1.59 4.05 0.77 มาก 

9. ทานคิดวาการพัฒนาหวงโซมูลคามีความจําเปนตอการ
พัฒนาการดําเนินงานของการรถไฟแหงประเทศไทย และเห็น
วาควรมีการดําเนินการตอไป 
 

8 12.70 24 38.10 24 38.10 7 11.11 0 0.00 3.52 0.86 ปานกลาง 
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ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  (n=63) 
_
x  S.D. ความหมาย* มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.91 0.73 มาก 
 

* หมายเหตุ คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  1.00 - 2.33  พึงพอใจนอย, 2.34 – 3.66 พึงพอใจปานกลาง, 3.67 – 5.00 พึงพอใจมาก 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือรวมผลักดันการพัฒนาหวงโซมูลคาใหเกิดขึ้นในการรถไฟ ฯ อยางเปนรูปธรรม 
1. ควรใหมีการจัดอบรบใหพนักงานทุกระดับมีศีลธรรม และมีจิตใจดี 
2. ตองการใหมีงบประมาณ หรือสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานมากข้ึน 
3. เวลานําเสนอนอยไป อาจทําใหไมสามารถเขาใจโครงการท้ังหมด ควรจัด 2 วัน 
4. ตองการใหผลการสัมมนาเปนตนแบบจริงๆ เพ่ือนําไปสูหนวยธุรกิจท่ีสรางผลกําไรไดในอนาคต 
5. บุคคลแตละกลุมควรจัดสรร ผูมีความเชี่ยวชาญแตละดานมาดําเนินการในแตละเร่ือง 
6. ผูบริหารระดับสูงแตละฝาย/สํานักงานควรใหความสําคัญมากกวานี้ 
7. ควรจัดการสัมมนาในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ีประมาณ 2-3 วัน 
8. ขอให หอบ. จัดทําแผนงานระยะสั้น-ยาวท่ีจะปองกันและบังคับใชกฎหมายกับผูบุกรุก 
9. ควรลดข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วกวาเดิม 
10. ควรใหพนักงานตํ่ากวาระดับ 8 ไดมีสวนเขารับการอบรมดวย 
11. ควรใหทุกฝาย/สํานักงานใหความสําคัญและความเขาใจในการพัฒนางานแตละหนวยงาน 
12. ควรนําแนวทางมากําหนดในแผนวิสาหกิจของรถไฟ และกําหนด KPI ในการปฏิบัติของหนวยงานรับผิดชอบ 
13. ควรติดตามประเมินผลใหเปนรูปธรรม 
14. ควรใหกระบวนการท้ังหมด มีการนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
15. ควรจัดทําเอกสารขอมูลเก่ียวกับหลักการหลักเกณฑ วิธีการดําเนินการ จัดทํา Value Chain อยางเปนรูปธรรม 
16. ใหมีการจัดทําหวงโซมูลคาท่ัวท้ังการรถไฟฯ ใหผูบริหารเห็นความสําคัญและอนุมัติโครงการ 
17. ควรเร่ิมจากกระบวนงานเล็กๆ แตมีความสําคัญกวา 
18. ทุกฝาย/สํานักงานควรนําเสนอในเร่ืองเดียวกัน เพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน
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3.5  ผลการดําเนินงานในระยะที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามหวงโซมูลคาแบบ 
Action Learning     
 
การติดตามผลการดําเนินงานในระยะที่ 5 เปนการติดตามการดําเนินงานของแตละกลุมยุทธศาสตร

เพ่ือนําเสนอความกาวหนาในการดําเนินโครงการ และปญหาอุปสรรคที่ไมเอื้อตอความสําเร็จ โดยคณะที่
ปรึกษารวมกับกองพัฒนาองคการและการบริหารงาน ฝายบริหารงานบุคคล จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 และวันที่ 17 กันยายน 2553  ซึ่งกลุม
ยุทธศาสตรไดสะทอนใหเห็นปญหาในการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

 
3.5.1 ปญหาดานงบประมาณในการดําเนินการ 
ปญหาหลักที่สงผลอยางมากตอการขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจของกลุมยุทธศาสตร คือ ปญหาการ

ขาดงบประมาณที่จะใชในการดําเนินการตามชวงระยะเวลาที่กําหนด คือ ในชวงปงบประมาณ 2553-ชวง
ปงบประมาณ 2554 เน่ืองจากฝาย/สํานักงานไมไดวางแผนดําเนินการไวลวงหนา จึงทําใหสถานะการ
ดําเนินการของแตละกลุมยุทธศาสตรมีความแตกตางกัน โดยบางกลุมอาจมีงบประมาณสํารองที่สามารถ
นํามาใชได ในขณะที่บางกลุมยุทธศาสตรยังไมมีงบประมาณ หรือมีงบประมาณเพียงบางสวนเทาน้ัน จึงทํา
ใหการพัฒนากระบวนงานตามแนวคิดหวงโซมูลคาประจําปงบประมาณ 2553 สามารถดําเนินการไดเพียง
บางกลุมยุทธศาสตรเทาน้ัน ดังแสดงในตารางที่ 27 และตารางที่ 28 ตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 27 แสดงสถานะดําเนินงานของกระบวนงานตางๆ จําแนกตาม 

การมีงบประมาณ/ไมมีงบประมาณรองรับ 
 

กลุม
ยุทธศาสตร 

กระบวนงาน หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
ตองการ 

คาใชจายที่มี
งบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี
งบประมาณ

รองรับ 
1 การซอมและสงมอบ

รถจักรที่สมบูรณ
เพียงพอตอการใชงาน 
จํานวน 150 คันตอวัน 

ฝายการชาง
กล 

1,824,314,804.00 
 

1,795,913,984.00 
 

27,900,820.00 

2 การจัดเดินขบวนรถให
ตรงเวลา 

ฝายการเดิน
รถ  

400,000.00 - 400,000.00 

3 การปรับแผนการ
ขนสงเพื่อสนองความ
ตองการของลูกคา 

ฝายการ
พาณิชย  

9,053,250,000.00 9,053,250,000.00  

4 การติดต้ังระบบอาณัติ
สัญญาณ 

ฝายอาณัติ
สัญญาณและ
การ
โทรคมนาคม 

11,609,000.00 - 11,609,000.00 

5 การซอมอาคารสถานี 
และปรับปรุงที่ทําการ 

ฝายการชาง
โยธา 

2,448,000.00 - 2,448,000.00 

6 การซอมทาง  ฝายการชาง
โยธา  

35,000,000.00 - 35,000,000.00 
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กลุม
ยุทธศาสตร 

กระบวนงาน หนวยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่
ตองการ 

คาใชจายที่มี
งบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี
งบประมาณ

รองรับ 
7 การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เอ้ือตอการบริหาร
และการปฏิบัติงานฯ 

สํานักงาน
อาณาบาล 

500,000.00 - 500,000.00 

8 การสื่อสารในเชิงรุก
เชิงรับ 

ศูนย
ประชาสัมพัน
ธและบริการ
ทองเที่ยว 

700,000.00 - 700,000.00 

9 การพัฒนาคุณภาพ
การบริการของการ
รถไฟแหงประเทศไทย 

ฝาย
บริหารงาน
บุคคล  

 -  

10 การพัฒนา
กระบวนการการ
จัดซื้อจัดจางดวยการ
ใชกระบวนการ
อิเล็กทรอนิกสตาม
ระเบียบพัสดุของการ
รถไฟฯ 

ฝายการพัสดุ  13,500,000.00 - 13,500,000.00 
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ตารางที่ 28  สถานะงบประมาณตามจําแนกตามโครงการและกระบวนงานยอย  
ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/

โครงการ 
กิจกรรมที่ตองการใช 

งบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
กระบวนงานที่ 1 การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอการใชงาน 150 คัน/วัน 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการชางกล 
1.ดานกระบวนการสนับสนุน 
1.1 โครงการจัดทําระบบงานฐาน 
ขอมูลสําหรับงานซอมบํารุง 
 

 23,756,220.00 
 
 
 

- - 23,756,220.00 
 
 

 

 ใชงบป 2554 ใชงบ
กรณีจําเปนเรงดวน 
จํานวน 8,314,677.-  
ที่เหลือในป 2555-
2556 จะต้ังตาม
ระเบียบตอไป 

1.2 โครงการ ขนสงอะไหล
อุปกรณ 

 1,494,600.00 - - - -  

 1.2.1 ซอมปรับปรุงรถ บปณ. 
เพื่อใชขนอะไหลอุปกรณ พวง
กับขบวนรถโดยสาร จํานวน 3 
คัน  คันละ 350,000.- บาท เปน
เงินทั้งส้ิน 1,050,000.- บาท 

1,050,000.00 - 1,050,000.00   ใชงบทําการซอมรถ
โดยสาร (317) 
ประจําป 
ดําเนินการ 

 1.2.2 จัดทําประกันภัยรถยนต 
ชั้น 3 รถบรรทุก 6 ลอ จํานวน 6 
คัน คันละ 9,500.- บาท สําหรับ
ใชขนสงอะไหลอุปกรณ  

57,000.00 - - - 57,000.00 ใชงบประมาณทําการ 
ประเภทบัญชี 328 ซ่ึง
ไมไดต้ังเผ่ือไว 

 1.2.3 จัดทําประกันภัยรถยนต 
ชั้น 3และรถบรรทุก 4 ลอ 
จํานวน 11 คัน คันละ 6,600 

72,600.00 - - - 72,600.00 ใชงบประมาณทําการ
ประเภทบัญชี 328 ซ่ึง
ไมไดต้ังเผ่ือไว 
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
บาท สําหรับใชขนสงไหล
อุปกรณ 

 1.2.4 วาจางขนสงอะไหล
(คาตอบแทนพนักงานขับรถ 1 
คน และพนักงานขนของ 2 คน) 
คนละ 7,500 บาทตอเดือน 
 - ใหกับ วซข.บซ.(หนวยงานนํา
รองโดยกําหนดแผนดําเนินการ
เบื้องตนตั้งแต ส.ค.53 – ก.ย.
54) 

315,000.00 - - - 315,000.00 ใชงบประมาณทําการ
ตามประเภทบัญชี
ซอมรถ ซึ่งไมไดตั้ง
งบประมาณเผ่ือไว 

1.3 โครงการ อบรมเทคนิคการ
ขับเคลื่อนของพนักงานรถจักร 
20,000.- บาท 

1.3.1 จัดทําเอกสารและจัด
อบรมเทคนิคการขับเคลื่อนของ
พนักงานรถจักร 

20,000.00 - 20,000.00 - - ใชงบทําการฝกอบรม
ของฝายบริหารงาน
บุคคลซ่ึงฝายการชาง
กลยังไมไดขอไว 

1.4  โครงการ การใช TPM เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการซอมบํารุง 
รถจักรดีเซล 

 350,000.00 - - - -  
 
 

 1.4.1  อบรม ดูงาน 150,000.00 - 150,000.00 - - ไดแจงประมาณ
การงบประมาณให
ฝายบริหารงานบุคคล
แลวดําเนินการแลว 

1.4.2 ดําเนินกิจกรรมยอยเรื่อง
การจัดการความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม 

200,000.00 - 200,000.00 - - 

รวมงบประมาณดานกระบวนการสนับสนุน 
 

25,620,820.00  1,420,000.00 23,756,220.00 444,600.00  

2.ดานไฟฟา 
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
2.1 โครงการวาจางซอม Traction 
Motor เปนระยะเวลา 2 ป 
สําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา  
264,905,000.00 .- บาท 

 264,905,000.00 - - - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

 2.1.1  การวาจางซอม Traction  
Motor  รถจักรดีเซลไฟฟา GE 
ประกอบเปนลูกพรอมใชงานเปน
ระยะเวลา 2 ป โดยสงมอบงวด
ละ 6 ลูก จํานวนรวม 72 ลูก 

44,620,000.00 - 44,620,000.00 - -  

 2.1.2 วาจางซอม Traction  
Motor  รถจักรดีเซลไฟฟา 
ALSTHOM ประกอบลูกพรอม
ใชงานระยะเวลา 2 ป โดยสง
มอบงวดละ 9 ลูก จํานวนรวม 
120 ลูก 

115,100,000.00 - 115,100,000.00 - -  

 2.1.3  วาจางซอม Traction 
Motor  รถจักรดีเซลไฟฟา 
HITACHI (HID) ประกอบเปนลูก
พรอมใชงานเปนระยะเวลา 2 ป 
โดยสงมอบงวดละ 3 ลูก จํานวน 
48 ลูก 

56,220,000.00 - 56,220,000.00 - -  

 2.1.4 วาจางซอม Traction 
Motor  รถจักรดีเซลไฟฟา GEA 
ประกอบเปนลูกพรอมใชงานเปน

48,965,000.00 - 48,965,000.00 - -  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
ระยะเวลา 2 ป โดยสงมอบงวด
ละ 6 ลูก จํานวนรวม 72 ลูก 

2.2 โครงการจัดหา Traction 
Motors สําหรับรถจักรดีเซลไฟฟา 
ALSTOM 

 91,945,239.00 - - - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประเภท
รายจายพิเศษ
ดําเนินการ  2.1 จัดหา Traction Motor 

Complete Type TA 671 
A3/D3 สําหรับรถจักร 
ALSTHOM จํานวน 18 Sets 

48,678,572.00 - 48,678,572.00 - - 

 2.2 จัดหา Armature for 
Traction Motor with Roller 
Bearing Model TA 671 
A3/D3 สําหรับรถจักร  
ALSTHOM จํานวน 66 Unit 

43,266,667.00 - 43,266,667.00 - - 

2.3 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการซอม 
Traction Motor ของโรงงาน
มักกะสัน 

 4,814,745.00 - - - -  

 2.3.1 จัดหาพัฒนาบุคลากร 
สําหรับการซอม  
Traction Motor ( TM ) 

20,000.00 - 20,000.00 - - ไดแจงประมาณ
การงบประมาณให
ฝายบริหารงานบุคคล
แลวดําเนินการแลว 

 2.3.2 วาจางรื้อลางวัดคาไฟฟา 
1300 ลูก 

1,394,745.00 - 1,394,745.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311)ประจําป
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
ดําเนินการ 

 2.3.3 จัดหา Fork  Lift ขนาด 3 
ตัน  

900,000.00 - - 900,000.00 - ตองใชงบกรณีจําเปน
เรงดวนในป 2554  

 2.3.4 จัดหา Core Loss Tester 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - ตองใชงบกรณีจําเปน
เรงดวนในป 2554  

 2.3.5 จัดหาเครื่องมือวัดความ
สั่นสะเทือน  Bearing (ลูกปน) 
ของ Traction Motor 

500,000.00 - - 500,000.00 - ตองใชงบกรณีจําเปน
เรงดวนในป 2554 

2.4 โครงการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการซอม 
Traction Motor ของดานลาก
เลื่อน 

2.4.1 จัดหาเครื่องมือที่จําเปน 
(Insulation Tester 5 ชุด 
AC/DC Meter  5 ชุด เคร่ืองมือ
ประแจ บล็อกลม 1 ชุด ) พรอม
การอบรม 

99,000.00 - 99,000.00 - - ไดตั้งงบประมาณในป 
2554 รองรับแลว 

รวมงบประมาณดานไฟฟา  
 

361,763,984.00  358,363,984.00 3,400,000.00   

3.ดานเครื่องยนต 
3.1 โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต
ใหมใหกับรถจักร ALSTHOM โดย
ใชงบทําการ จํานวน 47 คัน 

 1,186,560,000.00 - - - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประเภท
รายจายพิเศษ
ประจําป 2551- 
2555 ดําเนินการ 

 3.1.1 ดําเนินการจัดหา
เครื่องยนตใหมจํานวน  
10 เครื่อง 

252,460,000.00 - 252,460,000.00 - -  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
 3.1.2  ดําเนินการจัดหา

เครื่องยนตใหม 20 เครื่อง 
504,920,000.00 - 504,920,000.00 - -  

 3.1.3  ดําเนินการจัดหา
เครื่องยนตใหม 17 เครื่อง 

429,180,000.00 - 429,180,000.00 - -  

3.2 โครงการวาจางซอมทําวาระ 
และอุปกรณสวนควบเครื่องยนต  
MTU 

 80,000,000.00 -  - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

 3.2.1 ดําเนินการวาจางซอมทํา
วาระ  15,000 ชม. 

30,000,000.00 - 30,000,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

 3.2.2  ดําเนินการวาจางซอมทํา
วาระหนัก ( Overhaul ) 

50,000,000.00 - 50,000,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

3.3 โครงการวาจางซอมวาระหนัก 
Turbocharger Type : F4K 17.7 
II CAY 70 AW 3 PR ของ 
เครื่องยนต  Pielstick  ที่ใชกับรถ
จักร ALISHOM  จํานวน 48 Sets 

3.3.1 ดําเนินการวาจางซอม
วาระหนัก Turbocharger คร้ัง
ละ 12 Sets จํานวน 4 ครั้ง รวม 
48 Sets ภายใน 2 ป  

6,720,000.00 - 6,720,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

3.4 โครงการซอมเครื่องยนตและ
อุปกรณเคร่ืองยนตใหสมบูรณและ
พอเพียง ของดานโรงงานมักกะสัน 

3.4.1 จัดหาเครื่องมือวัดแรงดัน
ของเหลว จํานวน 2 Sets  

800,000.00 - - 800,000.00 - ตองใชงบกรณีจําเปน
เรงดวนในป 2554 

รวมงบประมาณดานเครื่องยนต  1,274,080,000.00  1,273,280,000.00 800,000.00   
4. ดานตัวรถและอุปกรณ  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
4.1โครงการวาจางซอมหนักทั้งคัน
รถ GE  

 161,000,000.00 - - - -  

 4.1.1 วาจางซอมหนักทั้งคันเปน
รถตนแบบจํานวน 1 คัน 

 - 23,000,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

 4.1.2 วาจางซอมหนักทั้งคันตาม
รถตนแบบ จํานวน 6 คัน 

 - 138,000,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร( 311 ) ประจําป
ดําเนินการ 

4.2 โครงการวาจางซอมหนักแคร
รถจักร ALS 40 แคร 

4.2.1 วาจางซอมหนักแครรถ
จักร จํานวน 20 คัน 

1,850,000.00 - 1,850,000.00 - - ใชงบทําการซอมรถ
จักร (311) ประจําป
ดําเนินการ 

รวมงบประมาณดานตัวรถและ
อุปกรณ 

 162,850,000.00  162,850,000.00    

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 1 1,824,314,804.00  1,795,913,984.00 27,956,220.00 444,600.00  
กระบวนงานที่ 2 การจัดขบวนรถใหตรงเวลา 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการเดินรถ 
 
 
 
 

โครงการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 4  ฝาย เรื่อง การจัด
เดินขบวนรถโดยสารใหตรงเวลา 

400,000.00 - - - 400,000.00  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 2 
 
 
 

400,000.00 - - - 400,000.00  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
กระบวนงานที่ 3 การจัดทําแผนรถจักรและรถพวงใหเพียงพอตอความตองการ   
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการพาณิชย  
 1. โครงการปรับแผนการขนสง

เพื่อสนองความตองการของ
ลูกคา 

2,200,000.00 - - - -  

 1.1  จัดประชุมสัมมนาดาน
ปฏิบัติการรวมกับลูกคา และจัด
กิจกรรมลูกคาสัมพันธประจําป 
1.1.1 ดานการโดยสาร 

 
 
 

400,000.00 

 
 
 

400,000.00 

- - -  

1.1.2 ดานสินคา 600,000.00 600,000.00 - - -  
1.2  จัดประชุมสัมมนาดาน
วิชาการรวมระหวางการรถไฟฯ 
กับลูกคา หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน 
1.2.1 ดานการโดยสาร 

 
 
 
 

400,000.00 

  
 
 
 

400,000.00 

- -  

1.2.2 ดานการสินคา 400,000.00  400,000.00 - -  
1.2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางการตลาด 

400,000.00  400,000.00 - -  

2. โครงการจัดหารถจักรแล
ลอเลื่อนเพื่อรองรับปริมาณเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสงใน
อนาคต 
2.1 โครงการจัดหารถจักรและ
ลอเลื่อนดานการขนสงสินคา 
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
2.1.1 รถจักร 7 คัน และโบก้ี 
บรรทุกตูสินคา 308 คัน  

1,925,000,000.00  1,925,000,000.00 - 
 

- - 

 2.1.2 รถจักร 13 คัน  2,145,000,000.00  2,145,000,000.00     
 2.2 โครงการจัดหารถจักรและ

ลอเลื่อนดานการโดยสาร 
2.2.1 โครงการจัดหารถโดยสาร
รุนใหม 115 คัน 

 
 
 

4,981,050,000.00 

 
 
 

4,981,050,000.00 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 3 9,053,250,000.00 9,053,250,000.00 - - -  
กระบวนการที่ 4 การติดต้ังระบบอาณัติสัญญาณ 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 
 1. งานจางซอมและปรับปรุง

ระบบอาณัติสัญญาณชนิดหาง
ปลา สายเหนือ  ตั้งแตสถานี
ลําปาง ตลอดทาง ถึง สถานี
เชียงใหม 10  สถานี  

5,144,000.00 - - 5,144,000.00 - ป 2554 ตองใชงบ
กรณีจําเปนเรงดวน 
จํานวน 
5,144,000.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานจางซอมและปรับปรุง
ระบบอาณัติสัญญาณชนิด หาง
ปลา สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตั้งแตสถานี ทาชาง ตลอดราย
ทางถึงสถานีอุบลราชธานี 
จํานวน 22 สถานี  

6,465,000.00 - - 6,465,000.00 - ป 2554 ตองใชงบ
กรณีจําเปนเรงดวน 
จํานวน 
6,465,000.00 บาท 

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 4 11,609,000.00 - - 11,609,000.00 -  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
กระบวนการที่ 5 การซอมอาคารสถานีและปรับปรุงที่ทําการ 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการชางโยธา 
 1. โครงการซอมปรับปรุงรันนิ่ง

รูมเบอร 22,23 (ดร.) ยานสถานี
สุราษฏรธานี,ซอมปรับปรุง
อาคารสถานีนาสาร,บานสอง 
และ ที่ทําการแขวงบํารุงทาง
บานสอง 

448,000.00 - - - -  

 2. โครงการพัฒนากระบวนงาน
ซอมบํารุงปรับปรุงอาคารสถานี
ดวยระบบสารสนเทศ  

2,000,000.00 - - - -  

 3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สถานีรถไฟไทย 

 - - - -  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 5 2,448,000.00 - - - -  
กระบวนการที่ 6 การซอมทาง 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการชางโยธา 
 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล

การซอมทาง 
35,000,000.00 - - - -  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 6 35,000,000.00 - - - -  
กระบวนการที่ 7 การแกไขกฎหมาย  กฎระเบียบ ที่เอ้ือตอการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของการรถไฟฯ 
ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานอาณาบาล 
 โครงการการแกไขกฎหมาย  

กฎระเบียบ ที่เอ้ือตอการบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มี

500,000.00 - - - -  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
ประสทิธิภาพของการรถไฟฯ 

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 7 500,000.00 - - - -  
กระบวนการที่ 8 การสื่อสารในเชิงรุกและเชิงรับ 
ผูรับผิดชอบหลัก : ศูนยประชาสัมพันธและบริการทองเที่ยว 
 1. โครงการการส่ือสารองคกร

ในยุคการสื่อสารไรพรมแดน   
ประกอบดวย    

 
 
 
 
 
 
 

200,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

- - - -  

 - โครงการสื่อสารภายนอก
องคกรผานอินเทอรเน็ต 
(Internet)  

- - - -  

 - โครงการสื่อสารภายในองคกร
ผานอินทราเน็ต (Intranet) 
Face book หรือ เว็บบล็อก 
(web blog) 

- - - -  

  - โครงการสื่อสารภายในองคกร 
“ชั่วลัดน้ิวมือ” ระยะเวลาไมเกิน  
30 วินาท ี

- - - -  

 2. โครงการการสรางเครือขาย
สื่อมวลชนและพนักงานใน
องคกร ประกอบดวย 

500,000.00 - - - -  

 โครงการรวมเปนเครือขายนัก
ประชาสัมพันธองคกรเพื่อการ

 - - - -  
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ผูรับผิดชอบหลัก/กระบวนงาน/
โครงการ 

กิจกรรมที่ตองการใช 
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ตองการ 

คาใชจาย 
ที่มีงบประมาณรองรับ 

คาใชจายที่ไมมี 
งบประมาณรองรับ 

หมายเหตุ 

งทป. งบทําการ งทป. งบทําการ 
สื่อสารที่ดี 

 3. โครงการการสรางแบรนด
เพ่ือเสริมภาพลักษณ  และเกิด
วัฒนธรรมองคกร (2554-
2556) 

- - - - -  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 8 700,000.00 - - - -  
กระบวนการที่ 9 การพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟ 
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายบริหารงานบุคคล 
 โครงการการพัฒนาคุณภาพการ

บริการของการรถไฟฯ  
n/a - - - -  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 9 n/a - - - -  
กระบวนการที่ 10 การพัฒนากระบวนการจัดซื้อ – จัดจาง ดวยการใชกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสด ุ
ผูรับผิดชอบหลัก : ฝายการพัสดุ 
 โครงการบริหารพัสดุดวยระบบ

เทคโนโลย ี
13,500,000.00 - - 13,500,000.00 -  

รวมงบประมาณที่ตองการใชทั้งหมดของกระบวนงานที่ 10 13,500,000.00 - - 13,500,000.00 -  
รวมงบประมาณทุกโครงการทั้งหมด 10,941,721,804.00 9,053,250,000.00 1,795,913,984.00 53,065,220.00 844,600.00  
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  จากตารางแสดงสถานะดานงบประมาณในการดําเนินงานในขางตน สะทอนใหเห็นวา ใน
ปงบประมาณ 2553 มีกลุมยุทธศาสตรที่สามารถดําเนินการพัฒนากระบวนงานตามตัวแบบหวงโซมูลคาใน
ชั้นตนไดเพียง 2 กลุม เทาน้ัน ไดแก 
 
กระบวนงานที ่1 การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณเพียงพอตอ

การใชงาน จํานวน 150 คันตอวัน 
ฝายการชางกล 

กระบวนงานที ่3 การปรับแผนการขนสงเพ่ือสนองความตองการ
ของลูกคา 

ฝายการพาณิชย  

 
สวนกระบวนงานทีอ่ยูระหวางการยื่นของบประมาณ คือ  

กระบวนงานที ่2 การจัดเดินขบวนรถใหตรงเวลา ฝายการเดินรถ  

กระบวนงานที่ 4 การติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ ฝายอาณัติสัญญาณ
และการโทรคมนาคม 

กระบวนงานที่ 5 การซอมอาคารสถานี และปรับปรุงที่ทําการ ฝายการชางโยธา 

กระบวนงานที่ 6 การซอมทาง  ฝายการชางโยธา  

กระบวนงานที่ 7 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อตอ
การบริหารและการปฏิบัติงานฯ 

สํานักงานอาณาบาล 

กระบวนงานที่  8 การสื่อสารในเชิงรุกเชิงรับ ศูนยประชาสัมพันธ
และบริการทองเที่ยว 

กระบวนงานที่  9 การพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟแหง
ประเทศไทย 

ฝายบริหารงานบุคคล  

กระบวนงานที่ 10 การพัฒนากระบวนการการจัดซื้อจัดจางดวยการ
ใชกระบวนการอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบพัสดุ
ของการรถไฟฯ 

ฝายการพัสด ุ 

  
3.5.2 ปญหาอื่นๆ  

 ปญหาที่กลาวไปขางตน เปนปญหาดานงบประมาณที่ไมเอ้ือตอความสําเร็จในโครงการประยุกต
ระบบหวงโซมูลคาในการรถไฟแหงประเทศไทย อยางไรก็ดี เม่ือจําแนกรายละเอียดของปญหาในแตละกลุม
ยุทธศาสตร พบวามีกลุมยุทธศาสตรไดพบปญหานอกเหนือจากปญหาดานงบประมาณที่ทําใหเกิดขอขัดของ 
และอาจกระทบตอผลความสําเร็จในการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 
  3.5.2.1 ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 1 
   1. ระบบฐานขอมูล ซึ่งการการดําเนินงานตั้งตนของทุกกระบวนงานยอยยังไมมี
งบประมาณในการดําเนินการ โดยปจจุบันไดจัดจางใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปน
ผูดําเนินการ ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญที่จะตองใชระยะเวลาดําเนินการนาน 
   2. การประกันภัยรถยนตชั้น 3 ยังไมมีระเบียบการดําเนินงานรองรับ ทําใหการ
ขนสงอะไหลมีความเสี่ยง ทั้งที่หากยานพาหนะที่ขนสงอะไหลไดรับการทําประกันภัยชั้น 3 แลวจะเปนการ
ลดความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ และสามารถแจกจายอะไหลแกหนวยซอมภูมิภาคไดเร็วขึ้น 
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   3. การจัดหา Traction Motor ซึ่งใชการประกวดราคาและจัดซ้ือจัดจางผาน
ระบบ E-Auction มีปญหาขั้นตอนในการดําเนินงานมาก ทําใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางลาชา 
   4. ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการซอม Traction Motor ของโรงงาน
มักกะสัน การดําเนินงานไมมีอยูในแผนลงทุนปงบประมาณ 2554 ของการรถไฟฯ จึงตองขออนุมัติ
งบประมาณเรงดวน ซ่ึงหากไมทันเวลาอาจตองบรรจุใน งทป. ปงบประมาณ 2555 ซึ่งโครงการดังกลาวมี
ความจําเปนอยางมาก โดยสามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการซอม TM ใหสามารถซอมไดเร็วขึ้น จึงเสนอ
ขอใชประมาณเรงดวน ประจําปงบประมาณ 2554 
   5. การดําเนินโครงการหวงโซมูลคาไมไดมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่
สําคัญ อาทิเชน ฝายการเงินและบัญชี ทําใหการดําเนินงานพบปญหาติดขัดในดานงบประมาณ โดยเฉพาะ
โครงการที่ใชวงเงินสูง จะมีขั้นตอนการขออนุมัติที่ยุงยากและอาจไมเอื้อตอความสําเร็จทันตามระยะเวลาที่
ผูบริหารและคณะที่ปรึกษาตองการ 
   6.โรงงานมักกะสันมีปญหารางไมพอ และจมนํ้า โดยอยูระหวางการรอประกวด
ราคาเพ่ือใหมาปรับปรุงโรงซอม 
   7.ควรขยายพ้ืนที่โรงซอม เนื่องจากปจจุบันรถรุนใหมมีขนาดยาว ทําใหพ้ืนที่
ขนาดเดิมไมเอื้อตอการซอม  
  
  3.5.2.2 ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 2 

1. งบประมาณยังไมไดรับอนุมัติ ซ่ึงวิธีการที่กลุมวางแนวทางเบื้องตนในการ
แกปญหา คือ ติดตามและเรงรัดการอนุมัติงบประมาณภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหฝายบริหารงาน
บุคคลเปนผูจัดสรรงบประมาณการฝกอบรมให 

2. งบประมาณจะตองไดรับอนุมัติภายในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.53) เพ่ือให
สามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในป งบประมาณ 2554 ซึ่งวิธีการที่กลุมวางแนวทางเบื้องตนในการ
แกปญหา คือ ใหฝายบริหารบุคคลเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานดานการจัดสัมมนา โดยประสานงานกับ
ฝายการเดินรถในการกําหนดหลักสูตร/หัวขอในการสัมมนา รวมถึงกลุมเปาหมายที่จะเขารับการสัมมนา ซึ่ง
หากดําเนินการไดสําเร็จผลที่ไดจะสงใหขบวนรถตรงตอเวลาเพ่ิมขึ้น  เน่ืองจากความไมตรงตอเวลามีสาเหตุ
สวนหนึ่งมาจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไมไดมีการทํางานรวมกันในการแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การทํางานดานเดินรถรวมกัน  ดังน้ัน  การสัมมนาฯ จะเปนสวนหน่ึงในการสรางความตระหนัก สรางความ
รวมมือในการแกไขปญหา รวมถึงผลักดันกระบวนงานตางๆ ใหขบวนรถตรงตอเวลามากขึ้น  พรอมทั้งสราง
ภาวะผูนําในการตัดสินใจแกไขปญหาดานเดินรถที่เกิดขึ้น  และทํางานอยางมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน   

 
  3.5.2.3 ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 3 

สําห รับโครงการจัดหารถ จักรและลอเลื่อนเ พ่ือรองรับปริมาณและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการขนสงในอนาคตน้ัน ยังจัดหารถจักรไมไดตามกําหนดในปงบประมาณ 2556 ทําใหแผนการ
เดินรถเพ่ือหารายไดจะคลาดเคลื่อนไป ซึ่งวิธีการแกไขคือการติดตามประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของอยาง
ใกลชิด ซ่ึงหากสามารถดําเนินการไดจะเพ่ิมรายไดใหแกการรถไฟในดานโดยสาร ปละประมาณ 1,250.9 
ลานบาท และดานสินคา ประมาณปละ 1,849.2 ลานบาท รวมถึงเอ้ือตอการสงเสริมภาพลักษณของการ
รถไฟฯ ใหดีขึ้น 
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  3.5.2.4 ปญหา/อุปสรรคทีพ่บจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 5 
    โครงการที่เสนอเร่ืองการซอมปรับปรุงรันน่ิงรูมเบอร 22 23 (ดร.) (ดร.) ยาน
สถานีสุราษฏรธานี,ซอมปรับปรุงอาคารสถานีนาสาร บานสอง และที่ทําการแขวงบํารุงทางบานสอง ได
ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เนื่องจากเปนงานประจํา อยางไรก็ดี  โครงการที่ 2 เร่ือง การพัฒนา
กระบวนงานซอมบํารุงปรับปรุงอาคารสถานีดวยระบบสารสนเทศนั้น ยังไมสามารถดําเนินการไดเร่ืองจาก
ยังไมมีระบบสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําลังดําเนินการ  ดังน้ันจึงอาจตอง
ระงับโครงการนี้ไวกอน และเร่ิมดําเนินการโครงการที่ 3 โดยใชชื่อ  “โครงการจัดทํารูปแบบมาตรฐาน
สําหรับงานกอสรางปรับปรุงอาคารสถานีและปรับปรุงภูมิทัศน”  ซ่ึงพิจารณาขนาดของสถานี  แลวทําเปน
แบบมาตรฐานในการปรับปรุงสถานีตอไป 
 
  3.5.2.5 ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 9 
   โครงการการพัฒนาคุณภาพการบริการของการรถไฟแหงประเทศไทยที่นําเสนอ
เปนโครงการที่อยูในงานประจําซ่ึงตองดําเนินการอยูแลว ดังน้ันกลุมยุทธศาสตรจึงเสนอใหปรับเปลี่ยนเปน
การพัฒนาแรงจูงใจของพนักงานการรถไฟแหงประเทศไทยแทน ซึ่งกลุมเห็นวาเปนกระบวนงานที่ มี
ความสําคัญที่จะเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวม นอกจากน้ี ยังเสนอใหมีการเพ่ิม
กระบวนงานการใหบริการเงินกูสะสมผานทางธนาคารโดยระบบ ATM อีกคร้ัง เน่ืองจากเล็งเห็นวาเปน
ปญหาที่มีความสําคัญที่ที่ผูกูจะตองมารับเงินที่กรุงเทพฯ ทําใหความเสี่ยง และสูญเสียเวลา/คาใชจายในการ
เดินทางสูง และไมเอ้ือตอการใหบริการที่ดีของการรถไฟฯ  
 
  3.5.2.6 ปญหา/อุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานของกลุมยุทธศาสตรที่ 10 

1. โครงการที่เสนอซ้ําซอน (CNNS+IMS) ซึ่งดําเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาธนบุรี ซ่ึงทางกลุมมีขอเสนอใหแยกโครงการน้ีออกมาดําเนินการกอน เน่ืองจากโครงการที่
ดําเนินการโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนโครงการขนาดใหญที่จะตองใชระยะเวลา
ดําเนินการนาน 

2. จํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ลดลงทุกปเพราะขอจํากัดที่ไมสามารถรับ
บุคลากรใหมได ซ่ึงทางกลุมเสนอใหใชการทํางานลวงเวลาและจางลูกจางเฉพาะงาน 

 
 3.5.3 ลําดับความสําคัญของโครงการที่สอดคลองกับแผนงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 
  เพ่ือใหการดําเนินโครงการตางๆ ไดรับความเชื่อม่ันจากผูบริหารวาเปนไปอยางสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคการและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 
คณะที่ปรึกษาจึงมอบหมายใหกลุมยุทธศาสตรรวมกันประเมินเพื่อจัดลําดับความสอดคลองกับเปาหมายและ
แผนการประเมินดวยวิธี Analog Score เพ่ือวัดวาโครงการใดควรไดรับการสนับสนุนโดยเรียงความสําคัญ
จากมากที่สุดไปนอยที่สุด ซ่ึงผลจากการประเมิน พบวากลุมยุทธศาสตรไดใหคะแนนเรียงลําดับตาม
ความสําคัญของโครงการที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการการรถไฟแหง
ประเทศไทย ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 28  ผลการประเมินระดับความสําคัญของโครงการทีส่อดคลองกับตัวชี้วัด 
ของผูวาการการรถไฟแหงประเทศไทย 

 
 ชื่อโครงการ ระดับความสําคัญที่สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัดของ ผวก.  
(คะแนนเต็ม 5 ) 

กระบวนงานที่ 1 การซอมและสงมอบรถจักรที่สมบูรณ
เพียงพอตอการใชงาน จํานวน 150 คันตอวัน 

 
 

กระบวนงานที่ 3 การป รับแผนการขนสง เ พ่ือสนองความ
ตองการของลูกคา 

 

กระบวนงานที่ 5 การจัดทํา รูปแบบมาตรฐานสํ าหรับงาน
กอสรางปรับปรุงอาคารสถานีและปรับปรุง
ภูมิทัศน 

 

กระบวนงานที่ 6 การซอมทาง  
กระบวนงานที่ 8 การการสื่อสารในเชิงรุกและเชิงรับ  
กระบวนงานที่ 10 การพัฒนากระบวนการการจัดซื้อจัดจางดวย

การใชกระบวนการอิ เล็กทรอนิกสตาม
ระเบียบพัสดุของการรถไฟฯ 

 

กระบวนงานที่ 7 การปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจาง  
กระบวนงานที่ 9 การพัฒนาแรงจูงใจในการใหบริการ  
กระบวนงานที่ 4 การปรับปรุงโคมสัญญาณเปนชนิด LED ใน

เส นทา งสาย เห นือ  9  สถานี และสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สถานี รวมจํานวน 
31 สถานี (2 โครงการ) 

   
 

กระบวนงานที่ 2  การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เอ้ือตอการบริหารและการปฏิบัติงานฯ 

 

กระบวนงานที่ 9 การใหบริการเงินกูสะสมผานทางธนาคารโดย
ระบบ ATM 

 

 
3.5.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินการระยะที่ 5 
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประยุกตระบบ

หวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะที่ 5 โดย
ผูแทนกลุมยุทธศาสตร (Strategic Cluster) ทั้ง 10 กลุม พบวา โดยภาพรวม ผูเขารวมการสัมมนามีความ
พึงพอใจในการสัมมนาคร้ังน้ีในระดับมาก (คาเฉลี่ยภาพรวม 3.82) โดยพึงพอใจวิทยากรสูงที่สุด ดัง
รายละเอียดผลสํารวจตอไปนี้  
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แผนภาพที่ 22 แสดงคาเฉลี่ยพึงพอใจในดานเน้ือหาสาระและการบริหารจัดการสัมมนา 
 
และผลการประเมินในตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมสัมมนาโครงการการประยุกตหวงโซมูลคา (Value Chain) ของการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะท่ี 4 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ  (n=63) 
_

x  S.D. ความหมาย* มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การสัมมนาที่จัดขึ้นมีความเหมาะสมและเปนไปตามความ
คาดหวังของทานเพียงใด 

0 0.00 10 71.43 4 28.57 0 0.00 0 0.00 3.71 0.47 มาก 

2. รูปแบบการสัมมนาในครั้งน้ีมีความเหมาะสมเพียงใด 1 7.14 8 57.14 5 35.71 0 0.00 0 0.00 3.71 0.61 มาก 
3. วิทยากรมีสวนชวยใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และทําให

ทานเขาใจถึงแนวทางการพัฒนาหวงโซมูลคาในกระบวนงาน
ของทานมากนอยเพียงใด 

3 21.43 9 64.29 2 14.29 0 0.00 0 0.00 4.07 0.62 มาก 

4. สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสมกับจํานวนผูเขารวมการ
สัมมนาและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดสัมมนา 

1 7.14 8 57.14 5 35.71 0 0.00 0 0.00 3.71 0.61 มาก 

5. ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การสัมมนา 

1 7.14 12 85.71 1 7.14 0 0.00 0 0.00 4.00 0.39 มาก 

6. ความพึงพอใจเก่ียวกับอาหารกลางวันและอาหารวาง 1 7.14 8 57.14 5 35.71 0 0.00 0 0.00 3.71 0.61 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวม 3.82 0.56 มาก 

 

* หมายเหตุ คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ  1.00 - 2.33  พึงพอใจนอย, 2.34 – 3.66 พึงพอใจปานกลาง, 3.67 – 5.00 พึงพอใจมาก 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ระยะเวลานอยเกินไป 
 
 
 
 



 

127 
 

บทที่ 4 
สรุปผลการดําเนินงานและแนวทางในระยะตอไป 

 
4.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
 โครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา (Value Chain) ในการลดขั้นตอนการทํางานของการรถไฟ
แหงประเทศไทยนั้น ถือเปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการพัฒนาหวงโซมูลคาในองคการที่ดําเนินการมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ คือ เพ่ือใหเกิดการนําตัวแบบหวงโซคุณคา
มาใชในการพัฒนาองคการอยางเปนรูปธรรม และผลักดันใหการรถไฟแหงประเทศไทยกาวสูสถานะองคการ
เปนเลิศ โดยไดการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามแนวคิดการจัดการคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสรางความ
พึงพอใจจากประชาชนอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ดวยเหตุนี้กองพัฒนาองคการและการบริหารงาน การรถไฟ
แหงประเทศไทยจึงไดรวมกับคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือใหทุกภาคสวนรวมกันเสนอกระบวนงานสําคัญตนแบบที่จะดําเนินการตามกรอบการพัฒนา
หวงโซมูลคา 
 ผลการดําเนินโครงการพบวา องคาพยพทุกภาคสวนไดรวมกันเสนอกระบวนงานเพ่ือนํามาสูการ
ปรับปรุง พัฒนาและลดขั้นตอนอยางเปนรูปธรรมจํานวน 10 กระบวนงาน โดยมาจากทั้งกระบวนงานที่เปน
กิจกรรมหลัก (Core Activities) และกระบวนงานที่เปนกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
นอกจากนี้หนวยงานตางๆ ยังไดรวมกันเสนอโครงการประกอบกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงคุณคาผานสายโซ
คุณคา หรือที่เรียกวา SIPOC MODEL เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงและสรางคุณคาอยางเปนรูปธรรมทั่วทั้งการ
รถไฟแหงประเทศไทยอีกดวย 
 ทั้งน้ี นอกจากขอเสนอกระบวนงานทั้ง 10 กระบวนงานจะสามารถเชื่อมโยงอยางสอดคลองตามตัว
แบบหวงโซมูลคาแลว กระบวนงานเหลาน้ียังไดสนองตอยุทธศาสตรเรงดวนของการรถไฟแหงประเทศไทย 
ซ่ึงมีการประมวลจากขอเรียกรองของสังคม และทิศทางนโยบายของภาครัฐ คือ ยุทธศาสตรรถจักรพอเพียง           
ตรงเวลา/ปลอดภัย และบริการดี ซึ่งจากการศึกษาพบวากระบวนงานทั้ง 10 กระบวนงานสามารถสนอง
ยุทธศาสตรทั้งสามยุทธศาสตรดังกลาวไดเปนอยางดี จึงสะทอนไดวาการริเร่ิมการพัฒนาหวงโซมูลคาให
เกิดขึ้นในการรถไฟแหงประเทศไทยตลอดระยะเวลา 1 ปที่ผานมาน้ัน สามารถเชื่อมโยงไดทั้งความตองการ
ของสังคม ขอกําหนดจากภาครัฐ รวมถึงสนองตอแนวคิดการพัฒนาคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA) ที่การรถไฟฯ มุงมั่นจะดําเนินการเพ่ือเทียบเคียงสูความเปนเลิศไดอีก
ดวย 
 อยางไรก็ดี เน่ืองจากกระบวนการนํารองทั้ง 10 กระบวนงาน เปนกระบวนงานที่มีขนาดใหญและ
ตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก จึงมิอาจเปนไปไดที่จะสรางสัมฤทธิผลใหเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 1 
ป ดังนั้นการดําเนินการในปงบประมาณ 2553 จึงเปนเพียงการดําเนินการใน “ชั้นตน” ที่จะทําใหทุกฝาย/
สํานักงานที่ดําเนินภารกิจหลักของการรถไฟแหงประเทศไทยมองเห็นภาพความเชื่อมโยงจากกระบวนงาน
หลักตางๆ และเสนอโครงการประกอบงบประมาณเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของ SIPOC MODEL ในแตละ
กระบวนงาน โดยยังพบปญหาในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณที่มีไมเพียงพอและทรัพยากรสนับสนุนที่ไม
พรอมในการดําเนินการใหทันตอเวลาในปงบประมาณ 2553 อยางไรก็ดี กลุมยุทธศาสตร (Strategic 
Cluster) ซ่ึงเปนบุคลากรผูมีศักยภาพสูงที่ไดรับมอบหมายความผิดชอบในการดําเนินงานในแตละ
กระบวนการก็ไดเสนอใหการรถไฟแหงประเทศไทยตั้งงบประมาณลวงหนาในปงบประมาณถัดไป เพ่ือให
ม่ันใจไดวาโครงการทั้ง 31 โครงการซ่ึงประมาณการงบประมาณไวสูงถึง 10,941,721,804 (หน่ึงหม่ืนเกา
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รอยสี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสี่บาทถวน) จะยังคงดําเนินการตอไปไดในปงบประมาณ
ถัดไป รวมถึงอาจเสนอใหมีการเพ่ิมกระบวนงานหลักๆ ที่จําเปนในการสงมอบมูลคาเพ่ิมมากยิ่งขึ้นไปอีก 
เพ่ือใหการจัดการกระบวนงานตามแนวคิดหวงโซมูลคาสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมทั่วทั้งองคการ 
ทั้งน้ี คณะที่ปรึกษาคาดวาภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ การรถไฟแหงประเทศไทยจะสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมจากการดําเนินงานโดยชี้วัดสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งเร่ืองการตรงตอเวลาของขบวนรถ 
จํานวนรถจักรที่พอเพียง ความปลอดภัยของขบวนรถและผูโดยสาร ความพึงพอใจของประชาชนและสังคม 
ตลอดจนความภาคภูมิใจและแรงจูงใจที่ดีของพนักงาน สัมฤทธิผลสิ่งเหลาน้ีเองจะเอ้ือใหการรถไฟแหง
ประเทศไทยสามารถเปนองคการรัฐวิสาหกิจชั้นนําของประเทศ สรางคุณคา และสามารถตัวแบบของ
องคการในอนาคตที่ยืนหยัดเคียงคูสังคมไทยไดอยางยั่งยืน 
 

4.2 การดําเนินงานในระยะถัดไป 
 เน่ืองจากการดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2553 เปนการดําเนินการขั้นตนในการให
หนวยงานตางๆ เสนอโครงการและงบประมาณเพื่อสรางความสอดคลองและเชื่อมโยงกันตามกรอบแนวคิด
หวงโซมูลคา (Value Chain)  
 ดังน้ันในปงบประมาณตอไป จึงเสนอใหมีการดําเนินการตามโครงการที่นําเสนออยางตอเน่ือง โดยมี
กระบวนการในการติดตามของคณะที่ปรึกษาอยางใกลชิด มีการสรางดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานเพ่ือวัด
สัมฤทธิผลในการดําเนินงาน และเพ่ิมหนวยงานหลัก/หนวยงานสนับสนุนเพ่ือรวมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของกลุมยุทธศาสตรทั้ง 10 กลุมที่เอ้ือตอการบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น นอกจากน้ี กระบวนการตามตัวแบบ
หวงโซมูลคาในระยะถัดไปจะถูกนํามาสูการสราง/กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคต และการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหม่ันใจไดวา การรถไฟแหงประเทศไทยจะมีการสรางนวัตกรรม
ดานการใหบริการ และการดําเนินภารกิจรูปแบบใหมๆ ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงจะนําไปสูการศึกษาสภาพ
ปญหาจากการดําเนินการภายใตแนวคิดหวงโซมูลคาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหเกิดวงจรคุณภาพที่ตอเน่ืองและ
สรางคุณคาที่ยั่งยืนตอไป 

 
แผนภาพที่ 23 ลําดับการดําเนินการตามกระบวนการหวงโซมูลคา (Value Chain) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานโครงการประยุกตระบบหวงโซมูลคา  (Value Chain)   
ในการลดข้ันตอนการทํางานของการรถไฟแหงประเทศไทยประจําปงบประมาณ 2553 

 
รองศาสตราจารย ดร.ดํารงค วัฒนา        ที่ปรึกษา 
ผูชวยศาสตราจารย อราม ศิริพันธุ       ที่ปรึกษา 
อาจารย ดร.เติมศักดิ ์ สุวรรณศักดิ ์      ที่ปรึกษา 
อาจารย ดร.ปกรณ  ศิริประกอบ       ที่ปรึกษา 
สุวิมล  ราชธนบริบาล        ที่ปรึกษา 
สิริวิท  อิสโร         ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 
ขอขอบพระคุณ 

กองพัฒนาองคการและการบริหารงาน 
การรถไฟแหงประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบปก  สิริวิท อิสโร 
พิมพที่คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กันยายน 2553 




