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สังเคราะห*วรรณกรรมแบบเครือข<ายโดยการประยุกต*ใช8โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห*และการสร8าง
ภาพเสมือนจริงของเครือข<ายขนาดใหญ< (Pajek) และเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) โดยรอบที่ 1 สัมภาษณ*
ผู8เชี่ยวชาญ 17 คน เก่ียวกับแนวโน8มขององค*ประกอบในการจัดทําเกณฑ*ประเมินและรอบที่ 2 สถิติในการ
วิจัยใช8การวิเคราะห*ดําเนินการคํานวณหาค<ามัธยฐานและค<าพิสัยระหว<างควอไทล* คัดเลือกจากแนวโน8มทีมี
ค<ามัธยฐานตั้งแต< 3.5 ข้ึนไป และมีพิสัยระหว<างควอไทล*ไม<เกิน 1.5 มีการประยุกต*ใช8เทคนิคการหาค<าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู8เชี่ยวชาญและนําไปประเมินกับอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ  และ อาคาร
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ได8แก< 1)ความเสี่ยงด8านเทคโนโลยี มี 4 องค*ประกอบย<อย คือด8านระบบวิศวกรรมไฟฟYาและสื่อสาร ด8าน
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เสี่ยงด8านความปลอดภัย มี 3 องค*ประกอบย<อย คือ ด8านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู8ใช8อาคารด8าน
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องค*ประกอบย<อย คือ ด8านการเงิน ด8านปฎิบัตงิานและบํารุงรักษา ด8านบริการอาคาร ด8านการสนับสนนุงาน
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 This research aims to study the main elements and sub-elements in the context of risk 
management for Facility Management office building with the application of technical research 
papers by synthesizing of the literature data network and future research techniques to develop 
criteria assessment the risk in managing Facility Management office building. With Program for 
Analysis and Visualization of Large Networks (Pajek) and Ethnographic Delphi Futures Research 
(EDFR) by interviewing 17 experts on the trends of the components of the preparation criteria , the 
researchers used statistical analysis for calculating the median (Median: Md) and the inter-quartile 
range. (Interquartile range: IR or Q3-Q1) selecting one from a median of 3.5 or higher and it has a 
range between quartiles of not more than 1.5 and applied to determine the content validity (IOC) 
experts and evaluate the Standard grade A and C of office building in Bangkok by using 
Nonparametric statistics Method Man–Whitney U (Mann-Whitney U Test) and  also used to test 
the construct validity with matrix features several ways by assessing the impact of risk 
management, Facility Management office building with the application of Multitrait- Multimethod 
Matrix: (MTMM).  
 The results showed that the development of standards for risk assessment for Facility 
management office Building has six key components (6thTQM-HaSO) has 20 sub-elements. 1) Risk 
Technology has four elements which are the system communications engineering, systems 
engineering  ,engineering plumbing ,Sanitation Fire and defense security, and building Facility 2) 
The risk for quality control has two elements that are the building owners , building agents and 
building management team. 3) Risk management was composed of four elements which was 
Planning, Organization management Leadership and Control 4) The risk for delivering has two 
elements which were the delivery area and the revenue collection 5) A security vulnerability has 
three components that were the residents health ,risk of accidents from hazardous conditions and 
security 6) the risk of operating has fifth elements which are composed of the finance ,operations 
and maintenance, building service, building support management  and tenants maintenance 
service for building users and visitors. While the IOC evaluation criteria with technical experts 
threshold value show that the evaluation criteria of Risk management Facility Management of 
office building Standard grade A office building scores a rating lower risk than Standard Grade C 
office building. For this reason, it was concluded that the criteria for assessing the risk, Facility 
management office Building can be applicable.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ท่ีผ�านมาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อย�างเหมาะสมนั้น มี
แนวคิดอยู�บนพ้ืนฐานของการสร/างองค0ความรู/ ท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร/างสรรค0 รวมท้ังการดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ตลอดจนแนวคิดด/านธรรมาภิบาล ซ่ึงบทบาทของ
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน0ในการดําเนินธุรกิจส�งผลต�อการวางแผนการลงทุน การผลิต 
การบริหารกําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด/าน ทั้งกลุ�มธุรกิจขนาดใหญ� 
จนกระทั่งกลุ�มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อมที่มีการกระจายความเสี่ยงอย�างรอบคอบตาม
วัตถุประสงค0ที่ได/กําหนดไว/ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปIนแผนพัฒนาประเทศได/ประกาศให/มีการนําการบริหารความเสี่ยง (risk 
management) มาใช/เพ่ือหาวิธีการรองรับ (protect) ท่ีจะลดผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การดําเนินงานขององค0การท้ังภาครัฐและเอกชน (ธรรญา สุขสมัย, 2552: 5) ย�อมส�งผลให/องค0การ มี
การปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ และอาจนําไปสู�การลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
เปIนสิ่งท่ีแอบแฝงอยู�ในกระบวนการต�างๆ ของระบบการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเกิดจากตัวผู/ปฏิบัติงานและ
จากลักษณะงานท่ีดําเนินงาน หรือจากสภาพแวดล/อมในการทํางาน ซ่ึงจะทําให/ไม�สามารถดําเนินงาน
ได/สําเร็จตามวัตถุประสงค0ขององค0การท่ีตั้งไว/อย�างราบรื่น (Grose, 1987: 26)  
 อิทธิพลจากกระแสแห�งการเปลี่ยนแปลงองค0การให/ตอบรับกับสถานการณ0การแข�งขัน
ส�วนหนึ่งท่ีเกิดจาก การรับรู/ ความสามารถเชิงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงท่ีเปIนปYจจัยในการ
กระตุ/นและมีปฏิสัมพันธ0กันระหว�างองค0การและบุคลากรจะส�งผลให/เกิดการเฝZาระวังปYญหาจากการ
ดําเนินงาน (Bandura, 1997) ท้ังนี้ดีนิซิฮิตและดรักเกอร0 (DeNisiHitt et al., 2003; Drucker, 
1999) ได/กล�าวอีกว�าความสําเร็จขององค0การ ส�วนหนึ่งนอกจากชัยชนะของกลยุทธ0ทางการแข�งขัน 
และการปฎิบัติอย�างดีเลิศขององค0การนั้น และองค0การจะต/องมีการการบริหารความเสี่ยงท่ีเปIนระบบ
อาจใช/เทคนิคทางด/านการบริหารอย�างเปIนระบบซ่ึงเหตุผลส�วนหนึ่งอาจเปIนเพราะมีการเรียนรู/จาก
การเกิดการสูญเสียในการดําเนินงานท่ีอาจทําให/หลายๆ องค0การมีการเรียนรู/ประสบการณ0ของการ
ขาดการบริหารความเสี่ยงขององค0การ หลายองค0การจําเปIนต/องอาศัยเงินร�วมทุนจากต�างชาติและ มี
การปรับโครงสร/างขององค0การเพ่ือให/สอดคล/องกับมาตรฐานสากล ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยง จึงมี
ความสําคัญ เปIนกลไกอย�างหนึ่งสําหรับองค0การท่ีได/รับการปรับเปลี่ยน (นฤมล สอาดโฉม, 2550: 3)
ท้ังนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง องค0การในยุคโลกาภิวัฒน0 ให/
ประสบความสําเร็จนั้น ผู/บริหารจะต/องมีความรู/ความเข/าใจในการจัดการความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค0การเพ่ือท่ีจะนําองค0การไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะต/องมีความรู/ความเข/าใจในกลยุทธ0การ
บริหารจัดการความเสี่ยง (ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน0 จันทึก, 2558) 
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 ความเสี่ยงเปIนสิ่งท่ีไม�สามารถหลีกเลี่ยงได/ แอบแฝงอยู�ในทุกระบบของการทํางานไม�มีสิ่งใด
ท่ีจะหลบหรือหลีกเลี่ยงได/ เปIนความแน�นอนท่ีอาจเกิดข้ึนได/ใอนาคต ความเสี่ยงจึงเปรียบเสมือน
ฝYนร/ายท่ีเกิดข้ึน (Grose, 1987) หากระบบบริหารงานในกลุ�มอาคารต/องการจัดการความเสี่ยง โดย 
เสริชย0 โชติพานิช (2553: 186-187) กล�าวถึงผลกระทบจากเหตุความเสี่ยงในอาคาร (Consequences 
Effects of Risk) ภัยคุกคามและความเสี่ยง หากไม�ได/รับการบริหารจัดการ เพ่ือปZองกัน หลีกเลี่ยง 
หรือลดสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตามมาแล/ว ก็อาจส�งผลเสียดังต�อไปนี้ได/แก� การลดทอนผลผลิต ผลการทํางาน
(Productivity loss) การรับผิดทางกฎหมาย (Legal liability) ความสูญเสียด/านการเงิน (Economic 
financial loss) การต/องการเลิกใช/อาคารความสูญเสียด/านการลงทุน (Investment risk) ความเสี่ยหายต�อ
ชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ0 (Reputation Image damage) ความเสียหายทางธุรกิจ (Business loss) 
ท้ังนี้โอกาสท่ีบางสิ่งบางอย�างเกิดข้ึน นั้นเปIนผลลัพธ0ของสิ่งท่ีเปIนอันตรายหรือคุกคามท่ีส�งผลกระทบ
ต�อกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการต�างๆ (ชัยเสฏฐ0 พรหมศรี, 2550: 14) การบริหารความเสี่ยงอย�าง
เปIนระบบไปใช/ในโครงการ ได/แก�ตัวบ�งชี้ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงช�วยให/ผู/บริหาร 
จํากัดหรือลดโอกาสในการเกิดข้ึนของความเสี่ยงท่ีสําคัญได/ล�วงหน/า (Lin Tenc Hsien, 1995) การ
บริหารจัดการความเสี่ยง การที่องค0การต�างๆ นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช/ ช�วยเปIน
หลักประกันในการดําเนินการต�างๆ เพ่ือให/บรรลุเปZาหมายท่ีได/กําหนดไว/ การบริหารความเสี่ยงเปIน
ทิศทางการทํานายอนาคตอย�างมีเหตุผลมีหลักการ และหาวิธีทางลดหรือปZองกันความเสียหายอันท่ี
ก�อข้ึน ในการทํางานแต�ละข้ันตอนไว/ล�วงหน/า หรือเหตุการณ0ต�างๆ ท่ีไม�คาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับ
ปYญหาน/อยกว�าองค0การอ่ืนๆ ท่ีไม�มีการนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช/เพราะการท่ีได/มีการ
ตระเตรียมการและต้ังมือรับเหตุการณ0ต�างๆ อย�างเต็มท่ีไว/ล�วงหน/า ในขณะท่ีองค0การอ่ืนไม�มีการนํา
แนวคิดของกระบวนการความเสี่ยงมาใช/ เม่ือเกิดเหตุการณ0วิกฤตข้ึน องค0การเหล�านั้นจะประสบกับ
ปYญหาและความเสียหายท่ีตามมาโดยยากท่ีจะแก/ไข ดังนั้นการท่ีนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ช�วยในการบริหารงาน จะช�วยให/บรรลุวัตถุประสงค0ต�างๆท่ีกําหนดไว/และเปIนการปZองกันโอกาสท่ีจะ
เกิดความสูญเสีย (ธร สุนทรายุทธ, 2550: 18) 
 บทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรกายภาพทางกายภาพ
อาคาร จําแนกความเสี่ยงเปIน ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)  ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality 
Control) ความเสี่ยงสําหรับการส�งมอบ (Risk for Delivery) และความเสี่ยงด/านความปลอดภัย 
(Risk for Safety) (เสริชย0 โชติพานิช, 2553) ซ่ึงมีผลต�อแนวคิดการจัดการอาคารสํานักงานให/เช�า 
ระดับ เอ ซ่ึงเปIนกลุ�มอาคารท่ีต/องการ การจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีดี มีการให/บริการท่ี
ดี โดยมีกลุ�มผู/เช�าผู/ใช/อาคารและผู/มาติดต�อจะมีท้ังคนไทยและคนต�างชาติ จึงจําเปIนต/องมีการจัดการ 
การบริหารทรัพยากรกายภาพ อย�างมืออาชีพและมีคุณภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให/ผู/เช�า
และผู/ใช/อาคารเกิดความพึงพอใจได/รับความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล/อมท่ีดี และเกิดความเชื่อถือ
ในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIนอาคารสํานักงานให/เช�า ระดับ เอ และคงมูลค�าทรัพย0สินไว/ให/อยู�
ในระดับท่ีสูง (ธงชัย ทองมาและประสพชัย พสุนนท0, 2557: 15) ในการทําความเข/าใจเก่ียวกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น ควรสร/างต/นแบบวงจรความเสี่ยงข้ึนมา เพ่ือให/เห็นภาพรวมของ
ข้ันตอนต�างๆ ที่ควรดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได/แก� การทําความเข/าใจ
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วัตถุประสงค0หลักของธุรกิจ การสํารวจความเสี่ยง การค/นหาและคัดกรองชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห0
ความเสี่ยง การประเมินและการจัดลําดับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ความเสี่ยง ส�วนการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือมีความรู/ความเข/าใจและการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง     
ท่ีเกิดข้ึนแก�พนักงาน โดยฝwกอบรม ให/ความรู/ความเข/าใจในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การยอมรับความเสี่ยง ก�อให/เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด/านการยอมรับความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ�ายโอนความเสี่ยง (ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน0 จันทึก, 
2559) เครือข�ายการบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีน�าเชื่อถือได/เพ่ือสนับสนุนประเด็นความต/องการท่ีจะ
สร/างการปZองกันความเสี่ยงได/พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีช�วยลดความเสี่ยง ความเสี่ยงท่ีจุด
ความต/องการความเสี่ยงเข/ามาในองค0การอย�างชัดเจนอาจจะสร/างความแตกต�างอย�างมีนัยสําคัญใน
ระดับความเสี่ยง (İbrahim Akgün, 2014) การจัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําป|สําหรับอาคาร 
การตัดสินใจระหว�างดําเนินการบํารุงรักษา เปIนกลยุทธ0ขององค0การท่ีน�าพอใจเปIนทางเลือกท่ีมีความ
ซับซ/อน วิธีการจัดการความเสี่ยงได/อย�างมีประสิทธิภาพ (F.Taillandier, 2008) 
 ปYจจุบันอาคารสํานักงาน หมายถึง สถานท่ีทําการของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท ห/างร/าน 
เช�น อาคารสํานักงานสลากกินแบ�ง อาคารสํานักงานใหญ�ธนาคารออมสิน อาคารสํานักงาน
ทนายความ เปIนต/น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1187) สํานักงานเปIน สถานท่ีท่ีมี
การปฎิบัติงานต�างๆ ได/แก� การจัดเตรียมเอกสารรายงาน การจัดเก็บเอกสาร และการบริหารงาน
เอกสาร (Kelling Lewis, 1996) ท้ังนี้ อาคารสํานักงานเปIนการจัดองค0การภายในอาคารสํานักงานให/
บรรลุจุดมุ�งหมาย จัดแบ�งหน/าที่โดยใช/บุคลากร อุปกรณ0และวิธีปฏิบัติให/เหมาะสม รวมถึงการจัด
สภาพแวดล/อมท่ีดี (Denyer J.C., 1997) อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ หมายถึง อาคารท่ีมี
รูปทรงและรูปแบบท่ีทันสมัย ปราศจากปYญหาต�างๆ ในด/านโครงสร/างพื้นที่ให/เช�าในแต�ละชั้นของ
อาคารมีการออกแบบให/สามารถใช/พ้ืนท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดแบ�งพ้ืนท่ีได/ง�าย ระบบ
ปรับอากาศเปIนระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย0 (Central Chiller) ปรับอุณหภูมิการทํางานโดย
อัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีระบบปรับอากาศท่ีสามารถให/บริการตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับห/อง
คอมพิวเตอร0ของผู/เช�าพ้ืนท่ี ลิฟต0ในอาคารสํานักงานมีอัตราการรอคอยตํ่า กําหนดโซนการให/บริการ
สําหรับผู/เช�าโดยแยกตามความสูงของอาคาร และจัดพ้ืนท่ีเปIนสัดส�วนสําหรับลิฟต0บริการขนของ
โดยเฉพาะ พ้ืนท่ีส�วนกลางของอาคารมีการออกแบบตกแต�งที่สวยงามลงตัวด/วยวัสดุท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในส�วนของโถงส�วนกลางชั้นล�างในพ้ืนท่ีสํานักงานและส�วนบริเวณโถงส�วนกลางใน
แต�ละชั้น ความสูงจากพ้ืนถึงฝZาเพดานอย�างน/อย 2.6 เมตร สําหรับพ้ืนท่ีในสํานักงาน บริหารอาคาร
โดยผู/บริหารมืออาชีพ ท่ีจอดรถในอาคารมีจํานวนเพียงพอและมีการออกแบบท่ีสามารถอํานวยความ
สะดวกในการเข/า-ออกอาคารได/เปIนอย�างดี ส�วนอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน บี และเกรดพ้ืนฐาน
ซี อาคารเหล�านี้จะมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกต�างกับอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ คือจะ
มีลักษณะจํานวนพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีมีจํากัด และความแตกต�างอย�างชัดเจนในแง�ของการบริหารอาคาร
อย�างมืออาชีพ และการบริการอย�างมีคุณภาพ ปYจจุบันราคาค�าเช�าเฉลี่ยของอาคารสํานักงาน 
เกรดมาตรฐาน เอ มีราคาค�าเช�าประมาณ 650-1,150 บาทต�อตารางเมตร อาคารสํานักงาน 
เกรดมาตรฐาน บี มีราคาค�าเช�าประมาณ 450-600 บาทต�อตารางเมตร และอาคารสํานักงาน 
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เกรดมาตรฐาน ซี ประมาณ 200-450 บาทต�อตารางเมตร (ฝ�ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีบี ริชาร0ด 
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด, 2558)  
 จํานวนอาคารสํานักงาน ในกรุงเทพมหานคร อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ มี
จํานวน 55 อาคาร และอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี มีจํานวน 13 อาคาร พ้ืนท่ีเช�าส�วนใหญ�ใน
อาคารถูกใช/เพ่ือเปIนสํานักงาน ซ่ึงจะมีผู/เช�าท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ อาคารสํานักงาน เกรด 
มาตรฐาน เอ จะอยู�ในย�านท่ีมีการทําธุรกิจ  การค/า หนาแน�น หรือบริเวณศูนย0กลางเขตธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร CBD (Central Business District) (ฝ�ายการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย0ของบริษัท  
โจนส0 แลง ลาซาลล0(ประเทศไทย) จํากัด, 2558) ปYจจุบันยังไม�มีหน�วยงานใดกําหนดขอบเขต CBD 
อย�างชัดเจน แต�โดยท่ัวไป มักหมายถึง บริเวณสีลม สาทร สุขุมวิท เพลินจิต ชิดลม (ศูนย0ข/อมูล
อสังหาริมทรัพย0 ธนาคารอาคารสงเคราะห0, 2558) 
 บทบาทความสําคัญของระบบการบริหารงานอาคารเปIนแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หรือ F.M เปIนแนวคิดเชิงบริหารจัดการท่ี
สามารถนําไปประยุกต0ใช/กับอาคารสถานท่ี หรือ Facility ทุกประเภท แนวคิดพ้ืนฐานคือ การบริหาร
จัดการให/ทรัพยากรกายภาพทําหน/าท่ีสนองตอบและสนับสนุน กิจกรรมองค0การ และผู/ปฏิบัติงานของ
องค0การ ดังนั้น F.M จึงมีบทบาทบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพและระบบกายภาพตอบสนอง
องค0การ ในด/านการทํางานขององค0การและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และผู/ใช/อาคาร ให/เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต/องมุ�งเน/นการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและบริการเพ่ือให/
ทรัพยากรกายภาพทํางานสอดรับ ส�งเสริมและตอบสนองตามความต/องการของผู/ใช/อาคารอย�างมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลาการบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีเกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ การทําให/ระบบ
กายภาพทํางานสอดคล/องและสมดุลย0ตามเปZาหมาย พันธกิจ และลักษณะกิจกรรมขององค0การนั้น 
(เสริชย0 โชติพานิช, 2553: 64-65) การบริหารทรัพยากรกายภาพและการดําเนินงาน การออกแบบ
โครงการจะมีผลต�อการให/บริการท่ีมีประสิทธิภาพการจัดการของการบริหารทรัพยากรกายภาพใน
ข้ันตอนของการใช/อาคารและวงจรชีวิตของอาคาร (Marek Potkany et al., 2015) การบริการ
การจัดการคุณภาพและการประเมินผลเปIนกระบวนการท่ีซับซ/อนมากและมีปYญหา บริษัทรับผิดชอบ
ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ การให/บริการการจัดการจะต/องประเมินระดับความพึงพอใจของ
ลูกค/าท่ีมีการให/บริการ บทความท่ีนําเสนอแง�มุมทางทฤษฎีของคุณภาพการให/บริการและความพึงพอใจ
ของลูกค/าและกรอบเกณฑ0คุณภาพสําหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพการบริการ (Natalija 
Lepkova, 2013) การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หมายถึง กระบวนการ
ทํางานบริหารจัดการกํากับการใช/ และดูแลซ�อมบํารุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงได/แก� สิ่งปลูกสร/าง 
อุปกรณ0อาคาร อุปกรณ0สํานักงาน สถานท่ีและสภาพแวดล/อม ให/มีความพร/อมและตอบสนองการใช/งาน 
เพ่ือให/เกิดประโยชน0สูงสุดต�อผู/ใช/อาคารและเจ/าของอาคาร โดยกําหนดให/กิจกรรมและเปZาหมายของ
องค0กรเปIนศูนย0กลาง และอาคารเปIนเครื่องมือสนับสนุนองค0กรในการเ พิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให/คงอยู�ในสภาพท่ีดีอย�างต�อเนื่องและยาวนาน (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย0 โชติพานิช, 
2547: 10) ท้ังนี้ความปลอดภัยในระบบต�างๆ ของอาคาร การบริหารจัดการงานบริการด/านนี้ ต/องมี
ความรู/และประสบการณ0ด/านนี้อยู�มาก งานดูแลรักษาอาคาร (Operation & Maintenance) เปIน
งานบริการสําหรับอาคาร ได/แก� 1) งานควบคุมดูแลการใช/ (Operation) เปIนการควบคุม ดูแล ให/
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ระบบประกอบอาคารและระบบต�างๆ 2) งานบํารุงรักษา (Maintenance) เปIนการดําเนินงานเพ่ือ
รักษาให/อาคารและ ระบบประกอบอาคารอยู�ในสภาพท่ีสามารถใช/งานได/อย�างมีประสิทธิภาพ 3) งาน
ซ�อมแซม (Repairs) เปIนการดําเนินงานเพ่ือทําให/อุปกรณ0หรือระบบประกอบอาคารท่ีชํารุดกลับไปสู�
สภาพท่ีใช/งานได/ตามปกติ (ธงชัย ทองมาและและพิทักษ0 ศิริวงศ0, 2557: 293) 
 แต�ละกลุ�มของอาคารสํานักงานให/เช�า โดยเฉพาะอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ 
ซ่ึงเปIนกลุ�มอาคารท่ีต/องการ การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพท่ีดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
อาคารท่ีดี มีทําเลท่ีตั้งท่ีดี มีการให/บริการท่ีดี ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีการเก็บค�าเช�าพ้ืนท่ี
ต�อตารางเมตรท่ีค�อนข/างสูง โดยมีกลุ�มผู/เช�าท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ ผู/ใช/อาคารและมา
ติดต�อจะมีท้ังคนไทยและคนต�างชาติ อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ ส�วนอาคารสํานักงาน เกรด
มาตรฐาน ซี ซ่ึงเปIนกลุ�มอาคารจะมีลักษณะจํานวนพื้นที่สํานักงานที่มีจํากัด และระบบประกอบ
อาคารท่ีมีความแตกต�างกันและความแตกต�างอย�างชัดเจนในแง�ของการบริหารอาคารอย�างมืออาชีพ 
และการบริการอย�างมีคุณภาพ จึงจําเปIนต/องมีการบริหารจัดการอาคารอย�างมืออาชีพและมีคุณภาพ
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให/ผู/เช�า ลูกค/า ผู/มาติดต�อ และผู/ใช/อาคารเกิดความพึงพอใจ ได/รับ
ความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล/อมท่ีดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIน
อาคารสํานักงานให/เช�าเกรด มาตรฐาน เอ บี และเกรดมาตรฐาน ซี เพ่ือการเพ่ิมมูลค�าทรัพย0สินไว/ให/
อยู�ในระดับท่ีสูงท่ีทําให/อาคารสํานักงาน นั้นประสบความสําเร็จและลดอัตราความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด
จากด/านต�างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ให/อยู�ในสภาพท่ีดี และเปIน
ประโยชน0ต�อการบริหารจัดการอาคารสํานักงานระดับอ่ืนๆ อีกด/วย (ธงชัย ทองมา, 2553: 2) อย�างไร
ก็ตามการฝwกอบรมพนักงานซ�อมบํารุงให/มีความเชี่ยวชาญเปIนเกณฑ0ท่ีสําคัญท่ีสุดในการพิจารณาการ
สนับสนุนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอย�างยั่งยืนในจัดการบํารุงรักษาของอาคาร (Mahmoud Sodangi, 2014) 
 จากความเปIนมาและความสําคัญของการวิจัย ดังกล�าวข/างต/นจะเห็นได/ว�า ความเสี่ยง
ของอาคาร ธงชัย ทองมา (2553: 462) สรุปไว/ว�า อาคารแต�ละอาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องของ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับอาคาร หรือเกิดกับผู/ใช/อาคาร ซ่ึงแต�ละอาคารได/ให/ความสําคัญเก่ียวกับ
เรื่องความเสี่ยงของอาคารในเรื่องหลักๆ 3 ส�วนได/แก� 1) ความเสี่ยงด/านสุขภาพและสุขอนามัยของ
ผู/ใช/อาคาร(Health Risks) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องต�างๆ ได/แก� ระดับคุณภาพอากาศไม�ดี 
ระดับคุณภาพแสงสว�างที่ไม�ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติหรือไม�เหมาะสม 2) ความเสี่ยงด/านอุบัติเหตุ 
(Safety Risk) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องต�างๆ ได/แก�อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเปIน
อันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟZา เช�น ไฟฟZาดูด ไฟฟZาซ็อต น้ําท�วม แผ�นดินไหว 3) ความเสี่ยงด/าน
ความปลอดภัย (Security Risk) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องต�างๆ ได/แก� การลักทรัพย0และการ
โจรกรรม การทําร/ายร�างกายหรือการคุกคามต�อชีวิต การก�อการร/าย การชุมนุมประท/วง เปIนต/น 
ระดับการเสื่อมสภาพอาคารข้ึนอยู�กับระยะเวลาของอายุการใช/งานอาคารของการบริหารทรัพยากร
กายภาพอาคารผลการผสมผสานข้ึนอยู�กับวิธีการดําเนินการของความเสี่ยงท่ีเก่ียวข/องกับการกําหนด
ระดับการเสื่อมสภาพที่ เปIนที่รู/จักกันดีว�าการเสื่อมสภาพได/รับอิทธิพลจากปYจจัยหลายอย�าง 
(Agnieszka Dziadosz et al., 2015) อย�างไรก็ตาม เสริชย0 โชติพานิช (2553:183-186) 
กล�าวถึง ภัยคุกคาม (Threats) และความเสี่ยง ความไม�ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม โดยมี
สิ่งท่ีเปIนอันตราย หรือ Hazards เช�น สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ0 เปIนต/น โอกาสท่ีภัยคุกคาม
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อาจเกิดข้ึนได/และก�อให/เกิดความสูญเสีย หรือเปIนอันตรายกับผู/ใช/อาคารและทรัพย0สิน เรียกว�า 
ความเสี่ยง หรือ Risk (Broder, 2006) 
 จากปรากฏการณ0ข/างต/นทําให/ผู/วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือศึกษาตัวบ�งชี้
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0เทคนิคการ
วิจัยอนาคต และเพ่ือการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท้ังนี้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ยังไม�มีการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ให/แก�เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ท่ีทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู/บริหารอาคาร ได/แก� ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช�างเทคนิค
ประจําอาคารและเจ/าหน/าท่ี ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผู/ท่ีมีส�วนเก่ียวข/องเพ่ือนําไปใช/ประโยชน0ในงานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน อาคารพานิชย0 อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคาร
อุตสาหกรรม อาคารทางด/านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค0 อาคารพิเศษและอาคารประเภทอ่ืนๆ 
อาคารต�างๆ ท่ีมีกิจกรรมท่ีต/องดําเนินการในอาคารเปIนท่ีรวมของคนท่ีเข/ามาใช/พ้ืนท่ี ได/แก� ผู/เช�า 
ลูกค/า ผู/มาติดต�อ และผู/ใช/อาคาร การจัดการความเสี่ยงหากมีการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จะทําให/เกิดความปลอดภัยกับ 
เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ผู/เช�า ลูกค/า ผู/มาติดต�อ และผู/ใช/อาคาร เกิดความพึงพอใจ 
ได/รับความสะดวกสบาย มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล/อมท่ีดี ผู/เช�า ลูกค/า ผู/มาติดต�อ และผู/ใช/อาคาร
เกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIนอาคาร เพ่ือการเพ่ิมมูลค�าทรัพย0สินไว/ให/อยู�ใน
ระดับท่ีสูง เพ่ือให/เกิดประโยชน0สูงสุดต�อการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานให/มีประสิทธิภาพต�อไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 จากสภาพความเปIนมาและความสําคัญของปYญหาการวิจัยดังท่ีกล�าวมาข/างต/นเพ่ือให/มี
ความชัดเจนในการตอบคําถาม ผู/วิจัยได/กําหนดวัตถุประสงค0ของการวิจัยดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยตามบริบทความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0
วรรณกรรมแบบเครือข�ายข/อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคต 

2. เพ่ือพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 
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ข$อคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือให/สอดคล/องกับวัตถุประสงค0ของการวิจัย และเปIนแนวทางในการหาคําตอบของ
ผู/วิจัย จึงกําหนดข/อคําถามของงานวิจัยดังนี้ 

1. ตัวบ�งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มี
ตัวบ�งชี้ใดบ/างท่ีเปIนองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยและการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานพบความเสี่ยงด/านใดบ/างและมีบริบทใดบ/างของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

2. เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารจะมีองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยของเกณฑ0 เปIนอย�างไร 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ของอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ 
และอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี โดยศึกษาระดับความสําคัญของตัวบ�งชี้ความเสี่ยง โอกาสท่ี
เกิดข้ึนของความเสี่ยง และวิธีตอบสนองความเสี่ยงในแต�ละปYจจัย ในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือเปIนการตรวจสอบข/อคําถามของการวิจัย ผู/วิจัยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด$านกลุ'มเป(าหมายท่ีศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู/วิจัยได/กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย เปIน 2 ข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
 1.1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 

 เปIนการศึกษาข/อมูลพ้ืนฐานด/านการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาข/อมูลพ้ืนฐานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน จากเจ/าของอาคาร ตัวแทนเจ/าของอาคาร บริษัทผู/บริหารจัดการอาคาร ท้ังเอกสาร  
หนังสือ ตํารา แผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ และอินเตอร0เน็ต (Internet) ผ�าน เว็บไซต0 (Website) ต�างๆ 

1.1.2 การวิเคราะห0เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังองค0ประกอบการ
จัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ท้ังเอกสาร หนังสือ ตํารา แผ�นพับ  สื่อชนิดต�างๆ 
และอินเตอร0เน็ต (Internet) ผ�าน เว็บไซต0 (Website) ต�างๆ 

1.1.3 การสังเคราะห0วรรณกรรมแบบเครือข�าย โดยการประยุกต0ใช/โปรแกรม 
สําหรับการวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือข�ายขนาดใหญ� (Pajek) การเชื่อมโยง
เครือข�ายไม�พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพ่ือจัดกระทําประเด็นมาเปIนองค0ประกอบหลัก
และองค0ประกอบย�อยของตัวบ�งชี้ความเสี่ยง  

1.1.4 พัฒนาแนวโน/มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัยได/กําหนดวิธีการศึกษาไว/คือ โดยประยุกต0ใช/เทคนิค
การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2  
รวม 17 คน จําแนกเปIน 4 กลุ�มโดยมีผู/ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของผู/ทรงคุณวุฒิ 
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ดังนี้ กลุ�ม 1 นักวิชาการผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยเปIน
อาจารย0ท่ีสอนและทําการวิจัยด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ�ม 2 เจ/าของ
อาคารและผู/บริหารอาคาร ด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดย
เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
และผู/บริหารอาคารสํานักงาน ได/แก� ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ/าหน/าท่ี ทํางานด/านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน กลุ�ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
อาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและเจ/าหน/าท่ี กลุ�ม 4 ผู/ใช/อาคาร โดย        
ผู/เช�าอาคาร มีหน/าท่ีด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
  1.2 การพัฒนาเกณฑ� 
   เปIนการศึกษาการจัดองค0ประกอบของตัวบ�งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเปIนเกณฑ0
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือนําเกณฑ0ไป
ทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้ 

1.2.1 ศึกษาการจัดองค0ประกอบของตัวบ�งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเปIนเกณฑ0
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

1.2.2 การหาค�าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผู/ทรงคุณวุฒิ 
1.2.3 นําเกณฑ0ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

กายภาพอาคารสํานักงาน 
1.2.4 ศึกษาอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด 

มาตรฐาน ซี เพ่ือทําการเปรียบเทียบคะแนน จากองค0ประกอบหลักของเกณฑ0 องค0ประกอบย�อย 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส 
และผลกระทบ อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต�างๆ เช�น การประเมินโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น/อย (1) น/อยมาก และการประเมินระดับผลกระทบ 
(5) ผลกระทบร/ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน/อย (1) ผลกระทบ
น/อยมาก  

1.2.5 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0 ยู (Mann-Whitney 
U Test) เปIนการทดสอบสมมติฐาน กลุ�มตัวอย�างสองกลุ�มท่ีเปIนอิสระต�อกัน มาจากประชากรท่ีมี
ลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช/ทดสอบว�าประชากรประชากรสองประชากรมีการแจกแจง
ความน�าจะเปIนชนิดเดียวกันหรือไม�สถิติทดสอบแมน-วิทนีย0 ยู จึงเปIนการทดสอบท่ีเหมาะสําหรับใช/
เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ�ม 

1.2.6 การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0ใช/วิธีเมตริกซ0หลายคุณลักษณะหลายวิธี  

1.2.7 การปรับปรุงเกณฑ0ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 

1.2.8 เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 
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2. ขอบเขตด$านพ้ืนท่ี 
  การศึกษาครั้งนี้จะใช/แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) 
ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว�าในการเลือกกรณีศึกษาจําเปIนต/องมีการกําหนดเกณฑ0การเลือก โดยผู/วิจัย
ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของการวิจัยด/วยวิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห�ง) และ อาคารสํานักงานเกรด 
มาตรฐาน ซี (5 แห�ง) เขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 อาคารสํานักงานมีขนาดพ้ืนท่ี ต้ังแต� 5,000 ตารางเมตร ข้ึนไป 
2.3 มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงาน 

ได/แก�เจ/าหน/าที่ผู/ปฏิบัติงานด/านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เช�น การบริหารจัดการอาคาร 
การบริหารจัดการทรัพย0สินอาคาร เปIนต/น 

3. ขอบเขตด$านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”ผู/วิจัยได/ศึกษาค/นคว/าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข/อง 
ซ่ึงประกอบด/วยเนื้อหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข/องกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข/อง
กับงานวิจัยนี้ สามารถแบ�งได/ 8 ส�วน ดังนี้ 1) แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ0มาตรฐาน 2) ลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบเก่ียวกับอาคารในประเทศไทย 3) แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
(Facility Management) กับการบริหารอาคาร ได/แก� 3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน 3.2 แนวคิด
การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี 3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 3.4 ทรัพยากร
บุคคลในการบริหารจัดการอาคาร 4) การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลด
ความเสี่ยง ได/แก� 4.1 การจัดการคุณภาพ 4.2 การเพ่ิมผลผลิต 4.3 งานวิศวกรรม 5) แนวคิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 6) ทฤษฏีการประเมิน 7) แนวคิดด/านเทคนิคการวิจัย 
ได/แก� 7.1 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research) 7.2 แนวคิดเครือข�ายทางสังคม (Social network) 7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก 
วิธีของแมน-วิทนีย0ยู 7.4 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคเมตริกซ0หลายคุณลักษณะหลายวิธี และ 8) งานวิจัย
ท่ีเก่ียวข/อง 

4. ขอบเขตด$านเวลา  
      ในการศึกษาข/อมูลและดําเนินการวิจัย การพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน นี้ ผู/วิจัยใช/ระยะในการดําเนินการวิจัยนี้ 
รวม 12 เดือน 

4.1 ช�วงเดือนท่ี 1-6 เปIนการศึกษาปYจจัยความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

4.2 ช�วงเดือนท่ี 7-12 เปIนการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ0ท่ีไม�แน�นนอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต กับการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อันเกิดจากกระบวนการทํางาน การปฏิบัติงาน 
ซ่ึงหากเกิดข้ึนแล/วจะมีผลกระทบเชิงลบต�อการบรรลุวัตถุประสงค0หรือภารกิจ โอกาสท่ีจะเกิดความ
สูญเสียหรือสิ่งที่ไม�คาดหวังต�อชีวิตและทรัพย0สินของเจ/าของอาคาร ผู/เช�าอาคาร ผู/มาติดต�อ ผู/ใช/
อาคารรวมถึงผู/ปฏิบัติงาน การเสียโอกาสทางธุรกิจมีผลในทางลบ ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค0 

2. ตัวบ'งช้ี (indicators)  หมายถึง สิ่งท่ีแสดงสภาวะ หรือชี้สถานการณ0ที่เกิดขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน/าท่ี ปYญหา อุปสรรคของการดําเนินงานขององค0ประกอบหลัก 
องค0ประกอบย�อยและระดับท่ีต/องการวัดหรือตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน   

3. เครือข'ายทางสังคม (Social Network) หมายถึงการสังเคราะห0วรรณกรรมแบบ
เครือข�าย การพัฒนาประเด็นของแนวโน/มท่ีจะเปIนองค0ประกอบตัวบ�งชี้ด/วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร
โดยการประยุกต0ใช/โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือข�ายขนาดใหญ� 
(Pajek) การเชื่อมโยงเครือข�ายไม�พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพ่ือจัดกระทําประเด็นมา
เปIนองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยของตัวบ�งชี้ความเสี่ยง 

4. เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait - Multimethod Matrix: 
MTMM) หมายถึง เทคนิคการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร/างของเครื่องมือวัด สามารถทดสอบ
ความตรงเชิงเหมือนและความตรงเชิงจําแนกได/จากการพิจารณาค�าสหสัมพันธ0ต�างๆ ซ่ึงอยู�ในรูปของ
ตารางหรือเมตริกซ0แสดงความสัมพันธ0 

5. อาคารสํานักงาน (Office Building) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานท่ี 
ประกอบด/วย พ้ืนท่ีอาคาร ระบบประกอบอาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต�างๆ และมีระบบ
ประกอบอาคารท่ีมีเทคโนโลยีซับซ/อน มุ�งเน/นการให/บริการต�อผู/เช�า ผู/ใช/อาคาร ผู/มาติดต�อ และ
เจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน 

6. อาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน เอ (Standard grade A office building) 
หมายถึง อาคารท่ีมีรูปทรงและรูปแบบท่ีทันสมัย ปราศจากปYญหาต�างๆ ในด/านโครงสร/าง พ้ืนท่ีให/เช�า
ในแต�ละชั้นของอาคารมีการออกแบบให/สามารถใช/พ้ืนท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ ระบบประกอบอาคารท่ี
ทันสมัย การรักษาความปลอดภัยได/มาตรฐานและสามารถจัดแบ�งพ้ืนท่ีได/ง�าย มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยผู/บริหารอาคารมืออาชีพ มีความพร/อมด/านต�างๆ 
แบ�งแยกหน/าท่ีการทํางานอย�างชัดเจน 

7. อาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน ซี (Standard grade C office building) 
หมายถึง อาคารสํานักงานท่ีมีคุณลักษณะบางประการท่ีแตกต�างกับอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน 
เอ คือจะมีลักษณะจํานวนพื้นที่สํานักงานที่มีจํากัด และความแตกต�างอย�างชัดเจนในแง�ของการ
บริหารอาคารอย�างมืออาชีพระบบประกอบอาคารไม�ค�อยทันสมัย  
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นิยามศัพท�ปฏิบัติการ 
1. ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด

จากกระบวนการการบริหารจัดการให/ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหน/าท่ีสนองตอบและสนับสนุน 
กิจกรรมองค0การ (Process) และผู/ปฏิบัติงานขององค0การ (People) เพื่อให/อาคารบรรลุความ
ต/องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค0การ และความต/องการ
ของผู/ใช/อาคาร 

2. ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางาน การปฏิบัติงานภายในองค0การซ่ึงเปIนผลมาจากบุคลากร กระบวนการทํางาน 
โครงสร/างพ้ืนฐาน ภาระหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน 

3. ความเส่ียงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช/ให/บรรลุวัตถุประสงค0 ตาม
ข้ันตอนการบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค0รวมทุกข้ันตอนอย�างต�อเนื่อง การปรับปรุงการทํางาน
อย�างต�อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาองค0การให/มีการจัดการคุณภาพท่ีเปIนมาตรฐานสากลและเปIนท่ียอมรับ 

4. ความเส่ียงสําหรับการส'งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�ให/สามารถบริการได/ถึงมือลูกค/าเช�า ผู/ใช/อาคาร และผู/มา
ติดต�ออาคาร การส�งมอบพ้ืนท่ี หรือการสื่อสารกับผู/เช�า ผู/ใช/อาคาร และผู/มาติดต�ออาคาร การส�งมอบ
จึงเปIนองค0ประกอบท่ีสําคัญอย�างมากท่ีจะทําให/องค0การบรรลุเปZาหมายในการปรับปรุงการเพ่ิม
ผลผลิตเพราะเปIนส�วนหนึ่งท่ีจะสร/างความพึงพอใจให/กับผู/เช�า ผู/ใช/อาคาร และผู/มาติดต�ออาคาร  

5. ความเส่ียงด$านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ/นภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ 
การเสี่ยงภัย การสูญเสีย เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งท่ีเปIนอันตรายกับผู/ใช/อาคารและทรัพย0สิน 

6. ความเส่ียงด$านเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางานท่ีช�วยให/ผู/บริหารอาคารสามารถสร/างความสมดุลของต/นทุนเชิงเศรษฐศาสตร0
และการดําเนินธุรกิจ ระหว�างมาตรการในการปZองกันและการบรรลุผลสําเร็จของพันธกิจ ด/วยการ 
ปกปZองด/านเทคโนโลยีซึ่งการกําหนดความเสี่ยงจะช�วยสนับสนุนความสําเร็จของการบรรลุพันธกิจของ
องค0การ เพ่ือให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. โครงสร$างงาน (Work Breakdown Structure, WBS) หมายถึง การกระจายงาน
โครงสร/างงานหนึ่งออกเปIนโครงสร/างงานย�อยๆ ตามลําดับชั้นบนล�าง อย�างเปIนระบบ  

8. โครงสร$างความเส่ียง (Risk Breakdown Structure, RBS) หมายถึง โครงสร/าง
ความเสี่ยงเปIนโครงสร/างแผนภูมิต/นไม/ท่ีมีการจัดกลุ�ม จําแนกประเภทและแจกแจง ความเสี่ยงเปIน   
ลําดับชั้น เพ่ือนํามาใช/เปIนเครื่องมือในการระบุเหตุการณ0ความเสี่ยง 

9. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึงการจัดการความเสี่ยง การ
บริหารความเสี่ยงทั้งในกระบวนการ การระบุ วิเคราะห0 (Risk analysis) การประเมิน (Risk 
assessment) การดูแล การตรวจสอบ และการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีความสอดคล/องกับบริบทต�างๆ
ท่ีเก่ียวข/องกับกิจกรรม หน/าที่และกระบวนการทํางานการปฏิบัติงาน เพ่ือให/การบริหารจัดการ
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ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัย
ท่ีอาคารสํานักงาน ต/องเผชิญในช�วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  

10. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การศึกษาข/อมูลต�างๆ ที่เกี่ยวข/องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เปIนกระบวนการท่ีมีการเก็บรวบรวม เพ่ือให/
ได/ผลเปIนอย�างใดอย�างหนึ่ง 

11. เกณฑ� (criteria)  หมายถึงการกําหนดเกณฑ0การประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  

12. มาตรฐาน (Standard) หมายถึงองค0ประกอบของเกณฑ0ที่ใช/ในการแบ�งกลุ�มการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ได/แก� การบริหาร การปฏิบัติงาน การควบคุม
คุณภาพการส�งมอบ ความปลอดภัย เทคโนโลย ี

13. การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หมายถึงการบริหาร
จัดการให/ทรัพยากรกายภาพ อาคาร สถานท่ี  กิจกรรมองค0การ และผู/ปฏิบัติงานขององค0การ ในการ
บริหารจัดการอาคารสํานักงานให/สําเร็จลุล�วงตามเปZาหมาย 

14. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-
วิทนีย�ยู (Mann-Whitney U Test) หมายถึงการทดสอบสมมติฐาน กลุ�มตัวอย�างสองกลุ�มท่ีเปIน
อิสระต�อกัน มาจากประชากรที่มีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช/ทดสอบว�าประชากร
ประชากรสองประชากรมีการแจกแจงความน�าจะเปIนชนิดเดียวกันหรือไม�สถิติทดสอบแมนวิทนีย0ยูจึง
เปIนการทดสอบท่ีเหมาะสําหรับใช/เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ�ม 
  
ประโยชน�ท่ีคาดว'าจะได$รับ  

1. สามารถจัดองค0ประกอบหลัก องค0ประกอบย�อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ของตัวบ�งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเปIนการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

2. ทําให/ทราบข/อมูลพ้ืนฐานด/านความเสี่ยงของอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ และ 
อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ในกรุงเทพมหานคร 

3. ได/ตัวบ�งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วย
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0วรรณกรรมแบบเครือข�ายข/อมูลและการวิจัยอนาคต 

4. ได/การพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

5. เปIนการกําหนดกลยุทธ0 ท่ีเหมาะสมให/เปIนไปในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข/องในจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยอมรับได/ คือระดับความเสี่ยงท่ีองค0การ
เต็มใจท่ีจะยอมรับเพ่ือมุ�งไปสู�เปZาหมายขององค0การ ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความเสี่ยง
ท่ีองค0การยอมรับได/เปIนอย�างแรก เพ่ือประเมินทางเลือกและพัฒนากลไกในการบริหารความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข/องต�อไป 

6. นําผลการวิจัยไปกําหนดการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร เพ่ือการเพ่ิมมูลค�าทรัพย0สินไว/ให/อยู� ในระดับท่ีสูง 
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ก�อให/เกิดประโยชน0สูงสุดต�อการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานให/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป 

7. การบริหารความเสี่ยงเจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ใช/ในการระบุและ
เลือกทางเลือกในการตอบสนองความเสี่ยงในรูปแบบต�างๆ ท้ังยังช�วยจัดหาวิธีการและเทคนิคสําหรับ
การตัดสินใจ เช�น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงและการยอมรับ
ความเสี่ยง 

8. เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ท่ีทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคาร และผู/บริหารอาคาร ได/แก� ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช�างเทคนิคประจํา
อาคารและเจ/าหน/าท่ี ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานตลอดจน 
ผู/ท่ีมีส�วนเก่ียวข/องเพ่ือนําไปใช/ประโยชน0ในงานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารพานิชย0 อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคารอุตสาหกรรม 
อาคารทางด/านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค0 อาคารพิเศษและอาคารประเภทอ่ืนๆ อาคารต�างๆ 
สามารถทราบถึงเกณฑ0การประเมินจัดการความเสี่ยงในด/านต�างๆ เพ่ือใช/เปIนส�วนหนึ่งในการบริหาร
จัดการระบบงานอาคารสํานักงาน 

 
กรอบแนวคิด 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานนี้ ผู/วิจัยได/กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จากองค0ความรู/
ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ด/วยการประยุกต0เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0วรรณกรรม
แบบเครือข�ายข/อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตท่ีเก่ียวข/องทางด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ซึ่งเปIนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช/อาคาร
สํานักงานเปIนหน�วยวิเคราะห0 (Unit of Analysis) ใช/วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
ระหว�างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต 
(Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในข้ันตอนของการวิเคราะห0ความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาค�าฐานนิยม (Mode) และค�า
พิสัยระหว�างควอไทล0 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0ยู และการวัดผลกระทบ
ของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด/วยการ
ประยุกต0เทคนิควิธีเมตริกซ0หลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) ประกอบด/วยข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให/ได/คําตอบของคําถามการวิจัยถึงอนาคตภาพของแนวโน/มการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามความเห็นของผู/เชี่ยวชาญ
และการวิจัยจากการกลุ�มตัวอย�างเปIนอย�างไร ผู/วิจัยได/กําหนดข้ันตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบ�ง
ออกเปIน 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 โดยเริ่มจากข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยเริ่มต/นจากการศึกษางานวิจัย
เชิงคุณภาพ เปIนการศึกษาข/อมูลพ้ืนฐานด/านการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง ผ�าน
วิธีการศึกษาข/อมูลพ้ืนฐาน การวิเคราะห0เอกสารท้ังองค0ประกอบการจัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขต
การจัดการความเสี่ยง การสังเคราะห0วรรณกรรมแบบเครือข�าย เพ่ือการนําแนวคิดเครือข�ายทางสังคม
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ท่ีประกอบด/วยกลุ�มผู/ดําเนินการผู/ท่ีถูกเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนผ�านความสัมพันธ0อย�างมีความหมายทาง
สังคมแห�งนั้น โดยใช/โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือข�ายขนาดใหญ� 
(Pajek) จากนั้นจึงเข/าสู�กระบวนการสังเคราะห0ข/อมูลต�างๆ โดยผู/วิจัย เพ่ือจัดกระทําประเด็นมาเปIน
องค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยของตัวบ�งชี้ความเสี่ยง นําไปสู�การพัฒนาแนวโน/มของ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัย
ได/กําหนดวิธีการศึกษาไว/คือ โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi 
Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 รวม 17 คน ผ�านสัมภาษณ0แบบก่ึงโครงสร/าง 
(semi-structure interview)  
 ท้ังนี้ผู/วิจัยได/ทําการแบ�งกลุ�มผู/เชี่ยวชาญออกเปIน 4 กลุ�ม โดยมีผู/ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญ
และกําหนดคุณสมบัติของผู/ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ กลุ�ม 1 นักวิชาการผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยเปIนอาจารย0ท่ีสอนและทําการวิจัยด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคาร  กลุ�ม 2 เจ/าของอาคารและผู/บริหารอาคาร ด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ทํางานด/านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และผู/บริหารอาคารสํานักงาน ได/แก� ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร 
และเจ/าหน/าท่ี ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ�ม 3 สมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและเจ/าหน/าท่ี และ 
กลุ�ม 4 ผู/ใช/อาคาร โดยผู/เช�าอาคาร มีหน/าท่ีด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน เพ่ือค/นหาตัวบ�งชี้ตามองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบย�อยของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และนําไปสู�การพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  
 จากนั้นจึงเข/าสู�ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ0 โดยเริ่มต/นจากการศึกษางานวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการจัดองค0ประกอบของตัวบ�งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเปIนเกณฑ0ประเมินความเสี่ยง โดย
วิธีการสังเคราะห0ข/อมูลจากการสัมภาษณ0โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) รอบท่ี 
1 และ รอบท่ี 2 จํานวน รวม 17 คน เพ่ือนํามาจัดองค0ประกอบของตัวบ�งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเปIน
เกณฑ0ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยนํา
แบบสอบถามท่ีสร/างข้ึนไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช/เทคนิคการหาค�าดัชนีความสอดคล/อง
ของข/อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู/เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตาม
เทคนิค IOC เพ่ือนําไปปรับปรุงแก/ไขก�อนนําแบบสอบถามไปเก็บข/อมูลจริง โดยการหาค�าความ
เท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร/างให/อยู�ในลักษณะของแบบประเมินมาตราส�วนประมาณค�า   
5 ระดับ นําไปวิเคราะห0ค�าความเชื่อม่ัน โดยวิธีของ Cronbach ใช/เกณฑ0การยอมรับข/อคําถามท่ีค�า
มากกว�า 0.65 เม่ือได/ค�าดัชนีความสอดคล/องของเครื่องมือมีค�าเท�ากับ 1.00 มีความสอดคล/องสูง โดย
ลักษณะของแบบประเมินเปIนแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ  
 เข/าสู�กระบวนการนําเกณฑ0ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี 
โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ�มตัวอย�างท่ีมีลักษณะใกล/เคียงกับกลุ�มท่ีศึกษาจํานวน 
30 คน เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากองค0ประกอบหลักของเกณฑ0 องค0ประกอบย�อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
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การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส และผลกระทบ 
อาคารท่ีมีการจัดการความเสี่ยงในระดับต�างๆ เช�น การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก 
(4) สูง (3) ปานกลาง (2) น/อย (1) น/อยมาก และการประเมินระดับผลกระทบ (5) ผลกระทบร/ายแรง 
(4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน/อย (1) ผลกระทบน/อยมาก การทดสอบ
สถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0 ยู และ การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0ใช/วิธีเมตริกซ0หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) 
 เพื่อให/งานวิจัยนี้เปIนไปตามวัตถุประสงค0ของการวิจัย จึงได/กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึง
ประกอบด/วย 1) แผนแบบการวิจัยโดยการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช/อาคาร
สํานักงานเปIนหน�วยวิเคราะห0 (Unit of Analysis) ท่ีมีแบบแผนการวิจัยใช/แนวทางในการศึกษาแบบ
กรณีศึกษา (Case study Approach) ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว�าในการเลือกกรณีศึกษาจําเปIนต/อง
มีการกําหนดเกณฑ0การเลือก โดยผู/วิจัยดําเนินการตามกรอบแนวคิดของการวิจัยด/วยวิธีการสุ�มตัวอย�าง
แบบเจาะจง 2) ประชากร ได/แก� (1) อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห�ง) และ อาคาร
สํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห�ง) เขตกรุงเทพมหานคร (2) อาคารสํานักงานมีขนาดพ้ืนท่ี ต้ังแต� 
5,000 ตารางเมตร ข้ึนไป (3) มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร
สํานักงาน ได/แก�เจ/าหน/าท่ีผู/ปฏิบัติงานด/านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เช�น การบริหารอาคาร
สํานักงาน การบริหารจัดการทรัพย0สินอาคาร เปIนต/น 3) กลุ�มตัวอย�าง คือ อาคารสํานักงานเกรด 
มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี เขตกรุงเทพมหานคร 4) ตัวแปรท่ีศึกษา โดย
ตัวแปรท่ีใช/ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด/วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดได/แก� 
(1) ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส�วนตัวของผู/ให/ข/อมูล ได/แก� เพศ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ0การทํางาน (2) ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวข/องกับองค0ประกอบหลักของ
เกณฑ0 องค0ประกอบย�อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมินโอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง  
ความเสี่ยงคงที่ โอกาส ผลกระทบ เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได/แก� 1) ความเสี่ยงในการบริหาร 2) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 4) ความเสี่ยงสําหรับการส�งมอบ 5) ความเสี่ยง
ด/านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงด/านเทคโนโลยี  
 เพ่ือนําไปสู� กระบวนการประเมินค�าความตรง (Assess Validity) การทดสอบสถิตินอน
พาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0 ยู และ การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0ใช/วิธีเมตริกซ0หลายคุณลักษณะ
หลายวิธี (MTMM) สถิติท่ีใช/ในการวิเคราะห0คือ ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ0เพียร0สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 จากนั้นนํามาปรับปรุงเกณฑ0ประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือการเกณฑ0มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  โดยกรอบแนวคิดของการ
วิจัยท่ีผู/วิจัยได/เสนอกรอบแนวคิดเชิงข้ันตอนให/พิจารณา ดังแสดงตามภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แบบสอบถาม 

พัฒนาประเด็นของแนวโน/มท่ีจะเปIน
องค0ประกอบตัวบ�งช้ีด/วยเทคนิคการวิจัย
เอกสารและการสังเคราะห0วรรณกรรม

แบบเครือข�าย 

การวิจัยอนาคตด/วยเทคนิค  
EDFR 1 

(Ethnographic Delphi Futures Research) 

การวิจัยอนาคตด/วยเทคนิค  
EDFR 2 

(Ethnographic Delphi Futures Research) 

ตัวบ�งช้ีตามองค0ประกอบ
หลักและองค0ประกอบย�อย

ของความเส่ียงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 

 

จัดองค0ประกอบของตัว
บ�งช้ีความเส่ียงขึ้นรูปมา
เปIนเกณฑ0ประเมินความ
เส่ียงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 
 

นําเกณฑ0ไปทดสอบ
ประเมินความเส่ียง
ในการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ท า ง
ก า ย ภ า พ อ า ค า ร
สํานักงาน 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเกณฑ� 

IOC  
จาก

ผู/ทรงคุณวุฒิ 

เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

สังเคราะห0 

พัฒนาเปIนแนวสัมภาษณ0 

จัดกระทําประเด็นมาเปIนองค0ประกอบ
หลักและองค0ประกอบย�อยของตัวบ�งช้ี

ความเสีย่ง 

การวัดผลกระทบของความเส่ียง 
คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

กายภาพอาคารสํานักงานด/วย 
การประยกุต0เทคนิค MTMM 

กลุ�มอาคาร  
เกรดมาตรฐาน เอ 

กลุ�มอาคาร 
 เกรดพื้นฐาน ซี 

ยอมรับ 

ปรับปรุงเกณฑ0ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

ปฎิเสธ 

การทดสอบ
สถิตินอน

พาราเมตริก  
วิธีของแมน-

วิทนีย0 
(Mann-
Whitney  
U Test) 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
  

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”นี้ ผู+วิจัยได+ศึกษาค+นคว+าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง ซ่ึง
ประกอบด+วยเนื้อหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข+องกับงานวิจัยนี้ 
สามารถแบ7งได+ 8 ส7วน ได+แก7 

1. แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ�มาตรฐาน 
2. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบเก่ียวกับอาคารในประเทศไทย 
3. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพกับการบริหารอาคาร 

3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน 
3.2 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี 
3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 
3.4 ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร 

4. การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการบริหารงานอาคารเพ่ือลดความเสี่ยง 
4.1 การจัดการคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมผลผลิต 
4.3 งานวิศวกรรม 

5. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง  
6. ทฤษฏีการประเมิน 
7. แนวคิดด+านเทคนิคการวิจัย 

7.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  
Futures Research) 

7.2 แนวคิดเครือข7ายทางสังคม (Social network) 
7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 
7.4 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคเมทริกซ� หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod 

Matrix) 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 
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1. แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ�มาตรฐาน 
 การพัฒนาองค�การ หรือหน7วยงานในปbจจุบันนับว7าเปcนเรื่องท่ีทุกหน7วยงานให+ความสําคัญ
เปcนอย7างยิ่ง คาส และ โรเซนวาย (Kast and Rosenzweig, 1979: 6) ให+ความหมายองค�การ คือ 
การจัดโครงสร+าง และการบูรณาการของกิจกรรมต7างๆ ทําให+คนจํานวนหน่ึงได+มาทํางานหรือประสาน
ความร7วมมือกันในรูปแบบความสัมพันธ�ที่ต+องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2557) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันขององค�การและของ
ประเทศ เพ่ือมุ7งไปสู7การแข7งขันท่ีเปcนสากล ประเทศชั้นนําหลายประเทศจึงได+พัฒนาเกณฑ�มาตรฐาน
เพ่ือเปcนแนวทางในการพัฒนาสู7ความเปcนเลิศ แนวความคิดนี้ เกิดจากการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา หา
แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันระดับประเทศ ผ7านการพัฒนาองค�การโดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจ เพ่ือต7อสู+และกู+สถานการณ�การแข7งขันทางการค+ากับนานาชาติ ซ่ึงประสบความสําเร็จทาง
การค+าจากการนําระบบคุณภาพมาประยุกต�ใช+งานอย7างจริงจัง และมีเกณฑ� รางวัลด+านคุณภาพ จึงได+
เกิดหน7วยงานที่ทําหน+าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในองค�การข้ึนมา เพ่ือทําหน+าท่ีรับรอง
คุณภาพมาตรฐานในองค�การ และหน7วยงานที่สามารถทําหน+าที่ดังกล7าวได+ดี ทั้งนี้ Canadian 
International Development Agency ; CIDA (1999) กล7าวว7า การบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ เปcน
วิธีการในการปรับปรุงการบริหารให+เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และโปร7งใสสามารถตรวจสอบได+ 
(Accountability) โดยท่ีผู+มีส7วนได+ส7วนเสียเข+ามามีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย ประเมินความเสี่ยง 
กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุผลตามเปwาหมายท่ีกําหนดไว+ รวมถึงการมีส7วนร7วม
ในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 เกณฑ�มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปcนผลการปฏิบัติงานใน
ระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว7าเปcนเกณฑ�ที่น7าพอใจ หรืออยู7ในระดับที่ผู+ปฏิบัติงานส7วนใหญ7ทําได+ 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะเปcนลักษณะข+อตกลงร7วมกันระหว7างผู+บังคับบัญชากับ
ผู+ใต+บังคับบัญชาในงานท่ีต+องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ด+าน
ด+วยกัน อาทิ ด+านปริมาณ ด+านคุณภาพ ด+านระยะเวลา ด+านค7าใช+จ7าย หรือพฤติกรรมของผู+ปฏิบัติงาน 
เนื่องมาจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะท่ีบางประเภทอาจ
ออกมาในรูปแบบของคุณภาพองค�การจึงจําเปcนต+องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให+เหมาะสมและ
สอดคล+องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆการกําหนดเกณฑ�มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance 
Standard) ต+องมีการระบุ เกณฑ�การประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ด+วยมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเปcนส7วนหนึ่งของมาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ และหมายรวมถึงมาตรฐาน
ฝzมือแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน, 2529) เกณฑ�มาตรฐานในช7วงทศวรรษ 
1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแข7งขันทางธุรกิจ เนื่องจากคู7แข7ง จาก
ประเทศอ่ืนๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการผ7านกระบวนการปรับปรุง
อย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคู7แข7งจากประเทศญ่ีปุ|นมีการส7งสินค+าเข+าไปเพ่ือต+องการเปcนคู7แข7งขัน
รายใหญ7ในประเทศสหรัฐอเมริกา สินค+าต7างๆ ได+แก7 เครื่องใช+ไฟฟwา ผลิตภัณฑ�อิเล็กทรอนิกส� สินค+า 
อุปโภคบริโภค สินค+า อุปโภคบริโภค เปcนต+น จากการแข7งขันท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนปz ค.ศ. 1987 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได+เริ่มกําหนดเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติเพื่อการส7งเสริมแนวทางในการเพ่ิมขีด
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ความสามารถทางการแข7งขันขององค�การของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต+ชื่อว7า Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) จากกรอบแนวคิดของการกําหนดเกณฑ�ดังกล7าวเกิด
จาก การระดมสมองจากผู+บริหารและนักวิชาการระดับแนวหน+าของประเทศ ว7าเกณฑ�รางวัลคุณภาพ
แห7งชาติ ควรประกอบด+วยองค�ประกอบท่ีบูรณาการกันอย7างไรบ+าง MBNQA ก7อให+เกิดการปรับปรุง
และมุ7งเน+นคุณภาพของผลิตภัณฑ�และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความโดดเด7น MBNQA 
ถือว7าเปcนการกําหนดกรอบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐานภาษาสื่อสารกันได+ และเปcนการกระตุ+นให+
หน7วยงานองค�การต7างๆ สามารถแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู+ ข+อมูลต7างๆ ซ่ึงกันและกันเปcนการนําไปสู7
แนวทางการบริหารจัดการท่ีดีข้ึน ได+การยอมรับว7าเปcนแนวทางในการบริหารจัดการองค�การที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโดดเด7นมากจนถึงปbจจุบัน เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ
สามารถประยุกต�ใช+ได+กับองค�การทุกขนาด ทุกประเภท ท้ังองค�การภาคธุรกิจ และภาครัฐ องค�การท่ี
แสวงหาผลกําไร และองค�การท่ีไม7แสวงหาผลกําไร และสามารถประยุกต�ใช+ได+ ท้ังองค�การธุรกิจ 
องค�การการศึกษา และองค�การด+านสาธารณสุข รวมถึงหน7วยงานราชการ และหน7วยงานด+านทหาร 
ผลของการส7งเสริมให+องค�การต7างๆ มีการประเมินตนเองและปรับปรุงตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพ
แห7งชาติ ส7งผลให+ประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจท่ีม่ันคง กลายเปcนผู+นําท่ียิ่งใหญ7ในตลาดโลกใน
เวลาต7อมา และยังส7งเสริมให+ประเทศต7างๆ นําไปประยุกต�ใช+มีการพัฒนาเปcนเกณฑ�รางวัลคุณภาพ
ของชาติในแต7ละประเทศมากกว7า 70 ประเทศ อาจกล7าวได+ว7า MBNQA ได+กลายเปcนต+นแบบการ
บริหารจัดการองค�การในระดับโลก ตัวอย7างเกณฑ�รางวัลคุณภาพท่ีพัฒนาจาก MBNQA ของประเทศต7างๆ 
ดังแสดงตามตารางท่ี 1 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย7างเกณฑ�รางวัลคุณภาพท่ีพัฒนาจาก MBNQA ของประเทศต7างๆ 

ประเทศ 
ชื่อเกณฑ�รางวัลคุณภาพท่ีพัฒนาจาก MBNQA 

(Malcolm Baldrige National Quality Award) 

ป@ ค.ศ. ท่ีเร่ิม
ประกาศ 

มอบรางวัล 
แคนาดา Canada Awards for Excellence (CAE) 1984 
ออสเตรเลีย Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 
สหภาพยโุรป  European Quality Award (EQA) 1989 
มาเลเซีย Prime Minister Quality Award (PMQA) 1991 
สหราชอาณาจักร UK Business Excellence Award 1994 
สิงคโปร� Singapore Quality Award (SQA) 1994 
ญี่ปุ|น Japan Quality Award (JQA) 1995 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เกณฑ�คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 (Public Sector Management Quality Award) (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิชั่น 
พริ้นท�แอนด�มีเดีย จํากัด, 2557), 4. 
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 The National Institute of Standards and Technology (2015). กล7าวไว+ว7า 
MBNQA หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award เปcนเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ
ของประเทศอเมริกาท่ีเปcนกรอบแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการองค�การสู7ความเปcนเลิศได+รับ
การยอมรับอย7างมากในนานาประเทศ เพ่ือส7งเสริมให+เกิดการบริหารจัดการท่ีดี และเปcนแนวทางใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข7งขันขององค�การของประเทศสหรัฐอเมริกา ดูแลควบคุมโดย The 
U.S. Commerce Department’s National Institute of Standards and Technology (NIST) 
โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได+ตราเปcนกฎหมาย เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพ่ือมอบ
ให+แก7องค�การท่ีประสบความสําเร็จดียิ่งตามเกณฑ�ต7างๆ ท่ีได+กําหนดไว+ในแต7ละปz ผลการดําเนินงานท่ี
เปcนเลิศหรือ Performance Excellence นั้นจะต+องสะท+อนถึงการดําเนินงานอย7างบูรณาการซ่ึง
ก7อให+เกิดผลใน 3 ด+านหลักๆ คือ 1) การส7งมอบสินค+าหรือบริการท่ีมีคุณค7าเพ่ิมท่ีสูงข้ึนอย7างเด7นชัด
ให+กับลูกค7า ส7งผลให+มีความสําเร็จในตลาดและธุรกิจ 2) การปรับปรุงประสิทธิผลขององค�การ 
(Oraganizational Effective ness) และขีดความสามารถขององค�การ (Oraganizational  Capability) 
3) การเรียนรู+ของบุคคล และองค�การ ประเด็นสําคัญในการพิจารณาเกณฑ�ความเปcนเลิศ  7 ด+าน 
สําหรับประเด็นสําคัญในการพิจารณาเกณฑ�ความเปcนเลิศหรือองค�ประกอบหลักในการตรวจสอบ
ความเปcนเลิศในการดําเนินงาน ประกอบด+วยองค�ประกอบย7อย 7 ด+าน ดังนี้ (1) ภาวะผู+นํา 
(Leadership) ให+ความสําคัญกับภาวะการนําของผู+บริหารและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (2) กลยุทธ�  
(Strategic) การกําหนดและการวางแผนยุทธศาสตร� การมีแผนปฏิบัติการท่ีเชื่อมกับแผนยุทธศาสตร�
และการติดตามความก+าวหน+า (3) ลูกค+าผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย (Customers)ให+ความสําคัญกับความสําเร็จ
ในระยะยาว (4) การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู+(Measurement, Analysis and 
Knowledge) ดูว7าองค�การมีการจัดการข+อมูล ความรู+ และนําไปใช+ในการพัฒนางานองค�การได+
อย7างไร (5) แรงงาน (Workforce) เรื่องของการจัดการแรงงาน การพัฒนา และสร+างสภาพแวดล+อม
สนับสนุนการทํางานของแรงงาน (6) การดําเนินงาน (Operations) การบริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบภายในขององค�การเพ่ือสร+างความสําเร็จในงานตามพันธกิจ และเพ่ือพร+อมรับกับสถานการณ�
การเปลี่ยนแปลงต7างๆ (7) ผล (Results) เปcนผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดจากงานท้ัง 6 ด+านข+างต+น โดยกรอบนี้
จะสอดคล+องกับกรอบท้ัง 4 ด+านของ Balanced Scorecard  ตามรูปภาพท่ี 2 แสดงการประเมินตาม
กรอบ MBNQA            
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ภาพท่ี 2 แสดงการประเมินตามกรอบ MBNQA 
ท่ีมา: The National Institute of Standards and Technology, Malcolm Baldrige National 
Quality Award, accessed November 6, 2015, available from http://www.nist.gov/baldrige/ 
about/index.cfm 
 
 เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดยได+ก7อต้ังข้ึนเม่ือ
วันท่ี 5 กันยายน 2539 โดยการลงนามบันทึกความร7วมมือระหว7าง สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห7งชาติ และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห7งชาติ  เปcนบรรทัดฐานสําหรับการประเมินตนเองของ
องค�การ การคัดเลือกผู+ได+รับรางวัลคุณภาพแห7งชาติ และการให+ข+อมูลปwอนกลับแก7องค�การท่ีสมัครรับ
รางวัล ยิ่งกว7านั้นยังมีบทบาทสําคัญ 3 ประการในการเสริมสร+างความสามารถในการแข7งขัน 
ดังต7อไปนี้ 1) ช7วยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธ�ขององค�การ 
2) ช7วยกระตุ+นให+มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู+วิธีปฏิบัติท่ีเปcนเลิศระหว7างองค�การต7างๆ 3) เปcน
เครื่องมือท่ีสามารถนํามาใช+และบริหารจัดการผลการดําเนินการขององค�การ เพ่ือเปcนแนวทางในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ� และเพื่อการสร+างโอกาสในการเรียนรู+ โดยมีเปwาประสงค�ของเกณฑ�เพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปcนเลิศ เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ จัดทําข้ึนเพ่ือช7วยให+องค�การใช+แนวทางท่ี    
บูรณาการในการจัดการผลการดําเนินการ ซ่ึงจะส7งผลให+เกิด การส7งมอบคุณค7าท่ีดีข้ึนเสมอให+แก7
ลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย ซ่ึงจะส7งผลต7อความยั่งยืนขององค�การ การปรับปรุงประสิทธิผลและขีด

 

 

 

 

 

        
 

                                       

                         

  

 
 

 

 

 

 

คHานิยมหลักและแนวคิด 
(Core Values and Concepts) 

ภาวะผู�นํา 
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ผล 
(Results) 

กลยุทธ� 
(Strategy) 

ลูกค�า 
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แรงงาน 
(Workforce
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การ
ดําเนินงาน 
(Operations

ข�อมูลขององค�การ  
(Organizational Profile) 

บูรณาการ 
 (integration) 

การวัด,การวิเคราะห�และการจัดการความรู� 
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ความสามารถขององค�การโดยรวม การปรับปรุงและการเรียนรู+ขององค�การ การเรียนรู+และการเติบโต
ของบุคลากร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, 2556)  

 ท้ังนี้เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติสามารถใช+สร+างความเข+มแข็งให+กับองค�การ ไม7ว7าจะ
เปcนองค�การขนาดใดหรืออยู7ในธุรกิจใด เพื่อให+บรรลุเปwาหมาย ปรับปรุงผลลัพธ� และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข7งขัน การสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ 
การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ� เกณฑ�ให+มุมมองโดยภาพรวมว7าองค�การอยู7ระดับ
ใดและจําเปcนต+องเคลื่อนไปสู7ระดับใด เกณฑ�เปcนเครื่องมือท่ีช7วยในการตรวจสอบส7วนต7างๆ ของระบบ
บริหารจัดการองค�การและปรับปรุงกระบวนการตลอดจนผลลัพธ� โดยท่ีมีมุมมองขององค�การใน
ภาพรวมเกณฑ�ประกอบด+วยชุดคําถามตามมุมมองท่ีสําคัญในการบริหารจัดการองค�การ 7 หมวด 
ได+แก7 1) การนําองค�การ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ� 3) การมุ7งเน+นลูกค+า 4) การวัด การวิเคราะห� 
และการจัดการความรู+ 5) การมุ7งเน+นบุคลากร 6) การมุ7งเน+นการปฏิบัติการ 7) ผลลัพธ� ซ่ึงคําถาม
เหล7านี้ร7วมกันเปcนกรอบการบริหารจัดการท่ีแสดงเอกลักษณ�ซ่ึงบูรณาการผลการดําเนินการของ
องค�การ  การตอบคําถามของเกณฑ�จะช7วยให+องค�การสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว7างทรัพยากรต7างๆ ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการสื่อสาร ผลิตภาพ และประสิทธิผล  
อีกท้ังทําให+บรรลุเปwาประสงค�เชิงกลยุทธ� ตามรูปภาพท่ี 3 แสดงเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ เพ่ือ
องค�การท่ีเปcนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ(สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, 2558) 

 อาจกล7าวได+ว7ากรอบการบริหารจัดการท่ีแสดงเอกลักษณ�ซ่ึงบูรณาการผลการดําเนินการ
ขององค�การ การตอบคําถามของเกณฑ�จะช7วยให+องค�การสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว7างทรัพยากรต7างๆ การระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และประสิทธิผล อีกท้ังทําให+บรรลุ
เปwาประสงค�เชิงกลยุทธ� จากผลจากการดําเนินการจะช7วยให+องค�การมุ7งสู7ผลการดําเนินการท่ีเปcนเลิศ
โดย การส7งมอบคุณค7าท่ีดีข้ึนเสมอให+แก7ลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย ซ่ึงจะส7งผลต7อความยั่งยืนของ
องค�การ การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค�การโดยรวม การปรับปรุงและ
การเรียนรู+ขององค�การ และการเรียนรู+และการเติบโตของบุคลากร(สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, 
2556) 
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ภาพท่ี 3 แสดงเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ เพ่ือองค�การท่ีเปcนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ 
ท่ีมา: สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, เกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงชาติ,  เข+าถึงเม่ือ 3 พฤศจิกายน 
2558, เข+าถึงได+จาก http://www.tqa.or.th/th/เกณฑ�รางวัลคุณภาพแห7งชาติ .html 

 
 ลักษณะท่ีสําคัญของเกณฑ�  

 เกณฑ�มุHงเน�นผลลัพธ� เกณฑ�มุ7งเน+นผลการดําเนินการระดับองค�การท่ีสําคัญซ่ึงประกอบด+วย 
1) ผลลัพธ�ด+านผลิตภัณฑ�และกระบวนการ 2) ผลลัพธ�ด+านการมุ7งเน+นลูกค+า 3) ผลลัพธ�ด+านการมุ7งเน+น
บุคลากร 4) ผลลัพธ�ด+านการนําองค�การและการกํากับดูแลองค�การ 5) ผลลัพธ�ด+านการเงินและตลาด 
การใช+ตัววัดในมุมมองต7างๆ เหล7านี้ ทําให+ม่ันใจว7ากลยุทธ�ขององค�การมีความสมดุล นั่นคือ ไม7เกิดผล
เสียอันไม7เหมาะสมระหว7างกลุ7มผู+มีส7วนได+ส7วนเสียท่ีสําคัญ วัตถุประสงค�หรือเปwาประสงค�ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว  

 เกณฑ�ไมHได� กําหนดวิธีการและสามารถปรับใช�ได� เกณฑ�ไม7ได+กําหนดสิ่งต7อไปนี้        
1) องค�การควรมีโครงสร+างอย7างไร 2) องค�การควรท่ีจะมีหน7วยงานด+านวางแผน ด+านจริยธรรม ด+าน
คุณภาพ หรือหน+าท่ีอ่ืนๆ หรือไม7 3) องค�การควรบริหารหน7วยงานต7างๆ ด+วยวิธีเดียวกัน ท้ังนี้เกณฑ�ให+
องค�การเลือกใช+เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับองค�การเอง เช7น Lean Six Sigma ISO9000 Balanced 
Scorecard (BSC) เพื่อช7วยในการปรับปรุงองค�การ เกณฑ�ไม7ได+กําหนดวิธีการ เกณฑ�มุ7งเน+น
ข+อกําหนดแทนการเน+นวิธีปฏิบัติ การมุ7งเน+นนี้เพ่ือเสริมสร+างความเข+าใจ การสื่อสาร การแบ7งปbน
ข+อมูล ความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ ซ่ึงในขณะเดียวกัน สนับสนุนให+เกิด
นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย จุดมุ7งเน+นอยู7ท่ีผลลัพธ� ไม7ใช7วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือ
โครงสร+างองค�การ โดยเกณฑ�กระตุ+นให+องค�การแสดงให+เห็นว7ามีแนวทางที่สร+างสรรค� ปรับใช+ได+ 
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และมีความยืดหยุ7น เสริมสร+างให+องค�การทําการปรับปรุงท้ังอย7างค7อยเปcนค7อยไป และอย7างก+าวกระโดด
ด+วยนวัตกรรม อย7างไร การเลือกใช+เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร+างองค�การ ข้ึนอยู7กับปbจจัยต7างๆ 
เช7นประเภทและขนาดของธุรกิจหรือกิจการ ความสัมพันธ�ระดับองค�การ ระดับการพัฒนาของ
องค�การรวมทั้งขีดความสามารถและความสํานึกรับผิดชอบของบุคลากรและห7วงโซ7อุปทาน ปbจจัย
เหล7านี้แตกต7างกันไปตามองค�การ และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต+องการและกลยุทธ�ท่ีผันแปรไป  

 เกณฑ�สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ เพ่ือให�เปeาประสงค�สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกัน
ท้ังองค�การ เกณฑ�สร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน จากตัววัดท่ีได+มาจากกระบวนการและ   
กลยุทธ�ขององค�การท่ีมีการเชื่อมโยงและเสริมซ่ึงกันและกัน ตัววัดเหล7านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค7า
ของลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสียรวมท้ังผลดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช+ตัววัดเหล7านี้จึงเปcนกรอบท่ี
ทําให+กิจกรรมต7างๆ ดําเนินไปในทิศทางท่ีสอดคล+องกัน โดยไม7จําเปcนต+องกําหนดวิธีปฏิบัติโดย
ละเอียด หรือการตัดสินใจแบบรวมศูนย�หรือการจัดการกระบวนการท่ีซับซ+อนเกินไป ตัววัดเหล7านี้จึง
เปcนท้ังเครื่องมือในการสื่อสารและเปcนพ้ืนฐานในการถ7ายทอดเปwาหมายของผลการดําเนินการเพ่ือ
นําไปปฏิบัติอย7างสอดคล+องกันท่ัวท้ังองค�การ ความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกันนี้ทําให+ม่ันใจว7า 
จุดประสงค�ขององค�การมุ7งไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให+องค�การมีความคล7องตัว 
มีนวัตกรรม และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ มุมมองเชิงระบบเพ่ือให+เปwาประสงค�สอดคล+อง
ไปในแนวทางเดียวกัน เปcนรากฐานของโครงสร+างที่บูรณาการกันระหว7างค7านิยมและแนวคิดหลัก 
โครงร7างองค�การ เกณฑ�แนวทางการให+คะแนน รวมท้ังการมุ7งเน+นผลลัพธ�การเปcนเหตุและผล และการ
เชื่อมโยงกระบวนการระหว7างหัวข+อต7างๆ ของเกณฑ� มุมมองเชิงระบบจะต+องมีการเชื่อมโยงระหว7าง
หัวข+อต7างๆ ในเกณฑ�อยู7ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย7างยิ่งเม่ือกลยุทธ�และเปwาประสงค�มีการเปลี่ยนแปลง
ไป เม่ือใช+เกณฑ�นี้ ข+อมูลปwอนกลับระหว7างกระบวนการและผลลัพธ�จะนําไปสู7วงจรการเรียนรู+จากการ
ปฏิบัติ 4 ข้ันตอน คือ 1) การออกแบบและการเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัดท่ีมีประสิทธิผล 
(แนวทาง) 2) การนําแนวทางไปปฏิบัติอย7างคงเส+นคงวา (การถ7ายทอดสู7การปฏิบัติ) 3) การประเมิน
ความก+าวหน+าและการได+มาซ่ึงความรู+ใหม7 รวมท้ังการเสาะหาโอกาสสําหรับสร+างนวัตกรรม (การเรียนรู+) 
4) การปรับแผนโดยใช+ผลการประเมินและผลการดําเนินการขององค�การ, ความสอดคล+อง ระหว7าง
กระบวนการและการปฏิบัติการ การเลือกตัววัดกระบวนการและตัววัดผลลัพธ�ท่ีดีข้ึน (การบูรณาการ)  

 เกณฑ�สนับสนุนการตรวจประเมินท่ีเน�นเปeาประสงค� เกณฑ�และแนวทางการให+คะแนน
ประกอบด+วยระบบการตรวจประเมิน 2 ส7วน คือ 1) เมื่อตรวจประเมินด+วยเกณฑ�องค�การจะทราบ
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามข+อกําหนด ตามระดับพัฒนาการของกระบวนการและผลการ
ดําเนินการ 2) นําไปสู7การปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการในทุกด+าน ท้ังนี้การตรวจประเมิน
จึงเปcนเครื่องมือการจัดการท่ีมีประโยชน�มากกว7าการทบทวนผลการดําเนินการท่ัวไป และสามารถ
ปรับใช+กับกลยุทธ� ระบบการจัดการ และองค�การหลากหลายประเภท องค�การภาครัฐ ภาคเอกชน ทุก
ประเภท ทุกขนาด ท่ีนําเกณฑ�เพ่ือการดําเนินการท่ีเปcนเลิศซ่ึงเปcนกรอบการประเมินคุณภาพระดับ
มาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตนจะได+รับประโยชน�ในทุกข้ันตอน เริ่ม
จากการประเมินตนเอง ผู+บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท+จริงว7าระบบการบริหารจัดการของตนยัง
ขาดตกบกพร7องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปwาหมายท่ีชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
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และเม่ือองค�การปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปwาหมายท่ีวางไว+มีความพร+อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล 
องค�การจะได+รับการตรวจประเมินด+วยกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล โดยผู+ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพท่ีได+รับการฝ�กอบรมเพ่ือเปcนผู+ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม7ว7าองค�การจะผ7านเกณฑ�รับ
รางวัลหรือไม7ก็ตาม องค�การจะได+รับรายงานปwอนกลับซ่ึงระบุจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุง ซ่ึงนับเปcน
ประโยชน�ต7อการนําไปวางแผนปรับปรุงองค�การให+สมบูรณ�มากข้ึนต7อไป องค�การท่ีได+รับรางวัลจะเปcน
ท่ียอมรับจากองค�การต7างๆ ท้ังภายในประเทศและต7างประเทศและมีสิทธิ์ใช+ตราสัญลักษณ�รางวัล
คุณภาพแห7งชาติ ซ่ึงสื่อถึงความเปcนเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณาประชาสัมพันธ�
องค�การ รวมท้ังมีโอกาสส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศ 
โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสู7ความสําเร็จและเป�ดโอกาสให+มีการเข+าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
เพ่ือเปcนแบบอย7างให+แก7องค�การอ่ืนๆ นําไปประยุกต�เพ่ือให+ประสบผลสําเร็จเช7นเดียวกัน 

 อย7างไรก็ตามมูลนิธิเพ่ือการจัดการคุณภาพแห7งยุโรป หรือ EFQM ซ่ึงย7อมาจาก The 
European Foundation for Quality Management ได+ก7อต้ังข้ึนเม่ือปz ค.ศ. 1988 เพ่ือส7งเสริมและ
ช7วยเหลือพัฒนาองค�การโดยทําหน+าท่ีดําเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน7วยงานต7างๆ  
ซ่ึงในการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นต+องอาศัยเกณฑ�ท่ีอยู7ในตัวแบบท่ีเรียกว7า The EFQM 
Excellence Model ซ่ึงเปcนตัวแบบท่ี ครอบคลุมท้ังการประเมินความสัมพันธ�เชิงเหตุเชิงผล  และ
ความสัมพันธ�ระหว7างกันท่ีสามารถแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบได+ ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงให+ความ
สนใจ และได+นํากรอบแนวทางมาใช+กับหน7วยงานท้ังหน7วยงานของภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ถ+ามี
องค�การใดท่ีมีวิธีปฏิบัติและมีผลการดําเนินการตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนดจะได+รับรางวัลท่ีเรียกว7า  
European Quality Award -EQA ท้ังนี้ EFQM เปcนหน7วยงานท่ีทําหน+าท่ี ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพมาตรฐานใน ในองค�การท่ีใช+ระบบการบริหารงานของ The EFQM 
Excellence Model หน+าท่ี ของ EFQM เปcนองค�การท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือส7งเสริมและให+ความช7วยเหลือ
องค�การ โดยทําหน+าท่ีในการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน7วยงานท้ังในภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน แต7ท้ังนี้ EFQM จะเข+าไปรับรองมาตรฐานในหน7วยงานได+นั้น ข้ึนอยู7กับการนําระบบการ
บริหารจัดการของ EFQM มาใช+ในการบริหารจัดการภายในหน7วยงานนั้นๆ ซ่ึงรูปแบบการบริหาร
จัดการของ EFQM ซึ่งเปcนตัวแบบที่ใช+หลักการประเมินผลองค�การที่ครอบคลุมท้ังการประเมิน
ความสัมพันธ�เชิงเหตุเชิงผล และความสัมพันธ� ระหว7างกันท่ีแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบอันประกอบ 
ด+วยส7วนสําคัญ 4 ส7วน คือ 1) การประเมินผลงาน 2) การประเมินวิธีการวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ประเมินวิธีการท่ีองค�การดําเนินกิจกรรมให+บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีวางไว+ 4) การประเมินวิธีท่ีองค�การใช+
ในการประเมินตนเอง นอกจากนี้ในการบริหารจัดการของ EFQM นั้น ยังต+องมีตัวแบบในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพอีก ซ่ึงจะอยู7ในรูปของกลุ7มตัวบ7งชี้วัดผลงาน 2 กลุ7มย7อย คือ 1) กลุ7มปbจจัยต+น 
ประกอบด+วย 5 ด+าน คือ กระบวนการทํางาน  การบริหารบุคคลในองค�การ ภาวะผู+นํา นโยบายและ
กลยุทธ�ขององค�การ และความร7วมมือและทรัพยากร 2) กลุ7มปbจจัยตาม ประกอบด+วย 4 ด+าน คือ 
ผลกระทบต7อสังคม ผลท่ีเกิดข้ึนกับผู+รับบริการ ผลท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานในองค�การ และผลท่ีเกิดข้ึนกับ
กิจการขององค�การ ดังนั้นหน+าท่ีสําคัญของ EFQM ในการประเมินผลเพ่ือรับรองการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ โดยใช+รูปแบบของ EFQM จึงต+องมีข้ันตอนการดําเนินงาน



26 

 

ในการตรวจสอบคุณภาพการบริหารงานขององค�การ ตามรูปภาพท่ี 4 แสดงแนวทาง ของ The 
EFQM Excellence Model (The European Foundation for Quality Management, 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 
                                     

ภาพท่ี 4 แสดงแนวทาง ของ The EFQM Excellence Model 
ท่ีมา: EIPM – EFQM, EFQM Framework for Management of External Resources, 
Accessed May 6, 2016, available from http:// http://www.efqm.org/efqm-model/model- 
criteria. 
 
 ข้ันตอนการดําเนินงานของ EFQM มีข้ันตอนดังนี้ 1) ดําเนินการให+ความรู+และชี้แจงให+       
ผู+ท่ีมีส7วนเก่ียวข+องในการนํารูปแบบของ The EFQM Excellence Model ไปใช+ในการบริหารงาน
ภายในองค�การ เพ่ือให+ทราบถึงความสําเร็จและความล+มเหลวท่ีสามารถเกิดข้ึนได+ พร+อมท้ังอธิบาย
สาเหตุท่ีทําให+เกิดสภาพความสําเร็จ และความล+มเหลวนั้น เพื่อช7วยให+ผู+ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
สามารถวินิจฉัยในการสั่งการ และเปcนเครื่องมือทางการบริหารสําหรับองค�การยุคใหม7เพ่ือใช+ในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค�การให+มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 2) กําหนด
ตัวแบบความสัมพันธ�ของตัวชี้วัดระดับต7างๆ ในการประเมินผลความสําเร็จขององค�การ  ซ่ึงตัวชี้วัดท่ี
กําหนดนี้อยู7ภายใต+แนวคิดในการผสมผสานตัวชี้วัดในรูปแบบของ EFQM และ BSC  เนื่องจาก 
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EFQM ขาดประเด็นสําคัญในแง7ของการจัดการกระบวนการผลิต ในขณะท่ี BSC ขาดประเด็นในแง7
ของความพึงพอใจของพนักงานและแง7มุมผลกระทบต7อสังคม ดังนั้นการผสมผสานท้ังสอบเทคนิคนี้
เข+าด+วยกันจะช7วยให+ระบบการประเมินผลมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ซ่ึงกลุ7มตัวชี้วัดท่ีเปcนผลจากการกระทํา 
6 ด+าน จําแนกตัวชี้วัดได+เปcน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ คือ ผลกระทบท่ีมีต7อสังคม        
2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ� ประกอบด+วยความพึงพอใจของผู+รับบริการ ความพึงพอใจของพนักงานใน
องค�การผลประโยชน�ด+านการเรียนรู+ในองค�การและผลประโยชน�ด+านการเงิน 3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
คือผลผลิตท่ัวไปขององค�การ ซ่ึงเปcนผลผลิตสุดท+ายของกระบวนการทํางานสําหรับกลุ7มตัวชี้วัดท่ีเปcน
ตัวกระทํา มี 6 ด+าน จําแนกได+เปcน 3 ระดับเช7นกัน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คือผลผลิตท่ีไม7ใช7เปcน
ผลผลิตสุดท+ายของกระบวนการทํางาน 2) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการ ประกอบด+วยกระบวนการ
ทํางาน การบริหารงานบุคคล นโยบายและกลยุทธ�ขององค�การ 3) ตัวชี้วัดระดับปbจจัยนําเข+า 
ทรัพยากรขององค�การ ดังนั้นเม่ือองค�การหรือหน7วยงานดําเนินการจัดระบบการบริหารงานได+ครบ
ตามตัวชี้วัดระดับ ดังกล7าวแล+ว ก็สามารถนําเสนอรายงานการประเมินผลต7อผู+นํา และสาธารณชน 
เพ่ือรอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากหน7วยงาน EFQM ซ่ึงจะเข+าประเมินโดยใช+ The 
EFQM Excellence Model เช7นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการสรุปเกณฑ�มาตรฐาน โดยการสังเคราะห�
จากการทบทวนวรรณกรรม ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางท่ี 2 การสรุปเกณฑ�มาตรฐาน 

เกณฑ�มาตรฐาน ประเทศ แนวคิด หลักการเรียนรู+ 
Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) 

สหรัฐอเมริกา การปรับปรุงระบบการจัดการ
องค�การสู7ความเปcนเลิศ 

การปรับปรุงและมุ7งเน+นคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ�และบริการ 

Thailand Quality Award 
(TQA) 

ไทย เ พ่ื อ อ ง ค� ก า ร ท่ี เ ปc น เ ลิ ศ  : 
มุมมองในเชิงระบบ 

ปรับปรุ งผล ลัพธ�  และ เ พ่ิมขี ด
ความสามารถในการแข7งขัน การ
ส ร+ า ง ค ว า ม ส อ ด ค ล+ อ ง ไ ป ใ น
แนวทางเดียวกัน  ของแผนงาน 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
บุคลากร การปฏิ บั ติการ และ
ผลลัพธ� 

European Foundation for 
Quality Management  
(EFQM) 

ยุโรป การประเมินความสัมพันธ�เชิง
เหตุเชิงผลและความสัมพันธ�
ระหว7างกันท่ีสามารถแสดงผล
ในเชิงเปรียบเทียบได+ 

ความสําเร็จและความล+มเหลวท่ี
สามารถ เกิ ดขึ้ น ได+   พร+ อม ท้ั ง
อธิบายสาเหตุท่ีทําให+เกิดสภาพ
ความสําเร็จ และความล+มเหลวน้ัน 

 
 สรุปได+ว7า จากการสังเคราะห�จากการทบทวนวรรณกรรม ตามตารางท่ี 2 เปcนการนํา
เกณฑ�ต7างๆ เพ่ือการดําเนินการท่ีเปcนเลิศซึ่งเปcนกรอบการประเมินคุณภาพระดับมาตรฐานโลกไป
เปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการขององค�การจะได+รับประโยชน�ในทุกข้ันตอน เริ่มจากการ
ประเมินองค�การของตนเอง ผู+บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท+จริงว7า ระบบการบริหารจัดการของ
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องค�การยังขาดตกบกพร7องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปwาหมายท่ีชัดเจนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และเม่ือองค�การปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปwาหมายท่ีวางไว+มีความพร+อม องค�การจะ
ได+รับการตรวจประเมินด+วยกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล และไม7ว7าองค�การจะผ7านเกณฑ�รับรางวัล
หรือไม7ก็ตาม องค�การจะได+รับรายงานปwอนกลับซ่ึงระบุจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุง โดยองค�การท่ี
ได+รับรางวัลจะเปcนท่ียอมรับจากองค�การต7างๆ ท้ังภายในประเทศและต7างประเทศ ซ่ึงสื่อถึงความเปcน
เลิศในระบบการบริหารจัดการ รวมท้ังมีโอกาสส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข7งขัน โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสู7ความสําเร็จเพ่ือเปcนแบบอย7างให+แก7องค�การอ่ืนๆ นําไป
ประยุกต�เพื่อให+ประสบผลสําเร็จเช7นเดียวกัน ซึ่งนับเปcนประโยชน�ต7อการนําไปวางแผนปรับปรุง
องค�การให+สมบูรณ�มากขึ้นต7อไปในอนาคต และนํามาประยุกต�เปcนแนวทางในการกําหนดเกณฑ�
มาตรฐาน เช7น การสร+างแนวคําถามของเกณฑ�ต7างๆ การสร+างกรอบการวิจัย ในการทําวิจัยการพัฒนา
เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยการศึกษา
อาคารเชิงเปรียบเทียบต7อไป 
   
2. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบเก่ียวกับอาคารในประเทศไทย 
 ลักษณะทางกายภาพอาคารสถานท่ี ประกอบด+วย พ้ืนท่ีอาคาร ระบบประกอบอาคาร 
และสิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆ อาคารสถานท่ีเปcนสิ่งก7อสร+างท่ีมีขนาดใหญ7 และมีระบบประกอบ
อาคารท่ีมีเทคโนโลยีซับซ+อน บริบทของการบริหารทรัพยากรกายภาพ ได+ให+ความหมายของคําว7า 
ระบบกายภาพหมายถึงสิ่งปลูกสร+าง สถานท่ีและบริเวณ อุปกรณ�ต7างๆ รวมท้ังงานบริการท่ีเกิดข้ึน
ภายในสิ่งปลูกสร+างหรืออาคารนั้นๆ ท่ีอํานวยหรือส7งเสริมให+การทํางานขององค�การภายในอาคารนั้น 
ดําเนินการหรือไปได+ โดยพื้นฐานแล+ว ระบบกายภาพ จะประกอบด+วย 2 องค�ประกอบหลักคือ 
1) ทรัพยากรกายภาพ หมายถึงส7วนที่เปcนปbจจัยกายภาพทั้งหมดที่รองรับการดําเนินกิจกรรมของ
องค�การ 2) งานปฎิบัติการและบริการ หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือประกอบและรองรับการใช+ทรัพยากร
กายภาพ ดังแสดงตามภาพท่ี 5 (เสริชย� โชติพานิช, 2553: 16)  
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ภาพท่ี 5 ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ  
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎ ี  (กรุงเทพมหานคร:     
โรงพิมพ�แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 16. 
 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว7า ตึก บ+าน เรือน โรง ร+าน แพ 
คลังสินค+า สํานักงาน และสิ่งที่สร+างขึ้นอย7างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข+าอยู7หรือเข+าใช+สอยได+ และให+
หมายความรวมถึงส7วนต7างๆ ของอาคารด+วย “อาคารสูง” หมายความว7า อาคารท่ีบุคคลอาจเข+าอยู7
หรือเข+าใช+สอยได+ที่มีความสูงตั้งแต7ยี่สิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารให+วัดจากระดับ
พ้ืนดินท่ีก7อสร+างถึงพ้ืนดาดฟwา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปb�นหยาให+วัดจากระดับพื้นดินท่ีก7อสร+างถึง
ยอดผนังของชั้นสูงสุด “อาคารขนาดใหญ7พิเศษ” หมายความว7า อาคารที่ก7อสร+างข้ึนเพ่ือใช+พ้ืนท่ี
อาคารหรือส7วนใดของอาคารเปcนท่ีอยู7อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดย
มีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันต้ังแต7หนึ่งหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป “อาคารชุมนุมคน” หมายความว7า 
อาคารหรือส7วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเข+าไปภายในเพ่ือประโยชน�ในการชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแต7
หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได+ตั้งแต7ห+าร+อยคนขึ้นไป (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร, 
2522) โครงสร+างอาคารเปcนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต7งภายนอกอาคารด+วยวัสดุท่ีได+มาตรฐาน 
โดยรอบโครงสร+างของอาคาร ประกอบด+วยเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตัวอาคารประกอบไปด+วย พ้ืนท่ีจอดรถชั้นใต+ดิน เทคนิคการก7อสร+างโดยใช+โครงสร+างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยสร+างฐานรากอาคารด+วยเสาเข็มเจาะฝb�งลึกใต+อาคาร พร+อมด+วยพ้ืนท่ีจอดรถเหนือระดับพ้ืนดิน 
การรับน้ําหนักบรรทุกของชั้นสํานักงาน 250 กิโลกรัมต7อตารางเมตร ฝwาเพดานมีความสูงของจากพ้ืน
ถึงเพดาน สูง 2.70 เมตร จากฝwาเพดานถึงท+องพ้ืน 0.60 เมตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีอาคาร
จัดเตรียมให+กับผู+เช7า ได+แก7 1)ห+องน้ําชายหญิงแบ7งพ้ืนท่ีชัดเจน มีห+องน้ําสําหรับคนพิการและมีห+องน้ํา
สําหรับผู+บริหาร 2) ลิฟต�โดยสาร ลักษณะท่ีต้ังอยู7กลางพ้ืนท่ีของอาคาร แบ7งพ้ืนท่ีการโดยสารลิฟต�

ระบบกายภาพ(Facility) = ทรัพยากรกายภาพ + งานปฎิบัติการและบริการ 

ทรัพยา
กร
กายภา

 
  พ้ืนท่ี 

อุปกร
ณ�

ประกอ

ระบบ 
สาธารณู 
ปโภค 

ภูมิทัศน� 
+พ้ืนท่ี
ภายนอ

อาคาร+ 
ระบบ 

ประกอบ
อาคาร 

ส่ิง
อํานวย 
ความะด

Operations & 
Maintenance 

• ควบคุมการทํางาน 
• บํารุงรักษา 
• ซ7อมแซม 

บริการอาคาร 

• รักษาความปลอดภัย+การจราจร 
• ทําความสะอาด 
• กําจัดแมลง+สุขอนามัย 
• กําจัดขยะ 
• สวน ฯลฯ 
•  

บริการสนับสนุน 

• บริการประชุม 
• บริการสํานักงาน 
• บริการงานพิธีการ 
• ประสานงานหน7วยงานราชการ 
• ฯลฯ 
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ชัดเจน 3) บันไดจะใช+บันไดหนีไฟแทนบันไดทางเดินส7วนกลาง  ระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วย
ระบบงาน 4 ระบบได+แก7 1)ระบบวิศวกรรมไฟฟwาและสื่อสาร 2)ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 3)ระบบ
วิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 4) ระบบปwองกัน รักษาความปลอดภัยและอํานวยความ
สะดวกในอาคาร ในแต7ละระบบจะประกอบไปด+วยระบบย7อยต7างๆ (ธงชัย ทองมา, 2553: 25)  
 อาคารสถานที่ซึ่งเปcนสิ่งที่มีลักษณะเปcนกายภาพ และเปcนส7วนหลักของ Physical 
Resources มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะแตกต7างจากทรัพยากรอ่ืนขององค�การ Place นี้เปcนเรื่อง
หลักของการทํางานด+านบริหารทรัพยากรกายภาพ และเปcนปbจจัยในการทํางานการบริหารทรัพยากร
กายภาพ แตกต7างจากงานบริหารจัดการอ่ืน ผู+ปฎิบัติงานจําเปcนต+องเข+าใจลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะ
ของทรัพยากรกายภาพ เพื่อให+สามารถบริหารจัดการได+อย7างถูกต+องเหมาะสม เพ่ือเปcนพ้ืนฐาน
ความคิดของการบริหารทรัพยากรกายภาพ ประกอบด+วยดังนี้ (เสริชย� โชติพานิช, 2553: 83-96) 

1. ลักษณะพ้ืนฐานของอาคาร อาคารหมายถึง สิ่งปลูกสร+างเพื่อเปcนสถานที่รองรับ
กิจกรรม ทําหน+าท่ีปwองกันแดด ฝน ลม ฝุ|น ให+เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประโยชน�แก7ผู+ใช+
อาคาร อาคารมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ 1) เปcนการลงทุนขนาดใหญ7 2) มีอายุยาวนาน 3) เคลื่อนย+าย
ไม7ได+ 4) ต+องการการบํารุงรักษาอย7างต7อเนื่อง 5) การครอบครองและการใช+งานก7อให+เกิดค7าใช+จ7าย 
6) ทรุดโทรมไปตามอายุการใช+งานและเกิดความเสื่อม 7) เปลี่ยนแปลงยาก 8) เปลี่ยนแปลงได+ช+า 
คุณสมบัติเหล7านี้เปcนปbจจัยสําคัญท่ีทําให+เกิดความต+องการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ เพ่ือให+การ
ครอบครองอาคาร เกิดความคุ+มค7าจากการใช+ประโยชน�สูงที่สุด และปwองกันการเกิดสภาวะท่ีเปcน
อุปสรรคต7อการใช+งานอาคาร 

2. ประเภทของอาคาร อาคารสามารถจําแนกได+เปcนหลายประเภท ตามลักษณะการใช+
งานของอาคารตามการออกแบบ วัตถุประสงค�การสร+างอาคาร ลักษณะทางกายภาพ เช7น แนวราบ 
แนวสูง อาคารเด่ียว กลุ7มอาคาร อาคารเก7าโบราณ อาคารทันสมัย ลักษณะของสิทธิ์การครอบครอง 
ขนาดอาคาร หรือระดับราคา ท้ังนี้อาคารท่ีต7างประเภทการใช+งานก7อให+เกิดความแตกต7างของ จํานวน
และประเภทผู+ใช+ กิจกรรม ลักษณะการใช+ พฤติกรรม เปwาหมาย ความต+องการ นโยบาย ระดับ
คุณภาพ การวัดผล และความคาดหวังท่ีมีต7ออาคารประเภทนั้นๆ ประเภทอาคารจําแนกตามลักษณะ
การใช+งาน โดยท่ัวไปแล+ว อาคารสามารถจําแนกเปcนประเภท ตามลักษณะการใช+งานอาคาร 9 ประเภท
ได+แก7 1) อาคารสํานักงาน (Office Building) 2) อาคารพานิชย� (Commercial Building) 3) อาคาร
การศึกษา (Educational Building) 4) อาคารพักอาศัย (Residential Building) 5) อาคารสันทนาการ 
(Leisure Building) 6) อาคารอุตสาหกรรม (Industrial Building) 7) อาคารทางด+านสาธารณสุข 
(Healthcare Building) 8) อาคารเอนกประสงค� (Mixed-Use Multi-Purpose  Building) 
9) อาคารพิเศษและอาคารประเภทอ่ืนๆ ประเภทอาคารจําแนกตามวัตถุประสงค�ทางธุรกิจได+ 2 ประการ 
ได+แก7 1) อาคารเพ่ือการพานิชย�(Commercial Income Building) ได+แก7 อาคารท่ีสร+างข้ึน เพ่ือหา
รายได+หรือผลตอบแทน เช7น อาคารชุดพักอาศัยให+เช7า  อาคารสํานักงานให+เช7า และอาคาร
ห+างสรรพสินค+า 2) อาคารเพื่อการใช+งานในองค�การ ได+แก7 อาคารที่สร+างข้ึนเพ่ือตอบสนอง และ
รองรับความต+องการพ้ืนท่ีอาคารในการทํางานขององค�การเอง เช7น อาคารสํานักงานใหญ7 อาคาร
ราชการ เปcนต+น ท้ังนี้การจําแนกประเภทอาคาร เปcนเรื่องสําคัญที่ต+องคํานึงถึงและพิจารณาเปcน
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เบื้องต+นของการบริหารทรัพยากรกายภาพ เพราะลักษณะเฉพาะของอาคารแต7ละประเภทจะส7งผล 
และเปcนปbจจัยต7อการกําหนดระบบ รูปแบบ วัตถุประสงค� เปwาหมาย นโยบาย และขอบเขตของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพต7อไป 

3. ส7วนประกอบอาคาร ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ จําแนกอาคารออกเปcน 4 ส7วน 
ตามลักษณะและคุณสมบัติ เพ่ือให+สะดวกต7อการบริหารจัดการ (Degw and Tekinibank, 1995) 
ประกอบด+วย 1) ส7วนสถาปbตยกรรมและโครงสร+าง หมายรวมถึง เปลือก หรือผิว เปลือกอาคาร 
(Building Shell) ได+แก7 ผิวผนังอาคาร ช7องเป�ด หลังคา และโครงสร+างอาคาร ได+แก7 เสา คาน และ
ฐานรากของอาคาร 2) ส7วนระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วยงานระบบต7างๆ ได+แก7 ระบบไฟฟwา
กําลัง ปรับอากาศ สุขาภิบาล ปb�มน้ํา บําบัดน้ําเสีย ปwองกันอัคคีภัย ลิฟต� เปcนต+น 3) ส7วนผนังและ
ตกแต7งภายใน (Fitting –out) ประกอบด+วยผนังระหว7างห+อง แผงกันระหว7างโต�ะทํางาน ประตู ฝwา
เพดาน วัสดุตกแต7ง เปcนต+น 4) ส7วนอุปกรณ�ประกอบพ้ืนท่ี ได+แก7 ครุภัณฑ� และอุปกรณ�สํานักงาน 
(Office Furnishings Fixtures Assets)  

4. ช7วงการใช+อาคาร ในระหว7างช7วงการใช+อาคาร (Occupancy Stage) อาคารยังมี
กิจกรรมและการดําเนินการเกิดข้ึนอีกหลายอย7าง ต้ังแต7เม่ืออาคารแล+วเสร็จ มีการส7งมอบจากผู+ก7อสร+าง
ให+กับเจ+าของอาคาร อาคารต+องเริ่มกระบวนการต้ังแต7 จัดการการเข+าใช+ จัดให+มีการบริหารจัดการ 
และการปฎิบัติการงานดูแล บํารุงรักษา บริการอาคาร ต7อมาเม่ืออาคารผ7านการใช+งานมาเปcนเวลา
ยาวนาน อาคารอาจมีผู+ใช+รุ7นใหม7เข+ามา หรือลักษณะกิจกรรมการทํางาน และการใช+งานอาคารอาจ
เปลี่ยนไป ในการนี้ อาคารจะต+องการ การปรับใช+และปรับผังการใช+พ้ืนท่ี เพ่ือให+สอดคล+องกับ
พฤติกรรมการใช+งานรูปแบบใหม7ควบคู7กันอาคารจะต+องมีการดําเนินการซ7อมใหญ7ในเรื่องระบบ
ประกอบอาคารต7างๆ เพ่ิมเติม เนื่องจากระบบประกอบอาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน 
และการเปลี่ยนทดแทนส7วนประกอบอาคารเดิมท่ีหมดอายุ เพ่ือให+อาคารยังคงความปลอดภัยและ
สามารถใช+งานได+ต7อไป ในอาคารบางประเภทที่ต+องอาศัยภาพลักษณ�ของอาคาร เช7น อาคาร
ห+างสรรพสินค+า อาคารสํานักงานให+เช7าชั้นดีอาจจะต+องมีการดําเนินการปรับปรุงสภาพให+อาคารดู
ร7วมสมัยอยู7เสมอ ครั้งถึงช7วงเวลาหนึ่ง ท่ีผู+ใช+อาคารเดิมย+ายออกไป และอาคารยังม่ันคงแข็งแรงดีอยู7
ควรมีการพิจารณาดัดแปลงรูปแบบและลักษณะของอาคาร เพ่ือดึงดูดผู+ใช+อาคารกลุ7มใหม7เข+าทดแทน
กลุ7มเดิม มิฉะนั้นอาคารจะหมดคุณค7าลงในทันที่ และกลับกลายเปcนภาระได+ หากเม่ือถึงจุดนั้น 
ทางเลือกของการรื้อท้ิงทําลาย อาจเปcนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  ดังแสดงตามภาพท่ี 6 (เสริชย� โชติพานิช, 
2553: 83-96) 
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ภาพท่ี 6 กิจกรรมระหว7างช7วงการใช+อาคาร  
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช, การบรหิารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ�
แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 88. 

 
5. อายุการใช+งาน อาคารเปcนสิ่งท่ีมีอายุการใช+งาน เช7นเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช+ต7างๆ 

อายุอาคาร หมายถึง ระยะเวลาที่อาคารสามารถรองรับการใช+งานและการใช+ประโยชน� โดยเริ่ม
นับต้ังแต7เม่ืออาคารมีการใช+งาน ไปจนถึงเม่ืออาคารถูกเลิกใช+งาน ท้ังนี้อายุอาคาร เปcนสิ่งท่ีสะท+อนถึง
ศักยภาพในการสนองตอบหรือรองรับการใช+งานและความคุ+มค7าทางการลงทุนของอาคาร เกณฑ�การ
พิจารณาอายุทรัพยากรกายภาพ อายุของอาคารสามารถพิจารณาได+จากหลายเกณฑ� ได+แก7 1) อายุ
ด+านกายภาพของอาคารโดยเฉลี่ยประมาณต้ังแต7 40 ปz ถึง 100 ปz ข้ึนอยู7กับการก7อสร+างว7ามีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการก7อสร+างและการดูแลรักษาหลังการก7อสร+าง ประมาณการอายุ
การใช+งานของส7วนประกอบอาคาร(ดังแสดงตาม ตารางท่ี 3) 2) อายุด+านเศรษฐกิจ ถือว7ามี
ความสําคัญต7อการลงทุน เพ่ือให+อาคารสามารถสร+างผลประโยชน�หรือผลตอบแทนเปcนการวัดผล
ทางด+านการเงิน การลงทุน 3) อายุทางประโยชน�ใช+สอย เปcนช7วงระยะเวลาท่ีอาคารสามารถ
ตอบสนองความต+องการใช+งานขององค�การได+โดยพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพของ
อาคาร และเทคโนโลยีอาคารท่ีจะตอบสนองต7อการใช+งานขององค�การ หรือผู+ใช+อาคาร อายุอาคาร
ทางประโยชน�ใช+สอย มีความสัมพันธ�โดยตรงกับการวางแผน บํารุงรักษา ซ7อมแซมอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร 4) อายุทางเทคโนโลยี (Technological Lift) เปcนระยะเวลาท่ีระบบประกอบอาคาร 
มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถตอบสนองความต+องการของผู+ใช+อาคาร ท้ังนี้การกําหนดและพิจารณา
อายุอาคารตามเกณฑ�ข+างต+น จะช7วยให+สามารถกําหนดการใช+อาคาร การประเมินอายุอาคาร การ
ประเมินมูลค7าอาคารและการปรับปรุงอาคารได+อย7างเหมาะสม ในอีกทางหนึ่งก็สะท+อนถึงปbจจัยท่ีมีผล
ต7ออายุอาคาร ได+แก7 ปbจจัยทางกายภาพ ปbจจัยทางเศรษฐกิจ ปbจจัยทางการใช+งาน  

บริหารจดัการอาคาร 

จัดสรรพ้ืนท่ี 
เข+าใช+อาคาร 

ดูแลรักษาอาคาร 

เปลี่ยนทดแทน/ 
ซ7อมแซมใหญ7 

ปรับผังการใช+
พ้ืนท่ี 

ดัดแปลง/
เปลี่ยนแปลง

อาคาร 

ปรับปรุงสภาพ
อาคาร 

เปลี่ยนผู+ใช+ 

ปรับ/เปลี่ยน
การใช+อาคาร 

เลิกใช+/รื้อท้ิง 
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ตารางท่ี 3 ประมาณการอายุการใช+งานของส7วนประกอบอาคาร 

ทรัพยากรกายภาพ 
Physical Resources 

อายุการใช�งาน (ป@) 
Lift expectancy (Years) 

โครงสร+างอาคาร  
Building Structures 

40-70 

ระบบเครื่องกล 
Plan/Mechanical System 

15-20 

ระบบไฟฟwาและตกแต7งภายในพ้ืนท่ี 
Electrical System & Fitting 

10-15 

ผิวเปลือกอาคาร 
External Fabric Components 

15-40 

ครุภัณฑ�สํานักงาน 
Furniture & Equipment 

5-10 

เทคโนโลยีสํานักงาน  
Office Technology 

2-4 

 
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช, การบรหิารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ�
แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 89. 
 
 สรุปได+ว7า ลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานท่ี ประกอบด+วย พ้ืนท่ีอาคาร ระบบ
ประกอบอาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆ อาคารสถานท่ีเปcนสิ่งก7อสร+างท่ีมีขนาดใหญ7 และมี
ระบบประกอบอาคารท่ีมีเทคโนโลยีซับซ+อน มุ7งเน+นการให+บริการต7อผู+คนในอาคาร การทํางานและ
อาคารสถานท่ี ให+สามารถทํางานร7วมกันได+อย7างสอดคล+องเพื่อบรรลุผลสําเร็จที่องค�การกําหนดไว+ 
โดยแต7ละกลุ7มของอาคารสํานักงานให+เช7า โดยเฉพาะอาคารสํานักงานให+เช7า ซ่ึงเปcนอาคารท่ีต+องการ 
การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพท่ีดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารท่ีดี มีทําเลท่ีต้ังท่ีดี มีการ
ให+บริการท่ีดี ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี และมีการเก็บค7าเช7าพ้ืนท่ีต7อตารางเมตรท่ีค7อนข+างสูง 
โดยมีกลุ7มผู+เช7าทั้งภายในประเทศและต7างประเทศ ผู+ใช+อาคารและมาติดต7อจะมีท้ังคนไทยและคน
ต7างชาติ อาคารสํานักงานให+เช7า จึงจําเปcนต+องมีการบริหารจัดการอาคารอย7างมืออาชีพและมีคุณภาพ
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให+ผู+เช7า ลูกค+าและผู+ใช+อาคารเกิดความพึงพอใจ ได+รับความสะดวก 
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล+อมท่ีดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปcนอาคารสํานักงาน
ให+เช7า และมูลค7าทรัพย�สินไว+ให+อยู7ในระดับที่สูง และการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัยในการจัด
องค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย7อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยงต7อไป 
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3. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) กับการบริหารอาคาร 

 ความหมายและความสําคัญการจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
 การบริหารทรัพยากรกายภาพ หรือ Facility Management (FM) เสริชย� โชติพานิช 
(2553: 63-64) อธิบายไว+ว7า การบริหารจัดการ สิ่งท่ีเปcนกายภาพ ทรัพยากรกายภาพในเชิงธุรกิจ 
มุ7งเน+นให+มีการใช+และบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร สถานท่ี พ้ืนท่ีและ
องค�ประกอบอ่ืนท่ีมีสภาวะทางกายภาพ ให+เกิดประโยชน�และผลตอบแทนแก7องค�การในฐานะท่ีเปcน
ทรัพยากรสําคัญ หรือเรียกในที่นี ้ว7า ทรัพยากรกายภาพ เช7นเดียวกับทรัพยากรบุคลากรและ
ทรัพยากรการเงิน แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพนี้ เปcนแนวคิดเชิงบริหารจัดการท่ีสามารถ
นําไปประยุกต�ใช+ได+กับอาคารสถานท่ี หรือ Facility ทุกประเภท แนวคิดพ้ืนฐาน คือการบริหารจัดการ
ให+ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหน+าท่ีสนองตอบและสนับสนุน กิจกรรมองค�การ (Process) และ        
ผู+ปฎิบัติงานขององค�การ (People) ดังนั้น FM จึงมีบทบาทบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพและ
ระบบกายภาพตอบสนององค�การ ในด+านการทํางานขององค�การและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน และผู+ใช+
อาคาร ให+เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+องมุ7งเน+นการบริหารจัดการ ดูแล
รักษาและบริการเพ่ือให+ทรัพยากรกายภาพทํางานสอดรับส7งเสริมและตอบสนองตามความต+องการ
ของผู+ใช+อาคารอย7างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
คือ การทําให+ระบบกายภาพทํางานสอดคล+องและสมดุลย�ตามเปwาหมาย พันธกิจ และลักษณะกิจกรรม
ขององค�การนั้น ดังแสดง ตามภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ  
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ�
แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 64. 

 
 จากภาพท่ี 7  ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ อธิบายได+ว7า Place (สถานท่ี) 
หมายถึง อาคารท่ีทํางาน พ้ืนท่ีทํางาน พ้ืนท่ีท่ีใช+ดําเนินกิจกรรมต7างๆ Process (งาน) หมายถึง 
องค�การ การทํางาน กิจกรรม และ People (คน) หมายถึง ผู+ใช+อาคาร ได+แก7 พนักงาน ลูกค+า ผู+มา
ติดต7อ เปcนต+น 

PEOPLE 

PLACE/ 
Facility 

PROCESS 

FM  
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 การบริหารทรัพยากรกายภาพ มุ7งเน+นการให+บริการต7อ ผู+คนในอาคาร การทํางาน และ
อาคารสถานท่ี ให+สามารถทํางานร7วมกันได+อย7างสอดคล+อง เสริชย� โชติพานิช (2547: 118) เพ่ือ
บรรลุผลสําเร็จท่ีองค�การได+กําหนดไว+ Facility Supply คือ ทรัพยากรกายภาพ (Facility) ท่ีรองรับ
ความต+องการ ซ่ึงทรัพยากรกายภาพจะเกิดขึ้นก็ต7อเมื่อมีความต+องการใช+ประโยชน�จากอาคารและ
สถานท่ี Facility Supply ประกอบด+วย 2 ส7วน คือ 1) ทรัพยากรกายภาพ 2) การดําเนินงานหรือการ
บริการ ตามภาพท่ี 8 

 
 

 
 

 
1.  
2.  

 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 ภาพรวมทรัพยากรกายภาพและการบริการ 
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ�
แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 118. 

 
 การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) คือ กระบวนการทํางานบริหาร

จัดการกํากับการใช+ การปฎิบัติงานซ7อมแซม บํารุงรักษาและการดูแลรักษาอาคาร สถานท่ีบริเวณ
โดยรอบและสภาพแวดล+อม ให+พร+อมใช+งานและตอบสนองความต+องการของผู+ใช+งาน ถือได+ว7าอาคาร
เปรียบเสมือนเครื่องมือคอยสนับสนุนองค�การในทุกด+านท้ังด+านการเงิน ด+านการดูแลรักษาลูกค+า และ
เกิดประโยชน�สูงสุดต7อเจ+าของอาคาร ผู+เช7า ตลอดจนผู+ท่ีเข+ามาใช+อาคารให+ได+รับความปลอดภัยและ
บรรลุผลตามเปwาหมายและความต+องการทางธุรกิจ มีความสัมฤทธิ์ผลในด+านการบริหารงานของ
องค�การ และตอบสนองต7อความต+องการของผู+ใช+อาคารได+ สิ่งสําคัญท่ีต+องคํานึงถึงในการดําเนินธุรกิจ
ขององค�การ (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย� โชติพานิช, 2547: 10)  
 ท้ังนี้การบริหารทรัพยากรกายภาพ ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข+อง โดยได+ทบทวนงานท่ีเกี่ยวข+องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
(Facility Management) ได+แก7 1) บริบทของอาคารสํานักงาน 2) แนวคิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทาง
กายภาพ 
(Physical 

การบริการ
อาคาร 

(Building 
Service) 

พ้ืนที่
ทํางาน 

ภูมิทัศน� 
Landscape  

พ้ืนท่ีโดยรอบ
และกลางแจ�ง 
(Sorrounding& 

Outdoor 

อาคาร 
(Building) 

  

เครือ่งตกแตHง
และอปุกรณ� 
(Furniture & 
Equipment) 

ทรัพยากรกายภาพ บริการ 

การดําเนินงานและการบํารุงรักษา 
(Operation & Maintenance) 

การบริการอาคาร 
(Building Service) 

บริการด�านงานสาํนักงาน 
(Office Service) 
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ทรัพยากรอาคารสถานท่ี 3) ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน และ 4) ทรัพยากรบุคคลใน
การบริหารจัดการอาคาร 

 3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน 
  ประวัติความเปtนมาของอาคารสํานักงาน  
  อาคารสํานักงานในระยะเริ่มแรก (กลางศตวรรษท่ี 16) แบ7งได+เปcน 3 ประเภท คือ 
1) อาคารสํานักงานภาครัฐ (Government office) ลักษณะอาคารส7วนใหญ7ประโยชน�ใช+สอยรวม 
เช7น ใช+เปcนท่ีบริหารงานของรัฐบาล เปcนท่ีทํางานของสถานทูต โดยพ้ืนท่ีชั้นบนของอาคารเปcนท่ี
สถานท่ีทํางาน และพ้ืนท่ีชั้นล7างเปcนพ้ืนท่ีร+านค+าต7างๆ  2) อาคารสํานักงานเพ่ือการค+าหรือพาณิชย� 
(Commercial office) อาคารสํานักงานส7วนใหญ7จะเปcน สถานท่ีทํางานสําหรับธนาคาร และ 3) อาคาร
สํานักงานวิชาชีพ (Professional office) ได+แก7อาคารสํานักงานเพื่อใช+เปcนสถานท่ีเรียนและ 
ปฏิบัติงาน หลังจากท่ีมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 ได+มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ี
สําคัญเก่ียวกับเกษตรกรรมเปลี่ยนถ7ายมาสู7อุตสาหกรรม ทําให+มีการพัฒนาการในเรื่องการขนส7งและ
การติดต7อสื่อสาร ซ่ึงมีผลไปถึงการขยายตัวในทางการค+า การธนาคาร และการบริหารธุรกิจต7างๆ 
การเจริญเติบโตทางด+านอุตสาหกรรมทําให+ความต+องการอาคารสํานักงานมีมากยิ่งข้ึน มีส7วนให+เกิด
การขยายตัวในเรื่องของการค+า ทําให+โรงงานและสํานักงานธุรกิจแยกจากกันได+ ทําให+อาคารสํานักงาน
เปcนศูนย�กลางของการทํางานและการติดต7อ วิวัฒนาการของอาคารสํานักงานสมัยใหม7 (Evolution 
of the modern office) โดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Francis Duffy แบ7งวิวัฒนาการอาคารสํานักงาน
เปcน 3 ช7วง ได+แก7 ช7วงท่ี 1 กลางศตวรรษท่ี 19 อาคารสํานักงานส7วนใหญ7เปcนท่ีทํางานของบริษัท
ประกันภัย อาคารสํานักงานที่ใหญ7ที่สุดในช7วงนี้ประกอบด+วยคนงาน 80 คน ช7วงท่ี 2 อาคาร
สํานักงานในช7วงนี้ส7วนใหญ7จะไม7ใช7บริษัทประกันภัย ใช+พ้ืนท่ีเปcนสํานักงานมีการเจริญเติบโตข้ึน 
ขนาดของอาคารสํานักงานมีขนาดใหญ7ข้ึน การแบ7งพ้ืนท่ีสํานักงานจัดเปcนแถวเรียงกันในห+องโล7งใช+
แสงธรรมชาติจากนอกอาคารให+เข+ามากท่ีสุด อาคารค7อนข+างแคบ ระยะไกลสุดจากหน+าต7างถึงโต�ะ
ทํางานไม7เกิน 8 เมตร หน+าต7างทั้งหมดเป�ดป�ดได+เพื่อถ7ายเทอากาศ จนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม7ๆ ทําให+เกิดระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟwา ระบบระบายอากาศภายใน
อาคาร เปcนต+น มีการออกแบบอาคาร การขยายพื้นที่ได+เพิ่มขึ้น เริ่มมีการทํารูปอาคารแบบจัตุรัส 
การพัฒนาการออกแบบด+านโครงสร+างเหล็กและการนําลิฟต�เข+ามาใช+ในอาคาร เกิดการสร+างอาคาร
สํานักงานแบบอาคารสูงในระยะหลังของช7วงเวลานี้ และช7วงท่ี 3 เริ่มใน ค.ศ. 1970 ขนาดและพ้ืนท่ี
ของอาคารสํานักงานมีขนาดใหญ7ขึ้น เครื่องมือ อุปกรณ�ต7างๆที่ใช+ในอาคารสํานักงานมีมากข้ึน 
ส7วนมากต+องใช+เครื่องมือเหล7านี้ การออกแบบอาคารต+องพิจารณาร7วมกันไปกับการวางผังเฟอร�นิเจอร� 
ท้ังนี้อาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงมีการขยายตัวอย7างรวดเร็วของธุรกิจ และการเจริญเติบโตของ
สํานักงานเปcนสิ่งซ่ึงต+องนําไปถึงการพัฒนาทางการสร+างอาคารสํานักงาน โดยแบ7งเปcนการสร+างเพ่ือใช+
เปcนอาคารสํานักงาน และการสร+างเพ่ือให+เช7า ความต+องการอาคารสํานักงานท่ีมีมากข้ึน รวมท้ัง
เทคนิคการก7อสร+างใหม7ๆ ที่เกิดขึ้น ทําให+เกิดการปฏิวัติการออกแบบอาคารสํานักงาน การนํา
โครงสร+างเหล็กมาใช+ทําให+เกิดรูปร7างใหม7ในงานสถาปbตยกรรมประเภทนี้ ในรูปของตึกระฟwา (Skyscraper) 
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มีการใช+โครงสร+างเหล็กรับน้ําหนักท้ังกําแพงภายในและภายนอก ทําให+โครงสร+างประหยัดข้ึน กําแพง
ภายในสามารถอยู7ตําแหน7งใดก็ได+เพราะไม7ได+ใช+กําแพงรับน้ําหนัก (มาลินี ศรีสุวรรณ, 2542: 7) 

นิยามของอาคารสํานักงาน  
  มีผู+ให+นิยามของคําว7าสํานักงาน หลายท7านด+วยกัน เปcนเพียงส7วนหนึ่งเท7านั้น และได+
ให+ความหมายไว+อย7างน7าสนใจ และมีความคล+ายคลึงกัน ลักษณะของสํานักงานคือการดําเนินงานกับ
ข+อมูลให+บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด โดยอาศัยปbจจัยต7างๆ ได+แก7 บุคลากร อุปกรณ� เครื่องมือ
เครื่องใช+ วัสดุอุปกรณ� งบประมาณ และระบบต7างๆเข+าด+วยกัน โดยอาศัยหลักการจัดการ คือ การ
วางแผน การจัดองค�การ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการและการสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุมงาน เพื่อให+ได+ตามวัตถุประสงค�ขององค�การนั้น (George R. Terry, 1960) อาคาร
สํานักงานเปcนศูนย�กลางของข+อมูลโดยรวบรวมจากหน7วยงานต7างๆ ท่ีได+ดําเนินการนํามาจัดระบบ
อย7างเหมาะสม (Quible, Zane K., 1996) สํานักงานเปcน สถานท่ีท่ีมีการปฎิบัติงานต7างๆ ได+แก7 การ
จัดเตรียมเอกสารรายงาน การจัดเก็บเอกสาร และการบริหารงานเอกสาร (Kelling Lewis, 1996) 
ท้ังนี้ อาคารสํานักงานเปcนการจัดองค�การภายในอาคารสํานักงานให+บรรลุจุดมุ7งหมาย จัดแบ7งหน+าท่ี
โดยใช+บุคลากร อุปกรณ�และวิธีปฏิบัติให+เหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล+อมท่ีดี (Denyer J.C., 
1997) สํานักงานเปcนท่ีสําหรับบริหารงาน เปcนท่ีจัดการเก่ียวกับเอกสาร ท่ีซึ่งพนักงานทํางาน เปcนท่ีซ่ึง
มีกิจกรรมการโต+ตอบด+านเอกสาร และการเก็บเอกสาร เปcนสถานท่ีท่ีทํางานซ่ึงมีรูปแบบท่ีแน7นอน 
เปcนท่ีทําก่ียวกับบัญชี การสั่งงาน การจ7ายค7าแรงคนงาน ตลอดจนทําให+บริษัทดําเนินงานได+ (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน� และสมชาย หิรัญกิตติ, 2538: 11) อาคารสํานักงาน หมายถึง สถานท่ีทําการของรัฐวิสาหกิจ 
หรือบริษัท ห+างร+าน เปcนต+น เช7น อาคารสํานักงานสลากกินแบ7ง อาคารสํานักงานใหญ7ธนาคารออมสิน 
อาคารสํานักงานทนายความ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1187)  
  อาจกล7าวได+ว7า อาคารสํานักงานให+เช7ามาตรฐาน เอ หมายถึง อาคารท่ีมีรูปทรงและ
รูปแบบท่ีทันสมัย ปราศจากปbญหาต7างๆ ในด+านโครงสร+างพ้ืนท่ีให+เช7าในแต7ละชั้นของอาคารมีการ
ออกแบบให+สามารถใช+พ้ืนท่ีอย7างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดแบ7งพ้ืนท่ีได+ง7าย ระบบทําความเย็น
แบบรวมศูนย�(Central Chiller) ปรับอุณหภูมิการทํางานโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีระบบปรับ
อากาศท่ีสามารถให+บริการตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับห+องคอมพิวเตอร�ของผู+เช7าพ้ืนท่ีด+วย ลิฟต�ใน
อาคาร มีอัตราการรอคอยตํ่า กําหนดโซนการให+บริการสําหรับผู+เช7าโดยแยกตามความสูงของอาคาร 
และจัดพื้นที่เปcนสัดส7วนสําหรับลิฟต�บริการขนของโดยเฉพาะ พื้นที่ส7วนกลางของอาคารมี
การออกแบบตกแต7งท่ีสวยงามลงตัวด+วยวัสดุท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย7างยิ่งในส7วนของโถงส7วนกลาง
ชั้นล7างในพ้ืนท่ีสํานักงานและส7วนบริเวณโถงส7วนกลางในแต7ละชั้น ความสูงจากพ้ืนถึงฝwาเพดานอย7าง
น+อย 2.6 เมตร สําหรับพ้ืนท่ีในสํานักงาน บริหารอาคารโดยผู+บริหารมืออาชีพ ท่ีจอดรถในอาคารมี
จํานวนเพียงพอและมีการออกแบบท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการเข+า-ออกอาคารได+เปcนอย7างดี 
ส7วนอาคารสํานักงานให+เช7าระดับบีและซี อาคารเหล7านี้จะมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต7างกับ
อาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ คือจะมีลักษณะจํานวนพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีมีจํากัด และความแตกต7าง
อย7างชัดเจนในแง7ของการบริหารอาคารอย7างมืออาชีพ และการบริการอย7างมีคุณภาพ ปbจจุบันราคา
ค7าเช7าเฉลี่ยของอาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ มีราคาค7าเช7าประมาณ 650-1,150 บาทต7อตารางเมตร 
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อาคารสํานักงานให+เช7าระดับบี มีราคาค7าเช7าประมาณ 450-600 บาทต7อตารางเมตร และอาคาร
สํานักงานให+เช7าระดับซีประมาณ 200-450 บาทต7อตารางเมตร (ฝ|ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีบี    
ริชาร�ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด, 2558) โดยจํานวนอาคารสํานักงานให+เช7ามาตรฐาน เอ ใน
กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 55 อาคาร พ้ืนท่ีเช7าส7วนใหญ7ในอาคารถูกใช+เพ่ือเปcนสํานักงาน ซ่ึงจะมี        
ผู+เช7าท้ังภายในประเทศและต7างประเทศ อาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ จะอยู7ในย7านท่ีมีการทําธุรกิจ  
การค+า หนาแน7น หรือบริเวณศูนย�กลางเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร CBD  (Central Business 
District) (ฝ|ายการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย�ของบริษัท โจนส� แลง ลาซาลล�(ประเทศไทย) จํากัด, 
2558) ปbจจุบันยังไม7มีหน7วยงานใดกําหนดขอบเขต CBD อย7างชัดเจน แต7โดยท่ัวไป มักหมายถึง 
บริเวณสีลม สาทร สุขุมวิท เพลินจิต ชิดลม เปcนต+น (ธนาคารอาคารสงเคราะห�, ศูนย�ข+อมูล
อสังหาริมทรัพย�, 2558) 
 3.2 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี 
  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี เสริชย�        
โชติพานิช (2541: 50-53) กล7าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี มุ7งเน+นและสนับสนุน 3 
กิจกรรม ดังต7อไปนี้ 1) การบริหารทรัพย�สินอาคาร (Property management) 2) การดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี (Property operations and maintenance) และ 3) การบริหารงาน
บริการสํานักงาน (Office administration) ท้ังนี้การทํางานท้ัง 3 กิจกรรมนี้ ต+องอาศัยความเข+าใจ
การทํางานขององค�การ ผู+ใช+อาคาร สถานท่ีและงานบริการ ความรู+ทางเทคนิค รวมถึงการบริหาร
จัดการ เพื่อให+บรรลุถึงวัตถุประสงค� ที่ตั้งไว+ โดยสอดคล+องกับสภาพเศรษฐกิจ และยังต+องอาศัย
ความรู+ในเรื่อง Building management เพ่ือจัดการงานอาคารให+สามารถใช+งานได+อย7างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมมูลค7าในการใช+ อาคาร และลดค7าใช+จ7าย ซ่ึงจะครอบคลุมงานต7างๆ ดังนี้ (1) ควบคุม
การทํางาน และบํารุงรักษางานระบบของอาคาร (2) บํารุงรักษาผนังภายนอกอาคาร (3) การจัดการ
การใช+พลังงาน (4) จัดการ ดําเนินการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคาร (5) การรักษาความปลอดภัย 
(6) การควบคุมดูแล ความสะอาดเรียบร+อย (7) การจัดระบบการสื่อสาร (8) การควบคุมดูแลการ
ดําเนินงาน 
 3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 

3.3.1 โครงสร�างการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ โครงสร+างในการดําเนินงาน
บริหารทรัพยากรกายภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพเพื่อสนับสนุนส7งเสริมการดําเนิน
กิจกรรมหลักและการผลิตขององค�การ การจัดการให+มีการใช+ประโยชน�ทรัพยากรกายภาพอย7างคุ+มค7า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแบ7งรายละเอียดในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ตาม
โครงสร+างในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 9 (เสริชย�  โชติพานิช, 
2541)   
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ภาพท่ี 9 โครงสร+างการดําเนินการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช,“การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี,” วารสารสถาปmตยกรรมของ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ� (อาษา) 03, 41 (ฉบับพิเศษงานสถาปนิก 2541): 50-60. 

 
   จากภาพท่ี 9 พบว7าโครงสร+างในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ
สามารถแบ7งรายละเอียดในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพเปcน 3 ส7วน ดังนี้  

1. ระดับบริหาร (Strategic FM) ได+แก7 การกําหนดนโยบาย การกําหนดกลยุทธ� 
การกําหนดมาตรฐาน การประเมินผล  

2. ระดับจัดการ (Management FM) ได+แก7 การวางแผนงาน การกํากับ 
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือให+การดําเนินงานในอาคารเปcนไปตามแผนงานและมาตรฐานท่ี
กําหนดไว+  

3. ระดับปฏิบัติการ (Operational FM) ได+แก7 หน7วยหน+าท่ี ของงานบริการต7างๆ 
ภายในอาคาร ประกอบด+วย  

3.1 งานดูแลรักษาอาคาร ลักษณะงานบริการสําหรับอาคาร ได+แก7 1) งาน
ควบคุมดูแลการใช+ การควบคุม ดูแล ให+ระบบประกอบอาคารและระบบต7างๆ สามารถดําเนินงาน
เปcนไปตามแผนตารางการใช+งานและวิธีการท่ีถูกต+อง เพ่ือให+การใช+อาคารเปcนไปอย7างปลอดภัย 

งานบริหาร 

งานจัดการ 

งานดูแลรักษา งานบริการ 
งานบริหาร 

ทรัพย�สินอาคาร 

ระดับบริหาร 

ระดับจัดการ 

- นโยบาย 

- กําหนดกลยุทธ� 
- มาตรฐาน 

- ประเมินผล 

ระดับปฎิบัติการ 

- กํากับ 
- ควบคุม 

ติดตาม 
-

- งานควบคุมดูแลการใช+ 
-  งานบํารุงรักษา 
-  งานซ7อมแซม 

- งานบริการท่ัวไป 
- งานบริการสํานักงาน 

- งานด+านการเงิน บัญชี 
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สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน พร+อมท้ังสอดคล+องกับความต+องการของผู+ใช+
อาคาร 2) งานบํารุงรักษา การดําเนินงานเพ่ือรักษาให+อาคารและระบบประกอบอาคารอยู7ในสภาพท่ี
สามารถใช+งานได+อย7างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค�ในการใช+งาน และเพ่ือให+อาคารและระบบ
ประกอบอาคารมีอายุการใช+งานตามที่ควรจะเปcน 3) งานซ7อมแซม เปcนการดําเนินงานเพ่ือทําให+
อุปกรณ�หรือระบบประกอบอาคารท่ีชํารุดกลับไปสู7สภาพท่ีใช+งานได+ตามปกติ การซ7อมแซม ได+แก7 งาน
ซ7อมแซมปกติ (Normal Repair) เปcนการดําเนินงานซ7อมแซม ตามลําดับเม่ือได+รับแจ+งเหตุ เม่ือ
เหตุขัดข+องหรือชํารุดไม7เปcนอันตราย หรือส7งผลกระทบต7อการดําเนินงานในอาคาร และงานซ7อมแซม
ฉุกเฉิน (Emergency Repair) เปcนการดําเนินงาน ซ7อมแซมทันที เม่ือความขัดข+องหรือชํารุดของ
ระบบประกอบอาคาร เปcนอันตรายต7อผู+ใช+อาคาร หรือเปcนอุปสรรคทําให+ไม7สามารถ ดําเนินงานได+  

3.2 งานบริการอาคาร(Services) ได+แก7 1) งานบริการท่ัวไป (General 
Services) เปcนงานบริการสําหรับผู+ใช+อาคาร เพ่ือให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย 
เช7น งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานกําจัดแมลงและสัตว�รบกวน 2) งานบริการ
สํานักงาน (Office Services) เปcนงานบริการสําหรับองค�การ เช7น งานรับส7งเอกสาร งานแม7บ+าน
สํานักงาน งานต+อนรับและประชาสัมพันธ� งานบริการรับและโอนสายโทรศัพท� งานบริการขนย+าย
สํานักงาน งานบริการขนส7งพนักงาน  

3.3 งานบริหารทรัพย�สินอาคาร (Property Management) ประกอบด+วย     
งานจัดการ ด+านการเงิน การบัญชี กิจกรรมหารายได+ เช7น การเช7าและขายพ้ืนท่ีอาคาร การตลาด 
งานจัดหาและกําจัดพ้ืนท่ีอาคาร นอกจากนี้ยังสามารถแบ7งโครงสร+างการดําเนินงานบริหารทรัพยากร
กายภาพได+ 2 ส7วนหลักคือ 1) ระดับบริหารจัดการ (Strategic & Management FM) การดําเนินงาน
จะมุ7งเน+นท่ี ประสิทธิภาพ คุณภาพ การตอบสนองของทรัพยากรกายภาพอย7างต7อเนื่องในระยะยาว  
2) ระดับปฏิบัติการ (Operational FM) การดําเนินงานจะมุ7งเน+นท่ีการจัดการกับปbญหาเฉพาะหน+า
และการดําเนินงานร7วมกับการดําเนินงานประจําวันสามารถจําแนกตาม ลักษณะงานออกได+เปcน 2 ประเภท 
ได+แก7 (1) งานประจํา (Works) เปcนงานท่ีเกิดข้ึนเปcนประจําเปcนระยะตลอดเวลา เม่ืออาคารมีการใช+
งานโดยสามารถแบ7งได+ 3 ประเภท คือ 1.1 งานประเภทประจําวัน (Daily) 1.2 งานดําเนินการตาม
แผน (Planned) 1.3 งานเฉพาะกิจหรืองานฉุกเฉิน (Order/Emergency)  2) โครงการ (Project) 
เปcนงานท่ีเกิดข้ึนตามความต+องการในแต7ละช7วงเวลา มีกําหนด ระยะเวลาเริ่มต+นและจบโครงการ
อย7างชัดเจน โดยสามารถแบ7งได+ 3 ประเภท คือ 2.1 โครงการก7อสร+าง (Construction) 2.2 โครงการ
ปรับปรุง (Improvement) 2.3 โครงการจัดหา (Procurement) 

3.3.2 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคาร  
   กล7าวถึง การบริหารทรัพยากรกายภาพ คือการบริหารจัดการสถานท่ีและงาน
บริการสนับสนุน เพ่ือให+อาคารบรรลุความต+องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค�การ และความต+องการของผู+ใช+อาคาร Facility Management Services 
คํานึงถึงเรื่องการใช+ทรัพยากรได+อย7างเฉลียวฉลาดและคุ+มค7า(Cost-Effective) โดยเน+นท่ีจะต+องลด
ค7าใช+จ7ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให+บริการ ได+แก7 1) ขอบเขตการทํางาน แบ7งได+เปcน 2 ลักษณะ
คือ (1) งานบริการอาคารสถานท่ี สําหรับอาคารสถานท่ี (2) งานบริการ สําหรับการใช+อาคารสถานท่ี 
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และการทํางานขององค�การ 2) การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+องเก่ียวข+องและคํานึงถึง องค�การ
และธุรกิจขององค�การ ผู+ใช+อาคารและสภาพแวดล+อมในอาคาร ทรัพยากรอาคารสถานท่ี ในเรื่องของ
การใช+งาน การทํางาน และการจัดการของอาคารสถานท่ี และ 3) การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+อง
ทําหน+าท่ีประสานสิ่งเหล7าต7างๆ คือการทํางานขององค�การ กับการทํางานของอาคารสถานท่ี การ
ทํางานในด+านต7างๆให+เอ้ืออํานวยถึงกันและสนับสนุนกัน เช7น การออกแบบอาคาร กับการบํารุงรักษา
อาคาร ความรู+ความชํานาญในด+านเทคนิคและการจัดสถานภาพของ การบริหารทรัพยากรกายภาพ 
ในอาคารมี 4 ระดับ ได+แก7 (1) รับผิดชอบเฉพาะงานบริการประจําวัน ทําหน+าท่ีเหมือนผู+จัดการอาคาร
ท่ัวไป ไม7มีส7วนในการวางแผน (2) ดําเนินการบริหารทรัพยากรอาคารสถานท่ีตามแผนกลยุทธ�ของ
อาคาร (3) มีส7วนในการวางแผนกลยุทธ�การใช+ทรัพยากรอาคารและสถานท่ี (4) เปcนส7วนหนึ่งของ
คณะผู+บริหารองค�การ ทําหน+าท่ีเปcน Facility Manager มีส7วนร7วมในการวางแผนกลยุทธ�ทุกส7วน 
นอกเหนือจากหน+าท่ีในงานทรัพยากรอาคารและ สถานท่ี จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงค�ของการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สมรรถภาพ คุณภาพให+การดําเนินงานขององค�การ อันเปcน
ความมุ7งหมายเชิงกลยุทธ� เปcนจุดมุ7งหมายในระยะยาว ลดค7าใช+จ7าย และเพ่ิมมูลค7าในการใช+อาคาร 
อันเปcนจุดมุ7งหมายในการดําเนินงานประจํา รูปแบบการทํางานของ Facility Manager ให+บริการงาน 
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ลักษณะงานเชิงปฏิบัติการ (Operational) เช7น กิจวัตรประจําวัน งาน
ประจําไม7ซับซ+อน งานประเภทปwองกัน ครอบคลุมในเรื่อง การปwองกันอุบัติเหตุ การเสียหายของ
อาคาร และการติดขัดของการทํางาน ผู+ปฎิบัติงานงานดําเนินการในการใช+ทรัพยากรอาคารและ
สถานท่ี General & Office Services งานบริการท่ัวไป ได+แก7 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด งานจัดซ้ือจัดหา งานบริการจัดหา อาหารเครื่องด่ืม งานบริการสนับสนุน งานดูแลรักษา
สัญญา งานบริการท่ัวไป  การวางแผนกลยุทธ� และบริหารงาน การบริหารทรัพยากรกายภาพ เน+น
การวางแผนงานระยะยาว โดยมีลักษณะเปcนการประสานความสัมพันธ�ของการทํางานในองค�การ การ
จัดการอาคารสถานท่ีและสร+างรูปแบบใหม7ๆ ในการทํางาน Facility Planning ได+แก7การวางแผนและ
จัดการพื้นที่ทํางานการกําหนดกลยุทธ�การใช+พื้นที่ การกําหนดมาตรฐานขนาดพ้ืนท่ี และอุปกรณ�
สํานักงาน การติดตามการใช+งานพ้ืนท่ี และอุปกรณ�สํานักงาน การติดตามการใช+งานพ้ืนท่ี การประเมิน
สมรรถภาพการใช+พื้นที่ การสํารวจความต+องการของผู+ใช+ อสังหาริมทรัพย�เปcนงานเชิงกลยุทธ�ท่ี
เก่ียวข+องกับอสังหาริมทรัพย�เปcนหลัก เช7นงานท่ีเก่ียวข+องกับอาคารใหม7 การวางแผนการเช7าพ้ืนท่ี 
การลงทุนทางอสังหาริมทรัพย� การควบคุมงบประมาณ (เสริชย� โชติพานิช, 2541: 50-53) 

3.3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 
   การดําเนินการและการจัดการอาคารสํานักงานให+เช7าจะมีการพัฒนาการ
จัดการความสัมพันธ�ท่ีเก่ียวข+องกับการทํางานซ่ึงกัน สามารถแบ7งได+เปcน 3 ส7วน ได+แก7 1) การบริหาร
จัดการทรัพย�สิน ให+สามารถใช+งานได+อย7างมีประสิทธิภาพ 2) การจัดการสินทรัพย�เพ่ือเพ่ิมมูลค7าและ
ยืดอายุการใช+งานและประโยชน�ของเจ+าของและการจัดการของผลงานของสินทรัพย�ซ่ึงอาจจะ
เก่ียวข+องกับการลงทุน 3) การจัดการทรัพย�สินและการจัดการพอร�ตโฟลิโอสามารถดําเนินการได+โดย
บุคคลหรือบริษัทเดียวกัน แต7แต7ละบทบาทหน+าท่ี ท่ีแตกต7างและเก่ียวข+องกับการต้ังค7าท่ีแตกต7างกัน
ของความรับผิดชอบ ท้ังนี้ในอดีตอาคารสํานักงานท่ัวไปเจ+าของจะมีเพียงรายเดียว นักลงทุนมักจะ
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พัฒนาลงทุน ตัดสินใจเชิงกลยุทธ�และใช+ทรัพยากรในอาคารให+เกิดประโยชน� โดยการจัดการการ
ดําเนินงานแบบวันต7อวันหรือจ+าง บริษัทบริหารทรัพย�สินหรือบริหารอาคารมาดูแล ระยะเวลา10-15 ปz 
ท่ีผ7านมา เจ+าของทรัพย�สินจะมาจากกลุ7มนักลงทุนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปยังหน7วยงานต7างๆ เช7น
กองทุนบําเหน็จบํานาญ บริษัทประกันภัยและบริษัทอสังหาริมทรัพย� เพ่ิมมากข้ึนและบทบาท
การดําเนินการผู+ลงทุนเพียงรายเดียว จะบริหารสินทรัพย�ท่ีเปcนมืออาชีพและผู+จัดการ ทําหน+าท่ี ท่ี
ปรึกษาบริหารจัดการอาคารสํานักงานให+กับเจ+าของและนักลงทุน (Jo Allen, D.C., et al., 1998: 
209)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ความสัมพันธ�ของผู+จัดการทรัพย�สิน, ผู+จัดการกองทุน และผู+จัดการพอร�ตโฟลิโอ 
ท่ีมา: Mike E. Miles, Richard L. Haney, Jr., and Gayle Berens, Real Estate Development: 
Principles and Process, 2nd ed. (D.C.: ULI-The Urbam Land Institute, 1996). 
  
   จากภาพที่ 10 จะเห็นถึงความสัมพันธ�กันกับผู+จัดการทรัพย�สิน และการ
บริหารพอร�ตการลงทุนขนาดใหญ7ของอาคารสํานักงาน ซ่ึงผลงานของทุกผู+จัดการต7างมีบทบาทในการ
จัดการทรัพย�สินและสินทรัพย�, องค�ประกอบของผลงานอาจจะมาจากการทําสัญญาระหว7างกันเพ่ือให+
ได+ผลงานและตรวจสอบและประเมินได+ ซ่ึงข้ึนอยู7กับองค�ประกอบของประสบการณ�และความสามารถ

คุณสมบัติของสํานักงานเขตชานเมือง 
(suburban office properties) 

คุณสมบัติสํานกังานเขต CBD  
(CBD office properties)  

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการกองทุน 
(Asset Manage) 

ผู�จัดการพอร�ตโฟลิโอ
(Portfolio Manager ) 

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manager) 

ผู�จัดการกองทุน 
(Asset Manage) 

นักลงทุน (Inverstor)  
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ของผู+จัดการว7าเปcนมืออาชีพก็สามารถบริหารจัดการทรัพย�สินและสินทรัพย�ได+ และดูแลผลประโยชน�ต7างๆ 
ให+กับเจ+าของอาคารและนักลงทุนได+ ผู+จัดการสินทรัพย�ในท่ีนี้จะมุ7งเน+นในคุณสมบัติที่แตกต7างกัน
หลายบทบาท การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ�เพ่ือการบริหารทรัพย�สินและการพัฒนาแผนกลยุทธ�ระยะยาว 
การจัดการผลงาน จากมุมมองท่ีกว+างข้ึน บทบาทของการจัดการบริหารจัดการทรัพย�สินและสินทรัพย�
คือการทําความเข+าใจและตรงตามวัตถุประสงค�การลงทุนของเจ+าของ โดยผู+จัดการสินทรัพย�จะเปcน     
ผู+แนะนําเจ+าของ 
   บทบาทหน+าท่ีพ้ืนฐานของคุณสมบัติของผู+จัดการสินทรัพย�และการจัดการ
พอร�ตโฟลิโอ หากผู+จัดการสินทรัพย�ไม7มีคุณสมบัติ จะสร+างกําไรยังไม7ได+ ถ+าการจัดการอย7างไม7ถูกต+อง 
การจัดการทรัพย�สินถือเปcนหัวใจของการทํางานบริการ การจัดการทุกระดับจะต+องมุ7งเน+นนําเสนอ
ผลิตภัณฑ�และบริการที่ตอบสนองความต+องการของผู+เช7า ในปbจจุบันและอนาคต ท่ีเหมือนกันท้ัง
บทบาทหน+าท่ีการจัดการมีส7วนร7วมในการเพ่ิมมูลค7าการลงทุนสํานักงานกล7าวคือ 1) ผู+จัดการทรัพย�สิน 
(Property Manage) บทบาทหน+าท่ีพ้ืนฐานของการจัดการทรัพย�สินตามแสดงใน ภาพท่ี 10 บทบาท
หน+าท่ีเหล7านี้รวมถึงการรักษาความสัมพันธ�ท่ีดีของผู+เช7า การจัดเก็บค7าเช7า การสร+างแผนการดําเนินงาน 
การจัดทํางบประมาณ การบํารุงรักษาและการดําเนินงานบันทึกข+อมูลทางด+านบัญชี การจ7ายเงินค7า 
การกํากับดูแลหรือบทบาทหน+าท่ีของผู+ปฎิบัติงานการเช7าพ้ืนท่ี การพัฒนาและบริหารตารางเวลาการ
บํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร การให+การรักษาความปลอดภัยประเด็นท่ีเก่ียวข+องกับการบริหาร
ความเสี่ยง ประสานงานความต+องการ การประกัน และค7ารักษาอาคารโดยท่ัวไปในระยะสั้นของ
อาคาร การจัดการทรัพย�สิน เริ่มต+นท่ีจุดสิ้นสุดของกระบวนการพัฒนา แต7องค�ประกอบในวงกว+างของ
การวางแผนการจัดการทรัพย�สินควรจะกําหนดไว+ในข้ันตอนแนวคิดเริ่มต+นของการพัฒนา คุณสมบัติ
การจัดการทรัพย�สินท่ีมีประสบการณ�การรับเข+าการจัดการในข้ันตอนของการวางแผนโครงการนี้เปcน
สิ่งจําเปcน การวางแผนการจัดการควรเปcนไปตามการประเมินผลการจัดการ ควรมีรายละเอียดระดับ
ของการบริการที่จะช7วยให+โครงการท่ีจะแข7งขันได+อย7างมีประสิทธิภาพ ถ+าระดับของบริการท่ีให+ไว+         
ไม7สอดคล+องกับวัตถุประสงค�การแข7งขันโครงการไม7น7าจะสร+างระดับของรายได+การดําเนินงานใน
ช7วงเวลาท่ีจําเปcนเพ่ือตอบสนองเปwาหมายทางการเงินของเจ+าของ 2)ผู+จัดการกองทุน (Asset manager) 
มีหน+าท่ีกําหนดแผนกลยุทธ�ในการพัฒนาทรัพย�สิน การเสนอขายการวิเคราะห� ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของโอกาสในการจัดตําแหน7ง การควบคุมค7าใช+จ7ายท่ีสําคัญ การตรวจสอบผลการดําเนินงานทรัพย�สิน 
การบริหารจัดการทรัพย�สิน การวิเคราะห�ผลการดําเนินงานคุณสมบัติต7อคุณสมบัติการแข7งขัน 
ความสัมพันธ�ระหว7างผู+เช7า (ความรับผิดชอบร7วมกันกับผู+จัดการทรัพย�สิน) และ 3) ผู+จัดการพอร�ตโฟลิ
โอ (Portfolio Manager) มีหน+าท่ีในการสื่อสารกับนักลงทุน มีการกําหนดเปwาหมายผลงานและเกณฑ�
การลงทุน การพัฒนาและการดําเนินการตามกลยุทธ�การลงทุน กํากับดูแลการได+มาจําหน7ายและการ
ตัดสินใจลงทุนใหม7 (การกํากับดูแลของบทบาทหน+าท่ีการจัดการสินทรัพย�) การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของผลงาน การรายงานให+กับนักลงทุน การจัดการเงินสด (Jo Allen, D.C., et al., 1998) 
 3.4 ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร 
  ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร เปcนงานข้ันพ้ืนฐานของทุกอาคารท่ีขาด
เสียไม7ได+ ทรัพยากรบุคคลก็ถือว7าเปcนสิ่งสําคัญท่ีบุคคลท่ีปฎิบัติงานด+านนี้ต+องมีองค�ความรู+ ความเข+าใจ
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ในงานบริการและงานด+านเทคนิคเปcนอย7างดี งานเหล7านี้จะอยู7ในความรับผิดชอบดูแลของ ผู+จัดการ
อาคาร ผู+บริหารทรัพยากรกายภาพ วิศวกร ช7างเทคนิค เจ+าหน+าท่ี ท่ีต+องจัดการงานให+เปcนไปอย7าง
ครบถ+วน มีคุณภาพ และปฎิบัติงานได+อย7างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โครงสร+างหน7วยงาน
บริหารอาคารสํานักงาน มีรูปแบบลักษณะโครงสร+างของการบริหารอาคารสํานักงานโดยแบ7งการ
ดําเนินการ การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ แบ7งเปcน 3 ส7วนหลัก คือ 1) การบริหาร ดําเนินการ
โดยเจ+าของจะมีหน+าที่บริหารอสังหาริมทรัพย� ซึ่งมีผู+ดูแลรับผิดชอบส7วนบริหาร โดยบริหาร
อสังหาริมทรัพย� เปcนอาคารสํานักงาน และมีบทบาทมีหน+าที่การดําเนินงาน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ คือ (1) การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และกํากับดูแล 
ประเมินผล (2) การวางแผนการปฎิบัติงานขององค�การ (3) การจัดหาผู+บริหารอาคาร, งานการบริการ
และการดูแลรักษาอาคารที่จําเปcนให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร (4) การพิจารณาตรวจสอบและขอ
เสนออนุมัติงบประมาณประจําปzกับเจ+าของอาคาร 2)การจัดการ ที่ต+องการผู+เชี่ยวชาญเฉพาะมา
ดําเนินการ จึงจัดจ+างบริษัทภายนอก(Outsourcing) ได+แก7งานการบริหารจัดการอาคารและงาน
ดําเนินการด+านอาคารสถานท่ีและระบบประกอบอาคาร โดยว7างบริษัทภายนอก เปcนผู+ดูแลรับผิดชอบ
ส7วนจัดการ มีผู+ปฎิบัติงาน ได+แก7 ผู+จัดการอาคาร ผู+ช7วยผู+จัดการอาคาร ผู+ดูแลอาคาร ผู+ช7วยผู+ดูแล
อาคาร ธุรการจดหมาย ธุรการจอดรถ ประชาสัมพันธ� ธุรการท่ัวไป ธุรการการเงิน วิศวกรอาคาร ช7าง
อาวุโส ช7างเทคนิค ธุรการช7าง มีบทบาทมีหน+าท่ีการดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
คือ (1) การกําหนดหน+าท่ี และขอบเขตในการปฎิบัติงาน (2) การจัดการพ้ืนท่ีใช+สอยอาคาร (3) การ
จัดเตรียมพ้ืนท่ีเช7าสํานักงาน (4) การจัดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล (5) การจัดหา
งานการบริการและการดูแลรักษาอาคารท่ีจําเปcนให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร (6) การจัดการจัดทํา
งบประมาณประจําปz (7) การจัดทําแผนการบํารุงรักษาเชิงปwองกันและการจัดการบํารุงรักษาเชิง
ปwองกันประจําแต7ละปz (8) การดูแลรักษาสภาพทรัพยากรกายภาพทางอาคาร (9) การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน (10) การบริหารจัดการสภาพแวดล+อมในอาคารและสุขอนามัย 
(11)การจัดการดูแลอาคารและการใช+อาคารให+เปcนไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติต7างๆ 
(12) การจัดการด+านพลังงาน (13) การจัดการเรื่องแผนการซ+อมอพยพหนีไฟ (14) การจัดการความเสี่ยง
ของอาคาร (15) การวางแผนด+านกายภาพและแผนลงทุนระยะยาว (16) การจัดการควบคุมการใช+
จ7ายงบประมาณประจําปz (17) การบริการและการดูแลผู+เช7าอาคาร และผู+ใช+อาคาร (18) การจัดหา
ผู+รับจ+าง ผู+ให+บริการงานระบบประกอบอาคาร (19) การควบคุมและตรวจสอบการทํางานของผู+รับจ+าง 
ผู+ให+บริการ งานบริการต7างๆ 3)การปฎิบัติการ ท่ีต+องการผู+เชี่ยวชาญเฉพาะมาดําเนินการ จึงจัดจ+างบ
ริษัทภายนอก ได+แก7งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานปwองกันและกําจัดแมลงเปcน
ต+น และงานบริการเฉพาะ (Customized Service) ได+แก7 งานบํารุงรักษาระบบประกอบอาคารท่ีต+อง
ดําเนินการโดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เช7น เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เครื่องกําเนิดไฟฟwา ระบบปwองกัน
อัคคีภัย( Fire Alarm) ระบบลิฟต� เปcนต+น มีผู+ดูแลรับผิดชอบส7วนปฎิบัติการ มีบทบาทมีหน+าท่ีการ
ดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ คือ (1) งานบํารุงรักษาอาคารและโครงสร+าง  
(2) งานบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ (3) งานบํารุงรักษาระบบปwองกันอัคคีภัยและดับเพลิง (4) งาน
บํารุงรักษาระบบสุขาภิบาลและบําบัดน้ําเสีย (5) งานบํารุงรักษาระบบลิฟต� (6) งานบํารุงรักษาระบบ
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ไฟฟwา (7) งานบํารุงรักษาระบบสื่อสาร (8) งานบํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (9) งานรักษา
ความสะอาด (10) งานรักษาความปลอดภัย (11)  การปwองกันและกําจัดแมลง(12) งานกําจัดขยะและ
การหมุนเวียนสิ่งของเหลือใช+ (13) งานดูแลสวนและงานการรักษาภูมิทัศน� (14) งานบริการพิเศษหรือ
งานเฉพาะทางหรือเจ+าของผลิตภัณฑ� ได+แก7 การดูแลและตรวจสอบงานการบํารุงรักษาเครื่องทําน้ําเย็น 
การดูแลและตรวจสอบงานการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟwาการดูแลและตรวจสอบงานการ
บํารุงรักษาลิฟต� การดูแลและตรวจสอบงานการบํารุงรักษาระบบกล+องวงจรป�ด (CCTV) การดูแลและ
ตรวจสอบงานการบํารุงรักษาระบบประตูเข+าออกอัตโนมัติ (Flap gate) การดูแลและตรวจสอบงาน
การบํารุงรักษาระบบระบบที่ควบคุมการเข+าหรือออก อัตโนมัติ (Access Control) การดูแลและ
ตรวจสอบงานการบํารุงรักษาระบบบันทึกแลกบัตรผู+มาติดต7อ การดูแลและตรวจสอบงานการ
บํารุงรักษาระบบจอดรถ (ธงชัย ทองมา, 2553: 33-35)   

  งานบริการปฎิบัติการอาคาร (Facility Service) เปcนกิจกรรมการบริการและการ
ปฎิบัติงานต7างๆ ภายในอาคาร ท่ีมารองรับการใช+งานของผู+ใช+อาคาร และทําให+อาคารสามารถใช+งานได+ 
โดยทําให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวก ปลอดภัย และมีสภาพแวดล+อมท่ีดี เม่ือเข+าใช+อาคาร งานบริการ
ปฎิบัติการอาคาร จัดเปcนงานเชิงปฎิบัติการ ท่ีต+องการผู+ปฎิบัติงานประเภทผู+ทําเปcนผู+ดําเนินการ ซ่ึง
อาจได+แก7 ผู+ให+บริการปฎิบัติการอาคาร หรือผู+ให+บริการงานบริการอาคาร หรือบุคลากรงานด+าน
อาคารสถานท่ีขององค�การเอง (In-House Facility Service Staff) ความสําคัญของงานบริการ
อาคารสถานท่ี เพ่ือให+อาคารสามารถใช+การได+ เพ่ือให+ผู+ใช+สามารถทํางาน ดําเนินกิจกรรม มีความ
สะดวกและปลอดภัย ในระหว7างการใช+อยู7ในอาคาร เพ่ือรักษาสภาพและความสามารถในการทํางาน
ของอาคาร เพื่อสร+างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความพึงพอใจ ของผู+ใช+ทรัพยากร
กายภาพ เมื่อเข+ามาใช+ทรัพยากร อาคารสถานที่ ลักษณะเฉพาะของงานบริการการใช+อาคาร มี
ลักษณะสําคัญดังนี้ 1) เปcนกิจวัตร เกิดข้ึนเปcนประจํา (Routine, Recurrent) 2) จําเปcนขาดไม7ได+ 
(Necessary, Essential, Vital) 3) เปcนการจัดการเฉพาะหน+า หวังผลระยะสั้นหรือในทันที        
4) ต+องการทักษะระดับปฎิบัติการ  (Technical or Operational Skills) 5) เปcนการแบ7งต+นทุนให+
เปcนสัดส7วนในการทํางาน (Cost center) และไม7ใช7 กระบวนการหลักการปฏิบัติการ (Core Operations) 
(เสริชย� โชติพานิช, 2553: 97-111) 

  ท้ังนี้ ประเภทของงานบริการ ปฎิบัติการอาคาร อาจจําแนกออกเปcน 2 กลุ7ม ได+แก7 
1) กลุ7มบริการสนับสนุน (Support Services) ประกอบด+วยงานบริการอาคาร และบริการสํานักงาน 
2)กลุ7มงานบริการวิศวกรรมอาคาร (Engineering Service) ประกอบด+วยงานดูแลควบคุมระบบ
ประกอบอาคารและงานบํารุงรักษา โดยงานบริการอาคาร (Building Use Service) เปcนบริการข้ัน
พ้ืนฐานท่ีอาคารจัดดําเนินการ เพ่ือให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวก และปลอดภัย ประเภทของงาน
บริการอาคารระดับพ้ืนฐาน ท่ีพบในทุกอาคารได+แก7 1) การรักษาความสะอาด (Cleaning) 2) การ
รักษาความปลอดภัย (Security) 3) การกําจัดแมลงและสัตว�รบกวน และการควบคุมโรคสัตว� (Pest 
Control) 4) การกําจัดขยะ การหมุมเวียนสิ่งของเหลือใช+ (Waste Disposal)5)การดูแลรักษาสวน
และพ้ืนท่ีโดยรอบ (Landscape Maintenance,Gardening) เปcนต+น บริการสํานักงานและบริการอ่ืนๆ 
เปcนอีกหมวดหนึ่งของงานบริการสนับสนุน ได+แก7 งานบริการสํานักงาน และงานบริการตามความ
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เหมาะสม การบริการสํานักงานเปcนบริการสนับสนุนการทํางานขององค�การ ผู+ใช+อาคารได+แก7 บริการ
รับส7งเอกสาร บริการแม7บ+านสํานักงาน บริการต+อนรับและประชาสัมพันธ� บริการรับต7อโทรศัพท� 
การบริการขนย+ายสํานักงานและอุปกรณ�สํานักงาน บริการจองห+องและบริการห+องประชุม บริการ
จัดทําและสําเนาเอกสาร บริการจัดเก็บเอกสาร บริการขนส7งพนักงาน บริการรถยนต�สํานักงาน เปcนต+น 
บริการอ่ืน บริการตามความต+องการเฉพาะ ท่ีพบว7ารวมอยู7ในขอบเขตงานของการบริหารทรัพยากร
กายภาพ ได+แก7 กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค� กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ศาสนา บริการรับเลี้ยงเด็กอ7อน และรับส7งลูกพนักงาน เปcนต+น (เสริชย� โชติพานิช, 2553: 97-111) 

  อย7างไรก็ตาม งานดูแลและบํารุงรักษา (Facilty Operations and Maintenance) 
การดูแลรักษาอาคาร เปcนงานด+านเทคนิคอาคาร มีหน+าท่ีหลักในการควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และ
ซ7อมแซมอาคาร และระบบประกอบอาคาร ให+อยู7ในสภาพพร+อมใช+งาน และปลอดภัยอยู7ตลอดเวลา 
การดูแลรักษาอาคาร ประกอบด+วยงาน 2 ส7วน ได+แก7 1) งานดูแลการทํางานระบบประกอบอาคาร 
(Engineering Operations) 2) งานบํารุงรักษา (Maintenance) อาจกล7าวได+ว7า กลุ7มการดําเนินการ
งานบริการ ปฎิบัติการอาคาร ท่ีกล7าวข+างต+นมาท้ังหมด ยังจําแนกออกตามระยะเวลาการเข+าปฎิบติ
งานได+เปcน 4 กลุ7ม ได+แก7 1) งานปฎิบัติการประจําอาคาร (Routine Work) เปcนงานท่ีต+องจัดให+มี
ผู+ปฎิบัติงานอยู7ประจําอาคาร ได+แก7 งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานช7างประจํา
อาคาร งานดูแลสวนและสนามเปcนต+น 2) งานปฎิบัติการตามรอบระยะเวลา ตามแผนท่ีกําหนด 
(Planned Word) มีการดําเนินการเปcนครั้งตามแผน หรือรอบเวลาท่ีผู+จัดการอาคาร ผู+บริหาร
ทรัพยากรกายภาพเปcนผู+กําหนดไว+ เช7น งานบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ งานบํารุงรักษาหม+อแปลง
ไฟฟwา งานกําขัดแมลงเปcนต+น 3) งานปฎิบัติการตามแผนโครงการ (Project Work) เปcนงานท่ีกําหนด
ไว+เปcนโครงการ ซ่ึงมีจุดเริ่มต+นและเวลาเสร็จสิ้น เช7น งานซ7อมใหญ7 งานตรวจสอบสภาพอาคาร เปcน
ต+น 4) งานปฎิบัติการเฉพาะกิจ (Adhoc Work) เปcนงานท่ีเกิดข้ึนเปcนครั้งๆ โดยไม7ได+กําหนดเวลาไว+
ในแผนการดําเนินงานท่ีเปcนประจํา หรือตามรอบ มักเกิดข้ึนตามคําขอบริการ เช7น งานบริการห+อง
ประชุม งานจัดเตรียมสถานท่ี งานย+ายพ้ืนท่ีสํานักงาน งานเลี้ยงรับรอง เปcนต+น (เสริชย� โชติพานิช, 
2553: 97-111)  
  สรุปได+ว7า การบริหารทรัพยากรกายภาพ มุ7งเน+นการให+บริการต7อผู+คนในอาคาร การ
ทํางานและอาคารสถานท่ี ให+สามารถทํางานร7วมกันได+อย7างสอดคล+องเพื่อบรรลุผลสําเร็จท่ีองค�การ
กําหนดไว+ โดยแต7ละกลุ7มของอาคารสํานักงานให+เช7า โดยเฉพาะอาคารสํานักงานให+เช7า ซ่ึงเปcนอาคาร
ท่ีต+องการ การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพท่ีดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารท่ีดี มีทําเลท่ีต้ังท่ี
ดี มีการให+บริการท่ีดี ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี มีการบริหารจัดการท่ีดี อาคารสํานักงานให+เช7า 
จึงจําเปcนต+องมีการบริหารจัดการอาคารอย7างมืออาชีพและมีคุณภาพท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทํา
ให+ผู+เช7า ลูกค+าและผู+ใช+อาคารเกิดความพึงพอใจ ได+รับความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล+อมท่ีดี และ
เกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปcนอาคารสํานักงานให+เช7า และมูลค7าทรัพย�สินไว+ให+
อยู7ในระดับท่ีสูง ผู+วิจัยศึกษาเพ่ือการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม
ของแต7ละองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป 
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4. การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการบริหารงานอาคารเพ่ือลดความเส่ียง 
 การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการบริหารงานอาคารเพ่ือลดความเสี่ยง ถือว7ามีความสําคัญ

สําหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพ เปcนการศึกษาระบบงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานอาคาร 
 4.1 การจัดการคุณภาพ 
  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม จึงได+ศึกษาเก่ียวกับแนวคิด

และทฤษฎีการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) คําว7า TQM ย7อมาจาก 
Total Quality Management และมีผู+เรียกต7างๆ กันไปอย7างมากมายชื่อเรียกเหล7านั้นมีต้ังแต7 การ
บริหารคุณภาพโดยรวม การบริหารคุณภาพเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพโดยองค�รวม การบริหาร
คุณภาพท่ีทุกคนมีส7วนร7วม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค�การ เปcนต+น รวมทั้งศึกษางานวิจัยต7างๆ 
ท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือเปcนประโยชน�ต7อการทําวิจัยอย7างมีคุณภาพ จึงนําเสนอรายละเอียดต7างๆ การบริหาร
คุณภาพโดยรวม คือปรัชญาการบริหารหมายถึงประสิทธิผลขององค�การและความสําเร็จของกระบวนการ 
พัฒนาคุณภาพและบริการเพ่ือเสนอให+ลูกค+าโดยเน+นท่ีระบบและกระบวนการท่ีต+องพัฒนา โดยทุกคน
ในองค�การมีส7วนร7วม (Farrel, 1994: 98) การบริหารคุณภาพโดยรวม คือ แนวคิดการบริหารซ่ึง
ค+นหาการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต และบริการขององค�การทุกข้ันตอนอย7างต7อเนื่อง เน+น
ความเข+าใจตัวแปร บทบาทของลูกค+า หรือผู+มารับบริการ และการมีส7วนร7วมทุกระดับของพนักงาน 
(Brown, 1980: 4) แนวความคิดแบบ TQM นี้มีวิวัฒนาการมาจากการผลิตทางด+านอุตสาหกรรมโดย
มีแนวความคิดเก่ียวกับการผลิตว7า การผลิตต+องมีคุณภาพและต+องมีการตรวจสอบแต7ส7วนใหญ7เปcน
การตรวจสอบเม่ือเสร็จสิ้นการผลิต ต7อมาได+มีแนวคิดในการควบคุมคุณภาพซ่ึงเน+นท่ีกระบวนการหรือ
กิจกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพเปcนกิจกรรมที่ค+นหาหรือตรวจสอบข+อผิดพลาดในการทํางาน
เพ่ือหาทางแก+ไข ในช7วงศตวรรษ 1980 ได+มีแนวคิดเก่ียวกับการผลิตสินค+าให+ได+คุณภาพตรงตามความ
ต+องการของลูกค+า โดยจะต+องเกิดจากการบริหารท่ีมีคุณภาพในทุก ๆ ด+าน ในท่ีนี้ก็คือการบริหาร
คุณภาพแบบมุ7งคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค�การ (TQM) หรือที่ญี่ปุ|นเรียกว7าการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมท้ังองค�การ (TQC) ท่ีเน+นการปรับปรุงการทํางานอย7างต7อเนื่อง สามารถแบ7ง TQM ออกได+
ตามหลักการสําคัญได+ 3 ประการ 1) การสร+างความพึงพอใจให+กับลูกค+า การปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพ
นั้นจะต+องทําให+ลูกค+าเกิดความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองค�การต+องดําเนินการให+ตรงตาม
ความต+องการของลูกค+า 2) กระบวนการ เปcนการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการท้ังองค�การ จาก
การสํารวจกระบวนการดําเนินงานต7าง ๆ และให+ผู+ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ เปcนผู+พัฒนางาน
ด+วยตนเอง 3) การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงาน จะต+องทําโดยคนที่ทํางานอยู7ในกระบวนงานนั้น
แนวความคิดนี้สอดคล+องกับความจริงด+วยเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีว7า คนท่ัวไปไม+ได+ต7อต+านการเปลี่ยนแปลง 
หากแต7ต7อต+านการถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากต+องการให+เกิดการเปลี่ยนแปลงอย7างมีประสิทธิภาพ 
จึงจําเปcนต+องได+รับความร7วมมือจากผู+ปฏิบัติงานในกระบวนการดําเนินงานนั้นๆ โดยให+เปcนผู+ร7วม
เปลี่ยนแปลง ผู+ท่ีเชี่ยวชาญในงานท่ีแท+จริงคือ ผู+ท่ีปฏิบัติหน+าท่ีนั้นๆ (ศศิรินทร� ชัยอาภา, 2542: 13-14)  

  ระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม (total quality management TQM) คือ 
การจัดระบบและวินัยในการทํางานเพ่ือปwองกันความผิดพลาดเสียหายและมุ7งสร+างคุณค7า (value) ใน
กระบวนการทํางาน (working process) ทุกๆ ข้ันตอนโดยทุกคนในองค�การนั้นๆ จะต+องมีส7วนร7วม 
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ซ่ึงจะเปcนปbจจัยสําคัญในการก+าวไปสู7ความเปcนเลิศท้ังด+านการบริหารองค�การ การบริหารการผลิต 
การบริหารการตลาด การบริหารลูกค+า การบริหาร บุคคลากร และ การบริหารการเงิน เปcนต+น (วีรวุธ         
มาฆะศิรานนท�, 2545: 77)  TQM ไว+ว7าเปcนวัฒนธรรมองค�การที่สมาชิกทุกคนต7างให+ความสําคัญ 
และมีส7วนร7วมในการพัฒนาการดําเนินงานขององค�การอย7างต7อเนื่อง โดยมุ7งท่ีจะตอบสนองความ
ต+องการ และสร+างความพึงพอใจให+แก7ลูกค+าซ่ึงจะสร+างโอกาสทางธุรกิจ ความได+เปรียบในการแข7งขัน
และพัฒนาการท่ียั่งยืนขององค�การ (ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�, 2545: 59) การจัดการคุณภาพ (Quality 
Management) ประกอบด+วยคําสองคํา คือ "การจัดการ" กับ "คุณภาพ" โดยท่ี "การจัดการ" หมายถึง 
กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช+ให+บรรลุวัตถุประสงค� ตามข้ันตอนการบริหาร คือ 1) การวางแผน 
(planning) 2) การจัดองค�การ (Organization) 3) การชี้นํา (Leading)  และ 4) การควบคุม 
(Controlling) (ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ, 2542: 444) การจัดการคุณภาพ (Quality 
Management) หมายถึง การจัดกระบวนการต7าง ๆ ให+มีคุณภาพเริ่มต้ังแต7การออกแบบ ไปจนถึง
การผลิตและการส7งมอบสินค+าท่ีมี คุณภาพให+แก7ลูกค+า หัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพอยู7ท่ีการจัด
กระบวนการต7าง ๆ เพ่ือให+เกิดการ ปรับปรุงคุณภาพอย7างต7อเนื่อง (เรืองวิทย� เกษสุวรรณ, 2542: 2)
การจัดการคุณภาพ หมายถึงกระบวนการ ในการวางแผน ดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพอย7างเปcน
ระบบ โดยคุณภาพต+องเริ่มต+นจากฝ|ายบริหาร ระดับสูงต+องตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปcน
ของคุณภาพ นําคุณภาพมาใช+เปcนแนวทางและเครื่องมือ เชิงกลยุทธ�ขององค�การ (ณัฐพันธ� เขจรนันท� 
และคณะ, 2545: 55) อาจกล7าวได+ว7า การจัดการคุณภาพเปcนการพัฒนา ออกแบบ การลงมือผลิต 
รวมท้ังการนําเสนอสินค+าและบริการท่ีมีประโยชน�สูงอย7างหยัดสุด และเปcนท่ี พึงพอใจของลูกค+าโดย
สมํ่าเสมอ (นิตย� สัมมาพันธ�, 2545: 7) 

  สรุปได+ว7า  การจัดการคุณภาพ เปcนกระบวนการจัดการท่ีมีระบบต7อการนําไปปฏิบัติ
ในการวางแผนผลิตภัณฑ� สู7การออกแบบ การผลิต และการส7งมอบ การปรับปรุงคุณภาพอย7าง
ต7อเนื่อง เพ่ือให+ ผลิตภัณฑ�หรือบริการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การและสร+างความพึงพอใจให+กับ
ลูกค+า ทั้งนี้แนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค�การ เปcนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ 
แบบเบ็ดเสร็จ เปcนการประสานแนวความคิดของการบริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพโดยระดม
ทรัพยากรมาร7วมกันปรับปรุงระบบหรือกรรมวิธีในการทํางาน เพ่ือสนองความต+องการของผู+ใช+บริการ
และผู+ให+บริการโดยมีการเรียนรู+และปรับปรุงอย7างเปcนระบบ เพ่ือการพัฒนาองค�การให+มีการจัดการ
คุณภาพท่ีเปcนมาตรฐานสากลและเปcนท่ียอมรับ และการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัย ได+แก7 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ต7อไป 

 4.2 การเพ่ิมผลผลิต 
  การแก+ไขสภาวะวิกฤติไว+ในหนังสือ Double Increasing Productivity System 

(DIPS) ว7าการวิเคราะห�วิกฤติการณ�อย7างเปcนระบบรวมถึง การแก+ไขสถานการณ�วิกฤตินั้นสามารถสรุป
ออกมาได+เปcน 6 ประการ ด+วยกันดังนี้ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพ หมายถึง 
การปรับเปลี่ยนคุณภาพจากท่ีเคยวางไว+ เพ่ือแก+วิกฤติสําหรับสินค+าจํานวนหนึ่งไปก7อน 2) การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของปริมาณ หมายถึง การปรับลดหรือเพ่ิมจํานวนเพ่ือแก+วิกฤติ 3) การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของระยะเวลา หมายถึง การปรับระยะเวลาการจัดส7ง 4) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการ หมายถึง 
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เราสามารถเลือกวิธีการใหม7ท่ีเหมาะสมกว7า 5) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทดแทน หมายถึง 
การใช+สิ่งทดแทน 6) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการชดใช+ด+วยเงิน (ทาคาชิ  โคบายาชิ, 2540) 
เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตและการลดต+นทุน ส7วนใหญ7เปcนเทคนิคท่ีเก่ียวข+องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ 
เปcนเทคนิคซึ่งมีการเผยแพร7และนํามาประยุกต�ได+ผลมาแล+ว เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต+นทุน
การผลิตพอสรุปได+ดังนี้ 1) การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิคการพยากรณ�
การผลิต เทคนิค PERT & CPM เทคนิคการวางแผนและจัดงานผลิต เทคนิคการควบคุมการผลิต 
2) การควบคุมคุณภาพ เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิค TQC & JIT  เทคนิคการสุ7มตัวอย7าง เทคนิค QCC 
3) การควบคุมคุณภาพ  เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิคการจัดการด+านพัสดุ เทคนิค EOQ & EMQ เทคนิค 
Toyota Production System 4) การศึกษาการทํางานเทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิคการวัดผลงานหรือ
มาตรฐานเวลาการทํางาน เทคนิคการศึกษาวิธีการทํางาน  Ergonomics & Human Engineering 
5) การวิจัยดําเนินงาน เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 การโปรแกรมเชิงเส+นตรง เทคนิคทฤษฎีแถวคอย เทคนิคการ
จัดสรรงาน เทคนิคการจําลองสถานการณ� 6) การควบคุมต+นทุน เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 การวิเคราะห�
จุดคุ+มทุนหรือเศรษฐศาสตร�วิศวกรรม เทคนิค VE เทคนิคการประเมินต+นทุนหรือควบคุมงบประมาณ 
7)  การออกแบบผลิตภัณฑ� เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิคการคัดเลือกและออกแบบผลิตภัณฑ� เทคนิคการ
บรรจุภัณฑ� 8) การวางผังโรงงาน เทคนิคท่ีใช+ได+แก7เทคนิคการจัดสมดุลของสายการผลิต เทคนิคการ
เลือกและทดแทนเครื่องจักร เทคนิคการจัดผังเครื่องจักรและโรงงาน 9) การขนถ7ายวัสดุ เทคนิคท่ีใช+
ได+แก7 เทคนิคการวิเคราะห�ระบบการขนถ7าย เทคนิคการจัดระบบขนถ7ายวัสดุ 10)  การจัดระบบ
ข7าวสารข+อสนเทศ เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคระบบข7ายงานและคอมพิวเตอร�และ
ระบบข+อมูลเพื่อการจัดการ 11) การซ7อมบํารุงรักษา ได+แก7ระบบบํารุงรักษา 12) เครื่องมือใน
อุตสาหกรรม เครื่องมือท่ีใช+ได+แก7 เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม เครื่องมือกล 13) การประหยัดพลังงาน 
ได+แก7 พลังงานไฟฟwา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานในอาคาร 14) ความปลอดภัยในโรงงาน เทคนิคท่ีใช+
ได+แก7 เทคนิคการลดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม 15) การกําจัดของเสียในอุตสาหกรรม เทคนิคท่ีใช+ได+แก7 
เทคนิคการกําจัดของเสียท้ิง อากาศ ของเหลว และของแข็ง 16) การบริหารงานบุคคล ได+แก7 การ
ประเมินงาน การอบรม การจูงใจ การส7งเสริมความก+าวหน+า (วันชัย  ริจิรวนิช, 2545) 

  สรุปได+ว7า การเพิ่มผลผลิต เปcนเทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต+นทุนการผลิต 
การศึกษาเทคนิคการทํางานเพ่ือนํามาแก+ไขและพัฒนางานและปรับปรุงงานให+เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและและ การนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละ
องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป 

 4.3 งานวิศวกรรม 
 ลักษณะระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วยขอบข7ายระบบงาน 4 ระบบด+วยกัน คือ 

1) ระบบวิศวกรรมไฟฟwาและสื่อสาร 2) ระบบงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 3) ระบบวิศวกรรมประปา 
สุขาภิบาลและดับเพลิง 4) ระบบปwองกันรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดย
ในแต7ละระบบจะประกอบไปด+วยระบบย7อยต7างๆ ดังรายละเอียดต7อไปนี้ (ธงชัย ทองมา, 2553: 25-28)  

1. ระบบวิศวกรรมไฟฟeาและส่ือสาร ในระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 8 ระบบ 
ซ่ึงสามารถจัดเปcนลักษณะงานท่ีต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพ่ือความสะดวกสําหรับผู+เช7าและผู+ใช+



50 

 

อาคาร ได+แก7 (1.1) ระบบไฟฟwาสํารองจากเครื ่องกําเนิดไฟฟwา(Generator) มีความพร+อมท่ีจะ
จ7ายไฟสํารองกรณีไฟฟwาจากการไฟฟwานครหลวงดับได+ตลอดเวลา ระบบไฟฟwาสํารองจะจ7ายไฟฟwาเม่ือ
เกิดเหตุการณ�ฉุกเฉิน เช7น ไฟฟwาดับ ระบบไฟฟwาขัดข+อง โดยจะมีการสํารองให+ระบบต7างๆ ได+แก7 
ระบบแสงสว7างพ้ืนท่ีส7วนกลาง ระบบไฟฟwาสํารองจ7ายให+เฉพาะระบบลิฟต� ระบบปb�มน้ําประปา และมี
บางส7วนไว+คอยให+บริการกับผู+เช7าเพื่อจ7ายไฟฟwาให+กับระบบภายในห+องคอมพิวเตอร� ของผู+เช7าด+วย    
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� 
(1.2) ระบบการจ7ายไฟฟwาภายในอาคาร โดยส7งผ7านหม+อแปลงไฟฟwา เพ่ือแยกมาจ7ายตามตู+ย7อยไฟฟwา
ในแต7ละชั้นและมีระบบควบคุมกระแสไฟฟwา และแรงดันไฟฟwา มีการจ7ายไฟฟwาจากการไฟฟwานครหลวงมี
สายส7งอ่ืนรองรับหากเกิดไฟฟwาดับ ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และประจําปzจะ
ว7าจ+างผู+เชี่ยวชาญด+านระบบไฟฟwาแรงสูงเข+าตรวจสอบระบบอีกครั้ง ดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษา
และวัดค7ากระแสไฟฟwาต7างๆ พร+อมจัดทํารายงานสรุปให+กับทางอาคาร (1.3) ระบบไฟฟwาในอาคาร
และระบบไฟฟwาแสงสว7าง และอุปกรณ�ไฟฟwาต7างๆ มีการเก็บรวบรวม หรือทํารายการเพ่ือตรวจสอบ
คือ มีการจดบันทึกลงในตารางจดบันทึกของแต7ละระบบ โดยแยกกันชัดเจน มีรายการการตรวจสอบ
ระบบระบบไฟฟwาในอาคารระบบไฟฟwาแสงสว7าง และอุปกรณ�ไฟฟwาต7างๆ ซ่ึงจะมีการกําหนดเปcน
แผนการบํารุงรักษาประจําปzและมีกําหนดการทําการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน โดยปกติจะมีงานตรวจสอบ
ทุกวันโดยวิศวกรประจําอาคาร ผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซมคือ ช7างประจําอาคาร (1.4) 
ระบบสื่อสารประกอบไปด+วยระบบโทรศัพท� ทางอาคารมีการจัดเตรียมไว+ภายในอาคาร ระบบอินเตอร�เน็ต 
ผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซมคือ ช7างประจําอาคาร (1.5) ระบบเตือนอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบ
ให+เปcนไปตามมาตรฐานมีครบทุกพ้ืนท่ี ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการ
บํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� (1.6) ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ผู+ตรวจสอบ
ทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� (1.7) ระบบ
ปwองกันฟwาผ7า ท่ีได+ตามข+อกําหนดของกฎหมาย ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และ
การบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� (1.8) ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน�รวม 
(MATV) ให+บริการกับผู+เช7าฟรี ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษา
ซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ�  

2. ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล  ในระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 4 ระบบ ซ่ึง
สามารถจัดเปcนลักษณะงานท่ีต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพ่ือความสะดวกสําหรับผู+เช7าและผู+ใช+
อาคาร ได+แก7 (2.1) ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารต7างๆ ใช+ระบบปรับอากาศเปcนระบบทําความเย็น
แบบรวมศูนย� (Central Chiller)  ปรับอุณหภูมิการทํางานโดยอัตโนมัติ และระบายความร+อนด+วยหอ
ผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) มีเครื่องส7งลมเย็น (AHU) ติดตั้งอยู7ในแต7ละพ้ืนท่ีเช7าตามชั้นต7างๆ        
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� 
เปcนประจําทุกเดือน (2.2) ระบบระบายอากาศ จะมีทั้งดูดอากาศเสียออกและดูดอากาศดีเข+ามา
ภายในอาคาร ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+
ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (2.3) ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังอยู7ท่ี
ช7องทางหนีไฟ ซ่ึงเปcนข+อกําหนดท่ีกฎหมายบังคับให+มีระบบนี้ ระบบนี้จะใช+เม่ือเกิดเหตุ ทางช7าง
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ประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอก
ดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (2.4) ลิฟต� โดยการดูแลรักษาทางบริษัทท่ีรับผิดชอบจะเข+ามาตรวจสอบ
เปcนประจําโดยจะทุกเดือน เปcนการทําสัญญาบริการแบบรวมอะไหล7และแยกอะไหล7  

3. ระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง  ในระบบนี้จะประกอบด+วย
ระบบย7อย 3 ระบบ ซ่ึงสามารถจัดเปcนลักษณะงานท่ีต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพ่ือความสะดวก
สําหรับผู+เช7าและผู+ใช+อาคาร ได+แก7 (3.1) ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkler System) มีติดต้ัง
ทุกพื้นที่ในอาคารและเปcนไปตามข+อกําหนดของกฏหมาย ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ 
บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซม (3.2) 
ระบบหัวจ7ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) มีติดต้ังทุกชั้นออกแบบตาม
ข+อกําหนดของกฏหมาย ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อม
ไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (3.3) ระบบการบําบัดน้ําเสียการบําบัด
น้ําเสียก7อนท้ิงสู7ภายนอกอาคารจะต+องเปcนไปตามข+อกําหนดของกฏหมาย โดยมีการตรวจสอบค7า
ปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช+ในการย7อยสลายสารอินทรีย� (Biochemical Oxygen demand: BOD) 
ของน้ําเสียท่ีจะปล7อยสู7ภายนอกทุกเดือน ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และ
ซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซม และมีการว7าจ+างบริษัท
ท่ีปรึกษาท่ีมีความชํานาญและมีห+องทดลองท่ีผ7านการรับรองจากหน7วยงานราชการ คอยให+คําปรึกษา
และให+คําแนะนํากับอาคาร  

4. ระบบปeองกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร ใน
ระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 2 ระบบ ซ่ึงสามารถจัดเปcนลักษณะงานท่ีต7อเนื่องและสอดรับเปcน
ระบบ เพื่อความสะดวกสําหรับผู+เช7าและผู+ใช+อาคาร ได+แก7 (4.1) ระบบปwองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ประกอบด+วย (1) มีการติดต้ังกล+องวงจรป�ด (CCTV) ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7าง
ประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุกเดือน (2) ระบบแจ+ง
สัญญาณเตือนเม่ือเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร 
และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 3 เดือน (3) ระบบประตูเข+า-ออก 
อัตโนมัติ (Access Control) ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษา
ซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 3 เดือน (4) ระบบ ทางเข+า-ออก อัตโนมัติ (Flap 
gate) ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของ
ผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 3 เดือน (5)  ระบบแลกบัตรผู+มาติดต7อ ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7าง
ประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 4 เดือน         
(4.2) ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ประกอบด+วย (1) มีระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building 

Automation System: BAS) โดยควบคุมการป�ดเป�ดระบบระบบต7างๆ คือ ระบบไฟฟwาแสงสว7างใน
บริเวณพ้ืนท่ีส7วนกลาง ระบบปรับอากาศในส7วนของเครื่องส7งลมเย็น และปb�มต7างๆ ผู+ตรวจสอบ
ทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจํา
ทุก 4-6 เดือน (2) มีระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร 
และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 3 เดือน (3)  ระบบเสียงและระบบ
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ประกาศเรียก ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดย
เจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนประจําทุก 3 เดือน (4) ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน�รวม(MATV)        
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ� 
เปcนประจําทุก 3 เดือน (ธงชัย ทองมา, 2553: 25-28) 
  สรุปได+ว7า ลักษณะระบบประกอบอาคาร ของอาคารสํานักงาน จะมีความเหมือนกัน
และจะมีความแตกต7างกันในบางระบบ รายละเอียดของงานระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วย
ขอบข7ายระบบงาน 4 ระบบด+วยกัน คือ 1) ระบบวิศวกรรมไฟฟwาและสื่อสาร 2) ระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 3) ระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 4) ระบบปwองกันรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยในแต7ละระบบจะประกอบไปด+วยระบบย7อยต7างๆ 
ของอาคารสํานักงาน และการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละ
องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป 
 
5.แนวคิดการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) 
 องค�การต+องพยายามหาหนทางจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับองค�การท7ามกลาง
สถานการณ�แห7งการเปลี่ยนแปลงได+ โดยอาจเกิดความเสี่ยงในด+านการเงิน ความเสี่ยงในด+าน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงในด+านอํานวยการและความเสี่ยงในด+านกลยุทธ� ตามแนวทางของ โคโซ7 
(COSO, 2004) ทั้งนี้แนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากล COSO ย7อมาจาก 
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission เปcนองค�การใน
สหรัฐอเมริกาท่ีได+พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือให+องค�การต7างๆ 
ใช+เปcนแนวปฏิบัติ และได+ประกาศใช+ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดย COSO (2004) กล7าวว7าความ
เสี่ยงคือเหตุการณ�ท่ีมีความไม7แน7นอนซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบต7อการบรรลุวัตถุประสงค�
หรือเปwาหมายขององค�การ (อัจจิมา ศิริสวัสด์ิ, 2555: 4) โดยการจัดการความเสี่ยงนั้นอาจมีหลายๆ วิธี 
หลายแบบ แต7ที่นิยมจัดการความเสี่ยงในยุคปbจจุบัน คือ การตั้งเกณฑ�และวิธีการท่ีมาบรรเทา
สถานการณ�ให+เกิดกระบวนการปฏิบัติงานและการเรียนรู+ ในด+านการยอมรับความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง (COSO, 2004). 

 ความหมายและความสําคัญของความเส่ียง 
 ความเสี่ยงเปcนสิ่งท่ีไม7สามารถหลีกเลี่ยงได+ แอบแฝงอยู7ในทุกระบบของการทํางานไม7มีสิ่ง

ใดท่ีจะหลบหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได+ เปcนความไม7แน7นอนท่ีอาจเกิดข้ึนได+ใอนาคต ความเสี่ยงจึง
เปรียบเสมือนฝbนร+ายท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (Grose, 1987) หากแนวความคิดในเรื่องของความเสี่ยงเกิด
จากความไม7แน7นอนของเหตุการณ�ท่ีทําให+เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงแบ7งออกเปcน 2 
ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 ความเสี่ยงจากการคาดการณ�ล7วงหน+า (Speculative risk) มีความเก่ียวข+อง
กับผลลัพธ� 3 ประการ ท่ีมีความเก่ียวข+องคือ เกิดความสูญเสีย เกิดผลกําไร หรือไม7มีการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะท่ี 2 ความเสี่ยงแท+จริง เปcนความเสี่ยงท่ีจะไม7มีผลกําไรเกิดข้ึน มีเพียงการสูญเสียหรือไม7สูญเสีย
เท7านั้น ความเสี่ยงแบบแท+จริงเปcนความเสี่ยงอย7างเดียวท่ีสามารถทําประกันได+ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
การชดเชยความสูญเสียแต7มิใช7ทําประกันเพ่ือหวังผลกําไร (H.E. Jones and D.L.Long, 1996) ท้ังนี้
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ความเสี่ยง มีรากศัพท�มาจากภาษา อิตาเลียนคําว7า Risicare ซ่ึงมีความหมายว7าท+าทายหรือกล+าหาญ 
เปcนการกล7าวถึงแนวคิดเก่ียวกับตัวเลือก และการตัดสินใจ (Jackson, Allum and Gaskell, 2006: 2)  

 ความเสี่ยง หมายถึง ความเปcนไปได+ของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ข้ึนและผลกระทบท่ี
เปcนสาระสําคัญจากเหตุที่เกิดขึ้น (สุพจน� โกสิยะจินดา, 2541: 9) ของโอกาสของเหตุการณ�ท่ี
ไม7พึงประสงค� ภายในระยะเวลาหรือภายในสภาวะแวดล+อมท่ีระบุข้ึน อาจพิจารณาได+ในลักษณะของ
ความถ่ีของเหตุการณ�ไม7พึงประสงค�ท่ีเกิดข้ึนในช7วงเวลาหนึ่งหรือความน7าจะเปcนท่ีจะเกิดเหตุการณ�ไม7
พ่ึงประสงค�นั้นข้ึนอีกครั้งหลังจากท่ีเคยเกิดข้ึนมาแล+ว (วิริยะ รัตนสุวรรณ, 2544: 75) โอกาสท่ีบางสิ่ง
บางอย7างเกิดข้ึน นั้นเปcนผลลัพธ�ของสิ่งท่ีเปcนอันตรายหรือคุกคามท่ีส7งผลกระทบต7อกิจกรรมทางธุรกิจ
หรือแผนการต7างๆ (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2550: 14) ท้ังนี้เหตุการณ�หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ภายในสถานการณ�ที่ไม7แน7นนอนและจะส7งผลกระทบหรือสร+างความเสี่ยง ความล+มเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุและสําเร็จต7อเปwาหมายและวัตถุประสงค� ท้ังในระดับประเทศ ระดับองค�การ ระดับ
หน7วยงานและบุคลากรได+ (เจนเนตร มณีนาค และคณะ, 2548: 5) อย7างไรก็ตามหากพิจารณาในงาน
ด+านการบริหารอาคาร ความเสี่ยงนั้นอาจมีผลกระทบต7อผู+ใช+ การใช+ และเจ+าของอาคาร อันเกิดจาก
อาคารสถานท่ี ทรัพยากรกายภาพจึงเปcนเรื่องที่อยู7ในความรับผิดชอบโดยตรงของงานการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ จึงมีหน+าท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ เพ่ือเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังผลกระทบและความเสียหายต7างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามมา (เสริชย�  โชติพานิช, 2553:181-182) 

 อย7างไรก็ตามได+มีผู+ให+ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงไว+
สอดคล+องกัน เพียงแต7มีรายละเอียดปลีกย7อยตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู+ให+นิยาม ได+แก7 นัก
เศรษฐศาสตร� นักสถิติ นักคณิตศาสตร� ผู+เชี่ยวชาญด+านความเสี่ยง และผู+เชี่ยวชาญด+านการประกันภัย 
ความหมายของความเสี่ยงไว+ 2 แนวทาง คือความหมายในเชิงคุณภาพและความหมายในเชิงปริมาณ 
(Zio, 2006: 3-5) ความเสี่ยงมีความสัมพันธ�กับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสามารถคาดการณ�ได+ ความผัน
แปรระหว7างผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับสิ่งท่ีเราคาดหวัง หรือความน7าจะเปcนท่ีเกิดความสูญเสียหรืออาจจะ
เกิดความสูญเสีย ในทางอุตสาหกรรม ความเสี่ยงหมายถึงสิ่งท่ีได+รับการประกัน และยังหมายความ
รวมถึงความเปcนไปได+ในการท่ีจะเกิดเหตุการณ�ท่ีไม7พึงปรารถนา (Broder, 2006: 3) 

 การบริหารความเสี่ยง เปcนเรื่องของกระบวนการวางแผนและการควบคุมความเสี่ยงให+
เกิดข้ึนให+สามารถอยู7ในวิสัยท่ีควบคุมได+ หรือสามารถปwองกันได+ และในกรณีท่ีเปcนความเสี่ยงท่ีอยู7
นอกเหนือการควบคุมหรือควบคุมได+ยาก ก็ต+องมีกระบวนการคอยระมัดระวังให+มีโอกาสรู+ได+ล7วงหน+า
โดยมีแผนรองรับให+เกิดความเสี่ยงก็แต7น+อยท่ีสุดท่ีสามารถเปcนไปได+ซ่ึงประกอบไปด+วยองค�ประกอบ
ดังนี้คือ 1) โครงสร+างการจัดองค�การ เปcนเรื่องเกี่ยวกับการแบ7งแยกหน+าท่ีและมอบหมายงานให+
ผู+รับผิดชอบนําไปปฏิบัติ ซ่ึงถ+ามีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะช7วยให+การบริหารความเสี่ยงเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2) ทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก “คน” เปcนกลไกสําคัญท่ีสุดในการ
บริหารจัดการให+กิจการงานต7างๆ สําเร็จลุล7วงไปได+ตามวัตถุประสงค�หรือเปwาหมายท่ีกําหนดไว+ 
3) วัฒนธรรมองค�การเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงต+องทําควบคู7ไปกับกระบวนการควบคุมซ่ึง
วัฒนธรรมองค�การท่ีมีสภาพแวดล+อมของการควบคุมท่ีดีย7อมทําให+โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานลดลง 4) การณรงค�เรื่องการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ โดยการเน+นให+มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต+อง 
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เปcนแผนกลยุทธ�ที่สําคัญอีกอย7างหนึ่ง โดยต+องเน+นให+มีการปฏิบัติงานอย7างถูกต+องในครั้งแรก 
การสร+างความเข+าใจต7อพนักงานหากการทํางานถูกต+องในครั้งแรก องค�การจะต+องไม7เสียค7าใช+จ7าย 
สูญเปล7าในการแก+ไขสิ่งท่ีทําผิดให+ถูกต+อง 5) กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการวางแผน
และการควบคุมความเสี่ยงให+อยู7ในวิสัยท่ีควบคุม หรือปwองกันได+ โดยมีแผนรองรับให+เกิดความเสี่ยงให+
น+อยท่ีสุด (เจริญ  เจษฎาวัลย�, 2546: 100-106) ทั้งนี้การประเมินความเสี่ยงก็เปcนส7วนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด+วย ซ่ึงจะประกอบไปด+วย ความหมายและประเภทของความ
เสี่ยง ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (อมร มะลาศรี, 2554: 30) 

 แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือการลดความสูญเสียมีต+นกําเนิดมาจากคุณภาพ
ของผลผลิตหรือคุณภาพการบริการไม7ได+มาตรฐาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดิมไม7สามารถ
ประยุกต�ใช+ได+กับลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกต7างกันได+ ในปbจจุบันมาตรฐานของระบบการจัดการ
รูปแบบต7าง ๆ ต+องสามารถประยุกต�ใช+ได+อย7างหลากหลาย กล7าวคือต+องสามารถช7วยให+องค�การ
จัดการกับความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการในลักษณะท่ีแตกต7างกันได+ (Brumale and Mc Dowall, 1999: 
52-58) อาจกล7าวได+ว7ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีลักษณะข้ันตอนท่ีไม7แตกต7างกัน และนักวิชาการ 
ได+กล7าวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว+ 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 1) การระบุความเสี่ยง (Identify 
Risks) ต+องจําแนกหรือระบุสิ่งท่ีจะสัมผัสกับความเสี่ยงให+ได+ ขั้นตอนนี้ไม7ได+มีความสําคัญเพียงด+าน
การบริหารความเสี่ยงในรูปแบบที่เคยชินที่มุ7งไปที่ความเสี่ยงท่ีแท+จริง 2) การประเมินความเสี่ยง 
(Evaluation Risks) สําหรับแต7ละแหล7งท่ีมาของความเสี่ยงท่ีชี้ชัดแล+วว7าต+องมีการประเมินผล ในข้ันตอนนี้
ความเสี่ยงท่ีแท+จริงจะได+รับการจัดประเภทว7าความเสี่ยงจะเกิดข้ึนได+หรือไม7 ยิ่งไปกว7านั้นต+องมีการ
ประเมินความถ่ีของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนด+วยการวิเคราะห�ขนาดและความรุนแรงของความเสียหายเปcน
เรื่องจําเปcน 3) การเลือกเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง (Select Risk Management Techniques) 
ผลท่ีได+รับในข+อสองใช+เปcนพ้ืนฐานในการตัดสินวิธีการบริหารความเสี่ยงท่ีมีอยู7ในบางกรณีอาจไม7ต+อง
ทําอะไรเลย ในกรณีอ่ืนอาจต+องมีการจัดงบประมาณไว+สําหรับกรณีความเสี่ยงท่ีมีศักยภาพ และ        
4) การตัดสินใจและการทบทวน (Implement and Review Decisions) การตัดสินใจในการใช+วิธีการท่ี
พอเหมาะในการบริหารความเสี่ยง แต7การบริหารความเสี่ยงจะต+องทําตามกรรมวิธีท่ีตัดสินใจไว+ล7วงหน+า
แล+วและมีการทบทวนอย7างต7อเนื่อง (Trieschmann, Hoyt and Sommer, 2005: 76-84) และได+มี
การแบ7งกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยงเปcน 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบและโอกาส 2) วิเคราะห�ความเสี่ยงโดยพิจารณาความน7าจะเปcนและผลรวมของความเสียหาย 
3) จัดลําดับความเสี่ยงและทําแผนท่ีความเสี่ยง 4) การแยกวิเคราะห�ความเสี่ยงโดยวางแผนในการ
แยกประเภทความเสี่ยงต7อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงถ7ายโอนความเสี่ยง ความเสี่ยงส7วนท่ีเหลือการลด
ความเสี่ยงหรือทําความเสี่ยงให+เบาบางลง และ 5) การกํากับหรือดูแลความเสี่ยงโดยการประเมิน
สถานภาพและความเสี่ยงในการยกเลิกเปwาหมาย (Smith and Merrit, 2002: 246) โอกาสท่ีจะเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณ�ไม7พึงประสงค� ซึ่งอาจเกิดข้ึน
ในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทําให+การดําเนินงานไม7ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปwาหมาย
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ของมหาวิทยาลัย ท้ังในด+านยุทธศาสตร� การปฏิบัติงาน การเงิน การบริหาร ซ่ึงอาจเปcนผลกระทบ
ทางบวกด+วยก็ได+ โดยวัดจากผลกระทบ (Consequence) ท่ีได+รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
ของเหตุการณ� (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครเหนือ, 2553: 2)  

 สรุปได+ว7าการบริหารจัดการความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญในการบริหารองค�การไม7ว7าจะเปcน
องค�การภาครัฐและภาคเอกชน ความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญ ทําให+เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด+าน
การยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง 
องค�การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ7 ถ+าพลาดไปไม7ได+มองถึงการบริหารความเสี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณ�ไม7พึงประสงค� ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให+การดําเนินงานไม7ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�และ
เปwาหมายขององค�การลดน+อยลงได+หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน+อย และการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัย
ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง 
โอกาส และผลกระทบ เพ่ือการประเมินความเสี่ยงต7อไป 
 ความสําคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ได+มีผู+กล7าวถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงไว+อย7างหลากหลาย แต7ก็มีจุดร7วมกัน
คือ การยึดตามกรอบการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง คือกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด+วย 4 ข้ันตอนได+แก7 1) การค+นหาความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง 
การค+นหาปbญหาต7าง ๆ ท่ีทําให+เกิดความเสี่ยงกับผู+ใช+บริการท่ีมีผลกระทบต7อท้ังทางด+านร7างกาย จิตใจ 
อารมณ� และสังคมรวมท้ังด+านจิตวิญญาณ โดยการค+นหานั้นสามารถท่ีจะหาข+อมูลได+จากคําร+องเรียน
จากผู+ใช+บริการการสัมภาษณ�ผู+ดําเนินงาน การทํารายงานอุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน การออกแบบสอบถาม 
การศึกษาจากเอกสารและตําราต7างๆ เปcนต+น 2) การวิเคราะห�ความเสี่ยง (Risk Analysis) หมายถึง 
การวิเคราะห�ความถ่ีความรุนแรง และความสําคัญของเหตุการณ�แต7ละเหตุการณ�ว7าเหตุการณ�ที่เกิดขึ้น
มีความถ่ีและรุนแรงมากน+อยเพียงใด 3) วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) หมายถึง การหา
กลยุทธ�เพ่ือนํามาใช+ในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน โดยกลยุทธ�ต7างๆ ท่ีนํามาใช+จัดการความเสี่ยง
นั้นจะต+องสอดคล+องกับนโยบายและเปwาหมายขององค�การ 4) การประเมินผล (Risk Evaluation) 
หมายถึง การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงว7าสามารถลดอุบัติการณ�หรือความเสี่ยงได+หรือไม7 โดย
ศึกษาเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นย+อนหลังเพื่อดูผลสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาว7า
เหตุการณ�ใดยังคงอยู7 เพ่ือปรับมาตรการการปwองกันหรือลดความเสี่ยงข้ึนใหม7ให+เหมาะสมกับหน7วยงาน 
(Wilson, 1999: 95) อย7างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว+ 6 ข้ันตอน ได+แก7 1) การ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) เปcนการนําระบบพลวัต (Dynamics 
System) มาใช+ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การวิเคราะห�ปbญหาในอนาคตและสะท+อนให+เห็นระดับโครงสร+างท่ีหลากหลายโดยผลสะท+อนกลับของ
โครงการ 2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การใช+ระบบพลวัตสนับสนุนให+สามารถระบุ
ความเสี่ยงได+ 2 ทางคือ การระบุคุณภาพจากการวิเคราะห�ผลสะท+อนกลับ และการระบุระดับปริมาณ
จากสารสนเทศของโครงการ การใช+ระบบพลวัตทําให+ผู+จัดการสามารถตรวจสอบผลสะท+อนกลับใน
ระยะแรกว7าก7อให+เกิดความเสี่ยงท่ีจะกระทบต7อโครงการหรือไม7ด+วยวิธีการข+างต+นทําให+สามารถจัด
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ความเสี่ยงท่ีไม7เก่ียวข+องออกไปได+ นอกจากนั้นการตรวจสอบด+วยระบบพลวัตยังช7วยให+ค+นพบสารสนเทศ
เชิงปริมาณท้ังสถานภาพของโครงการและอดีตท่ีผ7านมา 3) การวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Risk Analysis) เปcนการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ7านการวิเคราะห�วงจรของ
ผลสะท+อนกลับแต7ละวงจรจะทําให+มองเห็นพลังผลักดันให+เกิดผลผลิตของโครงการ 4) การวิเคราะห�ความ
เสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) ในการกําหนดความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบ
พลวัตก7อให+เกิดประโยชน�สําคัญ 2 ประการ คือเกิดการคาดการณ�ในแนวกว+างและการคาดการณ�นั้น
จะสะท+อนให+เห็นผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางอ+อม 5) การวางแผนตอบสนอง
ความเสี่ยง (Response Planning) สถานการณ�จําลองจากระบบพลวัต เปcนเครื่องมือท่ีทรงพลัง
สามารถตอบสนองความเสี่ยงอย7างได+ผล ประโยชน�สําคัญของระบบพลวัต คือ ช7วยสนับสนุนการทดสอบ
การตอบสนองต7อความเสี่ยงท่ียุ7งยากซับซ+อนได+ผลตอบสนองท่ีสามารถระบุโอกาสการตอบสนองความ
เสี่ยง เปcนการวิเคราะห�ท่ีมีประสิทธิผลทําให+เข+าใจสาเหตุของความเสี่ยงและนําไปสู7การวางแผนจัดการ
ความเสี่ยงหรือการแก+ไข 6) การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) 
ระบบพลวัตยังสามารถใช+เปcนเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุมช7วยให+สามารถ
ระบุสัญญาณความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน การบริหารความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและประเมินประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง (Rodrigues, 2001: 58) ท้ังนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงไว+ 4 ข้ันตอน ได+แก7 
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปcนการวิเคราะห�ความเปcนไปได+ของความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ในการดําเนินงานแต7ละช7วงของแผนโครงการ สมาชิกในทีมต+องระดมสมองหรือค+นหาปbญหาท่ี
อาจเกิดข้ึน 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปcนการประเมินในรูปของเหตุการณ�
ท่ีไม7ปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึน ความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ความเปcนไปได+ของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
เหตุการณ�นั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไร และจะไปกระทบกับส7วนอ่ืน ๆ ของแผนงานโครงการหรือไม7 3) การรับมือ
กับความเสี่ยง (Risk Response Development) เปcนการตัดสินใจว7าจะรับมือกับเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน
อย7างไรจึงจะเหมาะสม ซ่ึงจะทําได+โดยทําให+เบาบางลง หรือการหลบเลี่ยง หรือการส7งต7อ หรือการ
แบ7งปbน หรือคงไว+เหมือนเดิม 4) การควบคุมความเสี่ยง (Risk Response Control) เปcนกระบวนการ
สุดท+ายของการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธ� การดําเนินงาน
และเฝwาระวังความเสี่ยงใหม7ๆ ที่จะเกิดขึ้น (Gray and Larson, 2006: 209) อย7างไรก็ตาม  
การประเมินความเสี่ยงควรจะได+สารสนเทศท่ีดีเพ่ือนําไปสู7การจัดการขององค�การ เปcนสารสนเทศท่ี
ทําความเข+าใจได+ง7ายและการตัดสินใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรจะได+รับการจัดลําดับ
ความสําคัญก7อนหลัง ดังนั้น จึงมีทฤษฎีมากมายหลายทฤษฎีและความพยายามท่ีจะกําหนดข+อมูลเชิง
ปริมาณแทนความเสี่ยง สูตรในการคํานวณความเสี่ยงมีอยู7มากมาย แต7สูตรหรือสมการท่ีเปcนท่ียอมรับ
กันอย7างกว+างขวางคือ ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ�คูณกับผลกระทบของเหตุการณ�นั้น 
 แนวความคิดการบริหารความเส่ียง 
 การบริหารความเสี่ยงตามความหมายของ Project Management Institute Body of 
Knowledge (PM BoK: 2000) ได+นิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1)การบริหาร
ความเสี่ยงเปcนกระบวนการท่ีมีรูปแบบการบ7งชี้การประเมินความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ 2) การบริหาร
ความเสี่ยงเปcนวิธีการจัดการความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ ซ่ึงเก่ียวข+องกับการบ7งชี้และการควบคุม
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เหตุการณ�ท่ีมีแนวโน+มทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีต+องการ 3) การบริหารความเสี่ยงเปcนศาสตร�และศิลป�
ในการบ7งชี้ วิเคราะห�และตอบสนองต7อปbจจัยเสี่ยงตลอดช7วงอายุของโครงการเพ่ือให+บรรลุวัตถุประสงค�
ของโครงการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตามภาพที่ 11 โดยทั่วไปแบ7งได+เปcน 3 ข้ันตอน ได+แก7 
1) การบ7งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification) 2) การวิเคราะห�ความเสี่ยง (Risk Analysis) 3) การ
ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 11 การบริหารความเสี่ยง 
ท่ีมา: The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, 2004, 
Enterprise Management – Integrated Framework. ERM Executive Summary, 
accessed April 3, 2015, available from www.coso.org.com 
 

 จากรูปภาพท่ี 11 อธิบายได+ว7า 1) การบ7งชี้ความเสี่ยง เปcนกระบวนการของการกระทํา
ความเข+าใจในความเสี่ยงท่ีมีแนวโน+มท่ีจะเกิดข้ึนในโครงการ และความรุ7นแรงของความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน เปcนการหาความเสี่ยงซ่ึงมีโอกาสจะมีผลกระทบต7อโครงการและบันทึกเปcนเอกสารไว+ การบ7งชี้
ความเสี่ยงควรจะกระทําท้ังความเสี่ยงภายใน เปcนสิ่งท่ีทีมงานโครงการสามารถควบคุมได+ เช7นการ
มอบหมายงานให+กับพนักงาน และความเสี่ยงภายนอกโครงการ เปcนสิ่งท่ีอยู7เหนือการควบคุมของ
ทีมงานโครงการ เช7น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง เปcนต+น ข+อมูลท่ี
ใช+สําหรับการบ7งชี้ความเสี่ยง ได+แก7 แผนการบริหารความเสี่ยง และผลลัพธ�ของการวางแผนโครงการ 
2) การวิเคราะห�ความเสี่ยง เปcนกระบวนการนําไปใช+ได+กับทุกโครงการเปcนการวิเคราะห�ความเสี่ยง 
วิเคราะห�ปbญหาด+านสภาวะแวดล+อม ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การวิเคราะห�ความ
เสี่ยงมีเทคนิคการวิเคราะห�แบ7งออกเปcน 2 ลักษณะ ดังนี้ (2.1) การวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
เปcนการระบุความเสี่ยงซ่ึงเปcนการพิจารณาองค�ประกอบของกระบวนการต7างๆ ความสําเร็จของการ
ระบุความเสี่ยงอาจจะเกิดจากการสัมภาษณ� การประชุมระดมความคิด และใช+ประสบการณ�ส7วน
บุคคลในการวิเคราะห� และทบทวน ประสบการณ�ท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เปcนการประเมินความเสี่ยงท่ี
สามารถจัดหมวดหมู7ความเสี่ยงว7าโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงน้ันอยู7ในระดับใด ระดับสูง ระดับปานกลาง
หรือระดับตํ่า และสามารถระบุผลกระทบต7อโครงการนั้นๆ ได+ (2.2) การวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิง
ปริมาณเปcนการระบุความเสี่ยงท้ังหมดและวิเคราะห�เชิงลึกในด+านปริมาณทําให+สามารถระบุ
ผลกระทบต7อโครงการในเชิงปริมาณได+ โดยพิจารณาจากเกณฑ�การประเมินความสําเร็จของโครงการ 
3 ประการได+แก7 ค7าใช+จ7าย เวลา และ การปฎิบัติการ ซ่ึงมีวิธีการท่ีวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิงปริมาณท่ี

การบริหารความเสี�ยง 

การบง่ชี � 

ความเสี�ยง 

การวเิคราะห์ 

ความเสี�ยง 

การตอบสนอง 

ความเสี�ยง 
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สําคัญในปbจจุบันคือ การวิเคราะห�ความไว(Sensitivity Analysis) การวิเคราะห�โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Probabilistic Analysis) 3) การตอบสนองความเสี่ยง เปcนการพัฒนาทางเลือกและวิธีปwองกันเพ่ือ
สร+างโอกาสและลดการคุกคามต7อวัตถุประสงค�โครงการ รวมท้ังการบ7งชี้ และการมอบหมายบุคคล
หรือกลุ7มบุคคลในการรับผิดชอบการตอบสนองความเสี่ยง กระบวนการนี้ต+องสร+างความม่ันใจใน
ความถูกต+องของการบ7งชี้ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กระบวนการนี้ต+องสร+างความม่ันใจใน
ความถูกต+องของการบ7งชี้ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงจะต+องมีความเหมาะสมต7อความรุนแรง
ของความเสี่ยง ต+นทุน เวลา การสอดคล+องกับความเปcนจริง และต+องมีผู+รับผิดชอบท่ีชัดเจน     
การตอบสนองความเสี่ยงมีหลายวิธี กลยุทธ�ท่ีใช+มากท่ีสุดอย7างมีประสิทธิภาพจะถูกเลือกให+เหมาะสม
กับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเพ่ือปwองกันหรือลดความน7าจะเปcนและผลกระทบของความเสี่ยงกลยุทธ�การ
ตอบสนองความเสี่ยง แบ7งได+เปcน 4 วิธี ได+แก7 (1)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (2)การถ7ายโอนความเสี่ยง  
(3)การลดความเสี่ยงและ (4)การยอมรับความเสี่ยง (COSO, 2004) 
 การเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเส่ียง  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงทฤษฎีของหนังสือ “A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge” ปz 2004 (PMBoK: 2004) ได+เขียนไว+ว7า การจัดการความเสี่ยงประกอบด+วย
ความสัมพันธ�ท่ีเก่ียวข+องกับการวางแผนการจัดการความเสี่ยง การระบุประเภทของความเสี่ยงการวิเคราะห�
ข+อมูล และการปรับแก+ไขให+เกิดความเสี่ยงน+อยลงหรือสามารถท่ีจะควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได+ 
ส7วนสําคัญส7วนใหญ7คือส7วนในการเพ่ิมเติมกระบวนการจัดการต7างๆให+มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช7น 
เพ่ิมเติมความน7าจะเปcนท่ีจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได+ดีข้ึน และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดกับ
ความเสี่ยง จากภาพท่ี 12 แสดงแผนผังการกระบวนการจัดการความเสี่ยง (COSO, 2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 12 แสดงแผนผังกระบวนการจัดการความเสี่ยง (PMBoK)  
ท่ีมา: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK), 3rd Ed. (Newtown Square, Pennsylvania:  Project Management 
Institute, 2004). 
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 โดยท่ีกระบวนการต7างๆ ดังแสดงตามแผนผังกระบวนการจัดการความเสี่ยง ประกอบด+วย
กระบวนการต7อไปนี้ 1) การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) อธิบาย
วิธีการเข+าใจถึงการทํางานของความเสี่ยง การวางแผนการแก+ปbญหา ตลอดจนผลลัพธ�ของการแก+ไข
ความเสี่ยงในรูปแบบของโครงการต7างๆ 2) การระบุแยกแยะประเภทของความสี่ยง (Risk 
Identification) การกําหนดลักษณะประเภทของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงการในรูปแบบของ
การบันทึกข+อมูลหมวดหมู7การจัดแบ7งประเภทของความเสี่ยงชนิดต7างๆ 3) การวิเคราะห�ถึงความรุนแรง
ของความเสี่ยง (Qualitative Risk Analysis) การวิเคราะห�ถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเกิดความ
เสี่ยงชนิดต7างๆ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการความเสี่ยง และรวมถึงการจัดลําดับความ
น7าจะเปcนท่ีจะเกิดความเสียหายเกิดข้ึนเม่ือเกิดความเสี่ยง 4) การวิเคราะห�ถึงระยะเวลาท่ีเกิดความเสี่ยง 
(Quantitative Risk Analysis) การวิเคราะห�จํานวนตัวเลขของระยะเวลาท้ังหมดท่ีเกิดผลกระทบต7อ
ความเสี่ยงของโครงการ 5) การวางแผนการตอบโต+กับความเสี่ยง (Risk Response Planning) การ
พัฒนาวิธีการและแผนการต7างๆ เพ่ือให+สามารถลดปbญหาท่ีเกิดความเสี่ยงในโครงการ 6) การปรับปรุง
แก+ไขและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) การตรวจจับถึงจุดงานท่ีเกิดความเสี่ยง 
ทําการปรับปรุงแก+ไข การระบุแยกประเภทใหม7 การจัดการความเสี่ยงให+เปcนไปตามแผนงาน และการ
ประมวลผลการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยทุกๆ กระบวนการจัดการจะมี
ความสัมพันธ�ต7อกัน ซ่ึงแต7ละกระบวนเหล7านี้ทําให+เกิดผลกระทบต7อบุคคลหรือกลุ7มงานต7างๆของ
บุคคล โดยจะถูกนําไปใช+เปcนพ้ืนฐานในการจัดการความเสี่ยงในโครงการต7างๆ ถ+าโครงการถูกแบ7ง
ออกเปcนส7วนงานย7อยหลายส7วนงาน ถึงแม+ว7าแต7ละกระบวนการจะมีความหมายของตัวเองโดยตรง       
ก็ยังคงมีส7วนงานท่ีทํางานทับซ+อนกับอยู7เสมอซ่ึงจะอธิบายต7อไป (COSO, 2004) 
 จากคํานิยามดังกล7าวการบริหารความเสี่ยงขององค�การในยุคสมัยใหม7มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู7 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพ่ือการสร+างมูลค7าเพ่ิมให+แก7กิจการ ซ่ึงมาจากการมองในมุมสูง 
หรือ แบบ Bird-Eye View ของผู+บริหารระดับสูงขององค�การ และ COSO เองก็เปcนองค�การท่ี
พยายามผลักดันให+ธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการบริหารงานเพื่อเพิ่มมูลค7าเพิ่มให+กิจการ
(Value-Based Management) จะมีตัวต้ังเปcน การบริหารงานเพ่ือให+ได+มูลค7าเพ่ิมสูงสุด ซ่ึงถ+าทําได+ 
“ตามเปwา” เลยทีเดียวก็ออกจะดูประหลาด ดังนั้นจึงน7าจะได+“สูงกว7าเปwา” หรือ“ตํ่ากว7าเปwา” ซ่ึง
ประการหลังนี้ ก็คือ “ความเสี่ยง” นั่นเอง (COSO, 2004) 
 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การตามแนว COSO (COSO - Enterprise 
Risk Management - Integrate Framework: COSO - ERM) เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2547 (ค.ศ 
2004) COSO ได+ประกาศใช+กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การ (COSO - Enterprise 
Risk Management - Integrate Framework: COSO - ERM) โดยได+พัฒนาจากกรอบงานการ
ควบคุมภายใน (Internal Control - Integrate Framework) ท่ีได+ประกาศใช+ในปz ค.ศ.1992 และ
ปรับปรุงในปz 2537 (ค.ศ. 1994) (COSO, 2004) 
 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การตามแนว COSO - ERM ประกอบด+วย
องค�ประกอบ 8 ด+านท่ีสัมพันธ�กัน ได+แก7 สภาพแวดล+อมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค� การระบุ
เหตุการณ�การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต7อความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการ
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สื่อสาร และการติดตามผล เพ่ือวัตถุประสงค�ในการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวข+องกัน 4 ประการ ได+แก7 
วัตถุประสงค�ด+านกลยุทธ� ด+านการปฏิบัติงาน ด+านความเชื่อถือได+ของรายงาน และด+านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและสัญญา โดยสามารถประยุกต�ใช+ในการบริหารความเส่ียงกับองค�การทุกประเภท 
ทุกอุตสาหกรรม ทุกระดับไม7ว7าจะเปcนระดับบรรษัท ระดับบริษัท ระดับหน7วยธุรกิจ ระดับกิจกรรม 
และระดับฝ|าย ซ่ึงแสดงดังภาพท่ี 13 (COSO, 2004) 
 

 
ภาพท่ี 13 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การตามแนว COSO – ERM 2004 
ท่ีมา: The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission, Enterprise 
Management – Integrated Framework. ERM Executive Summary, accessed  April 3, 
2015, available from www.coso.org.com 

 
 โดยวัตถุประสงค�และองค�ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การตาม

แนว COSO - ERM จะอธิบายตามลําดับ ภายใต+บริบทของพันธกิจหรือวิสัยทัศน�ท่ีองค�การกําหนดข้ึน 
ฝ|ายบริหารกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� เลือกกลยุทธ� และกําหนดวัตถุประสงค�ท่ีเชื่อมโยงและ
ลดหลั่นลงไปท่ัวท้ังองค�การ กรอบโครงสร+างการบริหารความเสี่ยงขององค�การจะช7วยนําไปสู7การ
บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ โดยแบ7งออกเปcน 4 ประเภท ได+แก7 1) วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
(Strategic: S) เปcนวัตถุประสงค�กําหนดในการบริหารระดับสูง เช7น ตามแผนกลยุทธ�เพ่ือสร+างความ
แตกต7างให+กับสินค+าและบริการเชิงแข7งขัน และให+สอดคล+องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจขององค�การ 
โดยต+องมีแผนงานต7างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค� เปwาหมายท่ีเชื่อมโยง เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ� 
2) วัตถุประสงค�การปฏิบัติงาน (Operations: O) ได+แก7วัตถุประสงค�ด+านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเปcนตัววัดทางการเงินท่ีมาจากการเงินการบัญชี หรือเปcนตัววัดผลงานหลัก 
(Key Performance Indicators; KPI) ของกระบวนการปฏิบัติงานสําคัญ 3) วัตถุประสงค�การ
รายงาน (Reporting: R) ได+แก7 วัตถุประสงค�ด+านความเชื่อถือได+ ความเก่ียวข+อง ความทันกาล และ
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ความเปcนประโยชน�ของรายงาน ท้ังทางบัญชีและการปฏิบัติงาน เพ่ือทราบสถานการณ�ความคืบหน+า
และการตัดสินใจแก+ไขอย7างทันกาล สําหรับทั้งบุคคลภายในและผู+มีส7วนได+เสียภายนอกองค�การ 
4) วัตถุประสงค�การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance: C) ได+แก7 วัตถุประสงค�ท่ีเก่ียวข+องกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และระเบียบต7างๆท่ีกําหนด ซ่ึงการละเมิดอาจถูกฟwองร+อง เสียชื่อเสียง  
ไม7เปcนไปตามระเบียบท่ีกําหนด (COSO, 2004) 
 องค�ประกอบของการบริหารความเสี่ยงระดับองค�การ COSO - ERM  การบริหารความ
เสี่ยงระดับองค�การ COSO - ERM ประกอบด+วย 8 องค�ประกอบท่ีมีความเก่ียวข+องซ่ึงกันและกัน 
องค�ประกอบเหล7านี้ได+มาจากวิธีการท่ีฝ|ายบริหารดําเนินธุรกิจและนํามาผสมผสานเข+ากับกระบวนการ
การบริหารจัดการได+กล7าวรายละเอียดไว+ดังนี้คือ 1) สภาพแวดล+อมภายในองค�การ (Internal 
Environment) สภาพแวดล+อมขององค�การเปcนองค�ประกอบท่ีสําคัญในการกําหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและเปcนพ้ืนฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค�การ 
ประกอบด+วยปbจจัยหลายประการ 2) การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting) องค�การต+อง
พิจารณากําหนดวัตถุประสงค�ในการบริหารความเสี่ยง ให+มีความสอดคล+องกับเปwาหมายเชิงกลยุทธ�
และความเสี่ยงท่ีองค�การยอมรับได+ เพ่ือวางเปwาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค�การได+อย7าง
ชัดเจนและเหมาะสม 3)การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปcนการรวบรวมเหตุการณ�ท่ีอาจ
เกิดข้ึนกับหน7วยงาน ท้ังปbจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปbจจัยภายในและปbจจัยภายนอกองค�การและเม่ือเกิดข้ึน
แล+วส7งผลให+องค�การไม7บรรลุวัตถุประสงค�หรือเปwาหมาย ทั้งนี้เพื่อทําความเข+าใจต7อเหตุการณ�และ
สถานการณ�นั้นๆ และเพ่ือให+ผู+บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได+เปcนอย7างดี 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมิน
ความเสี่ยงเปcนการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงท่ีมีอยู7โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 5) การ
ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปcนการดําเนินการหลังจากท่ีองค�การสามารถระบุความเสี่ยง
ขององค�การและประเมินระดับของความเสี่ยงแล+ว โดยจะต+องนําความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให+อยู7ในระดับท่ีองค�การยอมรับได+
ด+วยวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดและคุ+มค7ากับการลงทุน เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด+าน
การยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง 
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต7างๆ เพ่ือช7วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร+างความมั่นใจว7าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได+อย7างถูกต+อง 
และทําให+การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค�และเปwาหมายขององค�การ ปwองกันและลดระดับความเสี่ยง
ให+อยู7ในระดับท่ีองค�การยอมรับ 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค�การจะต+องมีระบบสารสนเทศและการติดต7อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปcนพ้ืนฐานสําคัญท่ี
จะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงต7อไปตามกรอบและข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองค�การ
กําหนด และ 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค�การจะต+องมีการติดตามผล เพ่ือให+ทราบ
ถึงผลการดําเนินงานว7าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได+อย7างมีประสิทธิภาพหรือไม7 
(COSO, 2004) 
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 จากบริบทของการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล7าวมามีความเก่ียวข+องกับการเสนอกรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง องค�การมีการเปลี่ยนแปลงไปสู7 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เม่ือทุกหน7วยงานในองค�การมีวิธีการในทาง
เดียวกันในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงกรอบการบริหารความเสี่ยง ตามภาพท่ี 14 
ประกอบไปด+วย 4 องค�ประกอบหลัก ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองค�การ (Culture) 2) โครงสร+างการบริหาร
ความเสี่ยง (Structure) 3) กระบวนการ (Process) และ 4) ปbจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ความไม7แน7นอน ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรค (ภัยคุกคาม) ความไม7แน7นอน ความ
เสี่ยง โอกาส และอุปสรรค มีความเก่ียวข+องกันอย7างใกล+ชิด ความไม7รู+ ในอนาคตท่ีมีความไม7แน7นอน 
จะกลายเปcนได+ท้ังเชิงบวก ท่ีเอ้ือผลประโยชน� หรือเชิงลบ ท่ีไม7เอ้ือผลประโยชน� เสียผลประโยชน� 
(Unfavorable) แต7การขาดความรู+ เหตุการณ�ในอนาคต ความน7าจะเปcนผลของเหตุการณ�ท่ีมีความ 
ไม7แน7นอนนั้นจะกลายเปcน “ชุดของ ผลลัพธ�” ท่ีเปcนไปได+ท้ังเชิงบวก และเชิงลบ จําแนกรูปแบบของ
ความเสี่ยงสามารถจําแนกได+หลายแนวทาง เช7น หากจําแนกตามความไม7แน7นอน โอกาสและความเสี่ยง 
สามารถแบ7งชนิดของความเสี่ยงได+เปcน 1) Known เปcนความเสี่ยงท่ีรู+ชัดแจ+ง ท้ังแหล7งกําเนิด เกิดข้ึน
ท่ีไหน เม่ือไร มีสาเหตุจากอะไร และผลกระทบอย7างไร มีข+อมูลรายละเอียดถูกต+องครบถ+วนสมบูรณ� 
2) Known-unknown เปcนความเสี่ยงท่ีรู+ว7าจะเกิดข้ึน แต7ไม7รู+ ไม7แน7นอนว7ามีผลกระทบเม่ือใด 
อย7างไร มีระดับหรือปริมาณความรุนแรงเท7าไร 3) Unknown-unknown เปcนความเสี่ยงท่ีไม7รู+อะไรเลย 

1)วัฒนธรรมองค�การ 
• วัตถุประสงค� 
• นโยบาย 
• กลยุทธ� 
• ความเส่ียงที่ยอมรับได+  

4) ปmจจัยพ้ืนฐาน 
• วิธีการ 
• ระบบ 
• เครื่องมือ 
• ข+อมูลสําหรับผู+บริหาร 

 

3) กระบวนการ 
• การบ7งช้ีความเส่ียง/การวัดความเส่ียง 
• การกําหนดขอบเขต 
• การติดตามความเส่ียง 
• การระบุปbญหา 

2) โครงสร�างการบริหารความเสี่ยง 
• หน7วยงาน/ คณะกรรมการ  
• สายการรายงาน 
• บทบาท/ ความรับผิดชอ 
• ทักษะ/ บุคลากร 
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ไม7มีข+อมูล ไม7สามารถคาดเดาได+ และหากจําแนกตามผลกระทบต7อโครงการ สามารถแบ7งรูปแบบของ
ความเสี่ยงออกเปcน 1) Scope risks เปcนความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต7อวัถตุประสงค�ด+านขอบเขตงาน
2)Quality risks เปcนความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต7อวัถตุประสงค�ด+านคุณภาพ 3) Schedule risks เปcน
ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต7อวัถตุประสงค�ด+านระยะเวลาการทํางาน 4) Cost risks เปcนความเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบต7อวัถตุประสงค�ด+านต+นทุนค7าใช+จ7าย และหากจําแนกความเสี่ยงตามแหล7งกําเนิดของความเสี่ยง 
สามารถแบ7งรูปแบบของความเสี่ยงออกเปcน 1) External, unpredictable เปcนความเสี่ยงภายนอกท่ี
ไม7สามารถคาดเดา หรือไม7สามารถทํานายได+ เช7น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ�ชุลมุนหรือ
ประท+วง เปcนต+น 2) External, predictable but uncertainty เปcนความเสี่ยงภายนอกท่ีสามารถ
คาดเดา ทํานายได+ เช7น ผลกระทบทางสังคม ชุมชน สิ ่งแวดล+อม สภาพเศรษฐกิจ เปcนต+น        
3) Internal-non-technical เปcนความเสี่ยงภายในท่ีไม7เก่ียวกับทางด+านเทคนิค 4) Technical เปcน
ความเสี่ยงทางด+านเทคนิค 5) Legal เปcนความเสี่ยงทางด+านระเบียบข+อกําหนด สัญญา กฎหมาย        
(R. Max Wideman, 1992)  

 ได+มีการยกตัวอย7างการประเมินความเสี่ยงในด+านข+อมูลสารสนเทศของสถาบันโพลี
เทคนิคและมหาวิทยาลัยรัฐเวอร�จิเนีย (Virginia Tech) โดยมีการแบ7งกลุ7มและร7วมกันประเมิน
ความเสี่ยงในแต7ละแผนกมีข้ันตอนการดําเนินการ 7 ข้ันตอนคือ 1) การระบุถึงทรัพย�สิน ท้ังส7วน 
hardware software และระบบปฏิบัติการของแผนก 2) รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของ
สินทรัพย�ดังกล7าว 3) การระบุถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับทรัพย�สินได+ 4) จัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงท่ีวิเคราะห�ได+ 5) จัดทํารายงานและให+รายละเอียดเก่ียวกับความเสี่ยง 6) หาความสัมพันธ�
ระหว7างความเสี่ยงกับทรัพย�สินโดยอาศัยแบบฟอร�มท่ีกําหนด 7) การจัดหาแผนจัดการปwองกันความเสี่ยง 
(Randy Marchany, 2002)  

 อย7างไรก็ตาม การบริหารความเสี ่ยงองค�การ คือการกําหนดกลยุทธ� บุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยีและองค�ความรู+ให+เปcนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือสร+างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค�การ โดยมีวัตถุประสงค�ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องค�การ COSO enterprise wide risk management ได+ให+คําจํากัดความของการบริหารความ
เสี่ยงองค�การไว+ว7า การบริหารความเสี่ยงขององค�การเปcนวิธีการบริหารความเสี่ยงท่ีผนวกเข+ากับแผน
กลยุทธ�ขององค�การ โดยทําการประเมินสถานการณ�ที่มีผลกระทบต7อองค�การและจัดทําแผนการ
ปwองกันไว+ล7วงหน+า โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือบรรลุพันธกิจขององค�การและเก่ียวข+องกับคณะกรรมการ
บริหารทุกคนของบริษัท (นฤมล  สอาดโฉม, 2550: 30) จากรูปแบบของความเสี่ยง มีการจําแนก 
แจกแจง และจัดหมวดหมู7เปcนโครงสร+างความเสี่ยง (Risk Breakdown Structure, RBS) RBS เปcน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการระบุความเสี่ยง  และโครงสร+างงาน (Work Breakdown Structure, WBS) 
โครงสร+างงาน เปcนการกระจายงานโครงการหนึ่งออกเปcนงานย7อยตามลาดับชั้นบนล7างอย7างเปcน
ระบบและมีโครงสร+างแบบแผนผังต+นไม+ โดยทําการกระจายแตกออกเปcนกลุ7มงาน และแต7ละกลุ7มงาน
ก็กระจายแตกออกเปcนงานย7อยๆ ต7อไปอีกทีละชั้นๆ ซ่ึงงานย7อยลําดับท+ายสุดท่ีถูก แบ7งออกมาเหล7านี้
ก็คือ “กิจกรรม (Activity)” ในการแบ7งจะต+องเปcนไปตามกฎ 100 เปอร�เซ็นต� (วชรภูมิ เบญจโอฬาร, 
2553) 
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 ความเส่ียงในอาคาร 
 ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย หมายถึง ความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเปcนอันตราย และก7อให+เกิด

ความเสียหายต7อชีวิตและทรัพย�สินของผู+ใช+อาคาร และเจ+าของอาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ 
ปรากฎการณ�ธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความประมาท โดยคาดการณ�ได+ยากหรือไม7อาจ
คาดการณ�ได+อย7างแม7นยํา ความเสี่ยงประเภทนี้ ได+แก7 ภัยจากลักษณะอาคารสถานท่ีท่ีเปcนอันตราย 
อัคคีภัย น้ําท7วม แผ7นดินไหว เปcนต+น (เสริชย� โชติพานิช, 2553: 186) ภัยคุกคาม และความเสี่ยง 
ความไม7ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งท่ีเปcนอันตราย เช7น สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือ
เหตุการณ� เปcนต+น(เสริชย� โชติพานิช, 2553:183-186) โอกาสท่ีภัยคุกคามอาจเกิดข้ึนได+และก7อให+เกิด
ความสูญเสีย หรือเปcนอันตรายกับผู+ใช+อาคารและทรัพย�สิน เรียกว7า ความเสี่ยง หรือ Risk  (Broder, 
2006) หากพ้ืนท่ีใดมีภัยคุกคามมาก และภัยคุกคามนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนได+มาก ถือได+ว7าพ้ืนท่ีนั้นๆ มี
ระดับความเสี่ยงสูง เปcนผลให+ระดับความปลอดภัยในพ้ืนท่ีมีต่ําหรือน+อย ความเสี่ยงต7อความปลอดภัย
ในอาคาร ตามภาพที่ 15  อาจจําแนกได+เปcน 3 ประเภท ได+แก7 1) ความเสี่ยงด+านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู+ใช+อาคาร 2) ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย 3)ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (เสริชย� 
โชติพานิช, 2553: 186) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15 ความเสี่ยงด+านความปลอดภัยในอาคาร 
ท่ีมา: เสริชย� โชติพานิช. การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
แห7งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2553), 186. 
 
 จากรูปภาพท่ี 15 ความเสี่ยงด+านความปลอดภัยในอาคาร (เสริชย� โชติพานิช, 2553: 
186) มีรายละเอียด จําแนกเปcน 1) ความเสี่ยงด+านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู+ใช+อาคาร 

(Health Risk) หมายรวมถึง ความเสี่ยง สภาวะท่ีเปcนอันตราย ต7อสุขภาพและอนามัย ของผู+ใช+อาคาร
ท่ีจะก7อให+เกิดความเจ็บป|วย ไม7สบาย อันมีสาเหตุจากการใช+อาคาร ซ่ึงอาจเกิดได+จาก (1) Poor 
workplace environmental & Sick Building Syndrome (2) Ergonomic risk (3) Disease            
(4) Poor workplace environmental & Sick Building Syndrome ท้ังนี้ Sick Building 
Syndrome (SBS) หมายถึง การเจ็บป|วย โรคภัย อันเกิดจาก (การมาใช+) อาคารท่ีผิดมาตรฐาน หรือมี

 
Facility Risk 

ความเสีย่งต7อสวัสดิภาพและทรัพย�สิน 
Security Risks 

ความเสีย่งด+านสุขภาพอนามัย 
Health/Indoor environmental Risks 

ความเสีย่งด+านอุบัตภิัยและอุบัติเหต ุ
Safety Risks 
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สภาพแวดล+อมภายในอาคารท่ีไม7ดี สภาพแวดล+อมในอาคารหมายถึง ระดับอุณหภูมิและความชื้น 
คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ระดับการระบายอากาศ (Ventilation)  
ระดับฝุ|นละออง เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ คาร�บอนไดออกไซด�(CO2) และ คาร�บอเนต (CO3) 
และก�าซพิษอ่ืนๆ กลิ่น ระดับแสงสว7าง ระดับเสียง อาการท่ีเกิดจาก SBS จะได+แก7 อาการปวดศีรษะ 
ง7วงซึม คัดจมูก เปcนต+น ซ่ึงก7อให+เกิดผลกระทบในการลดทอนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
โดยมักมีสาเหตุมาจาก ระดับคุณภาพอากาศไม7ดี ระดับคุณภาพแสงสว7างไม7ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติ
หรือไม7เหมาะสมปbจจัยท่ีก7อให+เกิดสภาวะ Sick Building Syndrome (Leaman and Tong, 1994)  
ได+แก7 การกําหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานท่ีไม7เหมาะสมดีพอ การมีมาตรฐานการบํารุงรักษาและทํา
ความสะอาดท่ีตํ่าเกินไป การขาดฐานข+อมูลเรื่องประสทิธิภาพอาคาร การไม7คาดการณ�ถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง ความไม7เข+าใจในเรื่องความซับซ+อนของลักษณะของอาคาร ระบบประกอบ
อาคารมีประสิทธิภาพการทํางานตํ่า การแก+ปbญหาท่ีมีการร+องเรียนโดยผู+ใช+อาคารล7าช+า การละเลย
ปbญหาท่ีมาจากความเครียดในการทํางาน การละเลยการมีส7วนร7วมของผู+ใช+พ้ืนท่ีในข้ันตอนการออกแบบ
การดําเนินการบริหารทรัพยากรกายภาพไม7ได+รับความสําคัญ การเชื่อถือในการทํางานของระบบ
เทคโนโลยีอาคารมากจนเกินไป (เสริชย� โชติพานิช, 2553) Ergonomic risk คือความเสี่ยงท่ีมี
ผลกระทบต7อสรีระผู+ทํางานในอาคาร โดยมักมีสาเหตุมาจากลักษณะของอุปกรณ� ครุภัณฑ�ภายใน
สํานักงาน ไม7เหมาะสมหรือไม7ได+มาตรฐานทําให+เกิดอาการเจ็บปวดตามข+อต7อ การปวดและเม่ือยล+า
ของกล+ามเนื้อ เปcนต+น ซ่ึงส7งผลกระทบถึงผู+ปฏิบัติงาน ลดทอนประสิทธิภาพการทํางาน และเปcนผลไป
ถึงผลผลิตจากการทํางานลดลง เชื้อโรค (Disease) คือ ความเสี่ยงท่ีมีต7อสุขภาพของผู+ใช+อาคาร ท่ีจะ
เกิดจากการแพร7กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคทางอากาศ ก7อให+เกิดความเจ็บป|วยในระบบ
ทางเดินหายใจ จัดเปcนความเสี่ยงข้ันร+ายแรง เชื้อโรคเหล7านี้ได+แก7 Legionnaire disease, Avian fiu 
Sars AH1N1 เปcนต+น 2) ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย (Safety Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากสภาวะท่ี
เปcนอันตราย และก7อให+เกิดความเสียหายต7อชีวิตและทรัพย�สินของผู+ใช+อาคาร และองค�การเจ+าของ
อาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ปรากฎการณ�ทางธรรมชาติ ภัยภิบัติทางธรรมชาติ และความ
ประมาท โดยเราคาดการณ�ได+ยากหรือไม7อาจคาดการณ�ได+อย7างแม7นยํา ความเสี่ยงประเภทนี้ได+แก7
อุบัติเหตุ(Accidental risk) ภัยจากลักษณะอาคารสถานท่ีท่ีเปcนอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟwา ไฟดูด 
ไฟฟwาซ�อต น้ําท7วม แผ7นดินไหว เปcนต+น 3) ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (Security Risks) หมายถึง
ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก ภัยคุกคามต7อความปลอดภัย (Security threats) สิ่งท่ีคุกคามหรือลดทอนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของผู+ใช+อาคาร ความเสี่ยงด+านความปลอดภัยนี้ได+แก7 การโจรกรรม 
การทําร+ายร7างกาย หรือการคุกคามต7อชีวิต การก7อการร+าย การจราจล การประท+วง เปcนต+น 
 ผลกระทบจากเหตุความเสี่ยงในอาคาร (Consequences Effects of Risk) ภัยคุกคาม
และความเสี่ยง หากไม7ได+รับการบริหารจัดการ เพ่ือปwองกัน หลีกเลี่ยง หรือลดสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตาม
มาแล+ว ก็อาจส7งผลเสียดังต7อไปนี้ได+แก7 การลดทอนผลผลิต ผลการทํางาน(Productivity loss) การรับผิด
ทางกฎหมาย (Legal liability) ความสูญเสียด+านการเงิน (Economic financial loss) การต+องการ
เลิกใช+อาคารความสูญเสียด+านการลงทุน (Investment risk) ความเสี่ยหายต7อชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ�
(Reputation Image damage) ความเสียหายทางธุรกิจ (Business loss) (เสริชย� โชติพานิช, 
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2553:186-187)  บทบาทและหน+าที่ของ Facility Management (FM) ในเรื่อง Facility Risk 
Management ผู+บริหารทรัพยากรกายภาพ จัดเปcนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการสร+างความปลอดภัย
ในอาคาร ท้ังก7อนเกิดเหตุ ระหว7างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ (Langston and Lauge-Kristensen, 
2002, อ+างถึงใน  เสริชย�  โชติพานิช, 2553: 187)  
 ท้ังนี้บทบาทและภาระหน+าท่ีหลักของ Facility Management ในการบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด+วย สร+างความปลอดภัยโดยการดําเนินการให+อาคารและ
ทรัพยากรกายภาพถูกลักษณะท้ังด+านอนามัย และทางกฎหมาย ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง 
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยการกําหนดมาตรการจัดให+มีแผนดําเนินการทุกอย7างเพ่ือปwองกัน 
ลดทอน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ดําเนินการฟ��นฟู ภายหลังเกิดความเสียหาย เพ่ือให+
องค�การสามารถกลับมาดําเนินการได+ต7อไปอย7างรวดเร็วท่ีสุด  (เสริชย� โชติพานิช, 2553:187) 
 ท้ังนี้ความเสี่ยงของอาคารแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนกับอาคาร หรือเกิดกับผู+ใช+อาคาร ซ่ึงแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องความเสี่ยงของ
อาคารในเรื่องหลักๆ 3 ส7วนได+แก7 1) ความเสี่ยงด+านสุขภาพและสุขอนามัยของผู+ใช+อาคาร(Health 
Risks) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 ระดับคุณภาพอากาศไม7ดี ระดับคุณภาพแสงสว7าง
ท่ีไม7ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติหรือไม7เหมาะสม  2) ความเสี่ยงด+านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได+ให+
ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเปcนอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟwา 
เช7น ไฟดูด ไฟฟwาซ็อต น้ําท7วม แผ7นดินไหว 3) ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (Security Risk) อาคาร
ได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การลักทรัพย�และการโจรกรรม การทําร+ายร7างกายหรือการ
คุกคามต7อชีวิต การก7อการร+าย การชุมนุมประท+วง เปcนต+น (ธงชัย  ทองมา, 2553: 462) 

จากข+อมูลข+างต+น ผู+วิจัยได+ทําการสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญในความหมายของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือค+นหาและคัดสรรองค�ประกอบสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามแนวคิดของนักวิชาการท้ังของไทยและต7างประเทศเพ่ือนําไปเปcนแนวคิดในการพัฒนาเกณฑ�
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ดังแสดงรายละเอียดใน 
ตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญในความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวคิดของนักวิชาการ 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข+อมูลที่สอดคล+อง, (-) หมายถึง ไม7มีข+อมูลสอดคล+อง 
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10 การวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ 

- - - - - - - � � - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - � 

11 การวางแผนตอบสนองความ
เสี่ยง 

- - - - - - - � � �  � - - � - - - - - - � - � 
 
� - - - - � 

12 การตัดสินใจและการทบทวน - - - - - - - - - - - - - � - - - - � - - - - - - - - - - - � 

13 สภาพแวดล+อมภายในองค�การ - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - - - � 

14 การกําหนดวัตถุประสงค� � - - � - - - - - - - - � - - - - - - - - - � - � - � - - -   

15 สารสนเทศและการสือ่สาร - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - � - - - - - - - - � 

16 การติดตามประเมินผล - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - � - - - - � 
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 จากตารางท่ี 4  พบว7า องค�ประกอบสําคัญในความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
นักวิชาการ ส7วนมากให+ความหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มากท่ีสุด รองลงมาคือ การลด
หรือควบคุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  การระบุความเสี่ยง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง 
การวิเคราะห�ความเสี่ยง การกระจายหรือโอนความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค� การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
การยอมรับความเสี่ยง การวิเคราะห�ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การค+นหาความเสี่ยง การ
ตัดสินใจและการทบทวน สภาพแวดล+อมภายในองค�การ สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงมีความสอดคล+องกับแนวคิดของผู+วิจัยที่ได+จําแนกความหมายและองค�ประกอบของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงไว+  

 สรุปได+ว7า การบริหารจัดการความเสี่ยง เปcนเรื่องสําคัญในการบริหารองค�การไม7ว7าจะ
เปcนองค�การภาครัฐภาคเอกชนความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญ องค�การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ7 ถ+าพลาด
ไปไม7ได+มองถึงการบริหารความเสี่ยง อาจจะส7งผลเสียต7อองค�การได+ท่ีสําคัญ คือ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเปcนสิ่งท่ีองค�การต+องทําเปcนแผนและต+องมีการกํากับดูแลอย7างต7อเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลง
ให+มีความเหมาะสมกับสถานการณ�ตลอดเวลา ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยงจะประสบความสําเร็จได+
จําเปcนต+องมีกลยุทธ� ปbจจัยการควบคุมการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพควบคู7กันไป โอกาสท่ีจะ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณ�ไม7พึงประสงค� ซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให+การดําเนินงานไม7ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�
และเปwาหมายขององค�การลดน+อยลงได+หรือมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนน+อยท่ีสุดและบทบาทสําคัญและ
ภาระหน+าท่ีหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความปลอดภัยในอาคารสํานักงาน ประกอบด+วย การสร+างความปลอดภัยโดยการดําเนินการให+
อาคารและทรัพยากรกายภาพ ให+ถูกลักษณะท้ังด+านอนามัย และทางกฎหมาย ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง ดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยการกําหนดมาตรการจัดให+มีแผนดําเนินการ      
ทุกอย7างเพื่อปwองกัน ถ7ายโอน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน สามารถดําเนินการฟ��นฟู 
ภายหลังเกิดความเสียหาย เพ่ือให+องค�การสามารถกลับมาดําเนินการได+ต7อไปอย7างรวดเร็วท่ีสุดและ
การนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัยต7อไป 
 
6. ทฤษฏีการประเมิน 

 การประเมินเปcนกระบวนการสร+างสรรค�ท่ีสอดคล+องกับแนวทางประชาธิปไตย โดยมี
เปwาหมายเพ่ือพัฒนาและสร+างประโยชน�สุขแก7สังคม การประเมินเก่ียวข+องกับการกําหนดคุณค7าของ
สิ่งท่ีสนใจภายใต+บริบทของสังคมท่ีทําการศึกษา สําหรับการเข+าถึงคุณค7าของสิ่งต7างๆ ภายใต+บริบทนั้นๆ 
ข้ึนอยู7กับระบบความเชื่อและประสบการณ�ของนักประเมินว7าต+องใช+มาตรการลักษณะใดทําการตัดสิน
คุณค7า ซ่ึงนักประเมินต7างมีลักษณะที่แตกต7างกันจากความเชื่อในวิธีอัตนัยนิยมจนถึงความเชื่อวิธี
ปรนัยนิยม ความหมายของการประเมินได+รับการพัฒนามาอย7างต7อเนื่องเริ่มต+นจากความเข+าใจท่ีว7า
การประเมินเปcนสิ่งเดียวกับการวัดผลการเรียนรู+ของผู+เรียน (Measurement-Oriented) การประเมิน
เปcนกระบวนการศึกษาสิ่งต7างๆ โดยใช+ระเบียบวิธีวิจัย (Research- Oriented) การประเมินเปcนการ
ตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว+ (Objetives- Oriented) การประเมินเปcนการช7วย
เสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Decision- Oriented) การประเมินเปcนการสนองสารสนเทศแก7
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ผู+เก่ียวข+องม้ังหลายด+วยการบรรยายอย7างลุ7มลึก (Description- Orinted) และการประเมินเปcนการ
ตัดสินคุณค7าของสิ่งท่ีมุ7งประเมิน (Judgment- Oriented) การสืบทอดและพัฒนามาอย7างต7อเนื่องทํา
ให+ความหมายของการประเมินมีความชัดเจนและสมบูรณ�ยิ่งข้ึน (ศิริชัย  กาญจนวาสี,  2554: 11,21) 
การประเมินจัดเปcน "ศาสตร�" (Science) ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีคุณลักษณะของความเปcน
ศาสตร� 3 ประการ อันได+แก7 องค�ความรู+ (Body of Knowledge) นิยามศัพท�ในสาขาเปcนการ
เฉพาะตัว (Method of Inquiry Knowledge) ตลอดจนวิธีการสั่งสมความรู+(Method of Inquiry 
Knowledge) เปcนการเฉพาะตัว โดยในด+านองค�ความรู+นั้น การประเมินมีคุณสมบัติในด+านความรู+อัน 
ได+แก7 การประเมินประกอบไปด+วยส7วนที่เปcนข+อเท็จจริง (Fact) ทฤษฎี(Theory) และรูปแบบ 
(Model) ของการประเมินอย7างหลากหลาย ในขณะท่ีด+านคําศัพท�เก่ียวกับสาขาโดยตรงนั้นพบว7าการ
ประเมินมีคําศัพท�ใช+เรียกขานสื่อความระหว7างกลุ7มนักวิชาชีพการประเมินเพ่ือก7อให+เกิดความเข+าใจ
เปcนอันหนึ่งอันเดียวกันจํานวนมาก และในด+านวิธีการสั่งสมความรู+เปcนการเฉพาะตัว จะพบว7าการ
ประเมินมีการใช+วิธีการต7างๆ นานาในการแสวงหาความรู+เก่ียวกับการประเมินเช7น การสังเกต การ
สํารวจ การสัมภาษณ� การตรวจสอบเอกสาร การใช+แบบสอบรายการ การสอบถาม ฯลฯ วิธีการต7างๆ
เหล7านี้ทําให+ได+มาซ่ึงความรู+เก่ียวกับการประเมิน และความรู+ท่ีได+มาจะถูกนําไปจัดให+เปcนหมวดหมู7 
ก7อให+เกิดศาสตร�แห7งการประเมินต7อไปเรื่อยๆ การประเมินมีความโน+มเอียงท่ีจะเปcนศาสตร�ในกลุ7ม
สังคมศาสตร�ค7อนข+างมากเนื่องจากศาสตร�แห7งการประเมินจะเก่ียวข+องโดยตรงกับสังคมศาสตร�
มากกว7าเรื่องอ่ืนๆ (รัตนะ บัวสนธ�, 2550: 1-2) 

 ปรัชญาและความหมายของการประเมิน ปรัชญาการประเมิน (Philosophy of 
Evaluation)ปรัชญา (Philosophy) แปลตามรากศัพท� หมายถึง ความรัก ความปราดเปรื่องเรือง ปbญญา 
หรือความเปcนปราชญ� เนื้อหาของปรัชญามุ7งเน+นการใช+ตรรกวิทยา (Logic) ซ่ึงคือ ความเปcนเหตุเปcนผล 
เปcนเครื่องมือในการศึกษาความจริง (Reality) โดยมีปbญหาสําคัญท่ีต+องสืบค+นอยู7 2 ประเด็น ได+แก7 
ความจริงคืออะไร เปcนสาขาปรัชญาท่ีเรียกว7า อภิปรัชญา (Metaphysics) และเข+าถึงความจริงได+
อย7างไร เปcนอีกสาขาหนึ่งของปรัชญาชื่อว7า ญาณปรัชญา (Epistemology) มีรายละเอียดดังนี้ 
อภิปรัชญา (Metaphysics) อภิปรัชญา เปcนสาขาปรัชญาท่ีมุ7งตอบคําถามว7า “ความจริงคืออะไร” มี
นักปรัชญาได+ให+คําตอบไว+ ซ่ึงสามารถสรุปเปcน 3 แนวทางใหญ7ๆ (กีรติ บุญเจือ, 2531, อ+างถึงใน ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2552: 2-3) ได+แก7 1) ลัทธิจิตนิยม (Psychism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7า ความจริงอยู7ท่ีจิต 
สสารเปcนเพียงการแสดงออกของจิตโดยไม7มีความเปcนจริงของตนเอง เพราะต+องอาศัยความเปcนจริง
ของจิตซึ่งเปcนความจริงของสิ่งสากลในโลกแห7งมโนคติ (World of Ideas) 2) ลัทธิสสารนิยม 
(Materialism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7าสสารเท7านั้นท่ีเปcนความจริง เพราะจิตไม7มีจริงเนื่องจากสสารมี
พลังบางรูปท่ีแฝงเร+นซ่ึงมนุษย�บางคนไม7เข+าใจ จึงสมมุติเอาว7า มีจิตอยู7เบื้องหลัง ดังนั้น ความจริงจึง
เปcนสสารท่ีสามรถแตะต+องสัมผัสได+ 3) ลัทธิทวินิยม (Dualism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7า ความจริง
ประกอบด+วยท้ังจิตและสสาร ซ่ึงอาจมีความสัมพันธ�กันในลักษณะที่ว7าจิตเปcนผู+สร+างสสารให+มี
ความเปcนจริงในตนเอง หรือจิตเปcนตัวควบคุมสสารได+ โดยรู+กฎเกณฑ�ของสสารญาณปรัชญา 
(Epistemology) ญาณปรัชญา เปcนอีกสาขาหนึ่งของปรัชญาท่ีมุ7งสืบค+นว7า “เราเข+าถึงความจริงได+
อย7างไร” หรือ“เราควรใช+มาตรการใดตัดสินว7าความรู+สิ่งใดเปcนจริงสิ่งใดเปcนเท็จ” นักปรัญชาหลาย
ท7านได+เสนอมาตรการเข+าถึงความจริงซ่ึงสามารถสรุปเปcนมาตรการสําคัญๆ ได+ 2 แนวทางได+แก7 
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1) ลัทธิอัตนัยนิยม (Subjectivism) นักปรัชญาแนวนี้เชื่อว7า จิตของมนุษย�ไม7สามารถรู+ว7าอะไรจริง
อะไรเท็จ การตัดสินว7าอะไรจริงหรือเท็จ จึงเปcนเรื่องของแต7ละบุคคล เพราะแต7ละบุคคลต7างมี
หลักการท่ีเหมาะสมของตนเอง 2) ลัทธิปรนัยนิยม (Objectivism) นักปรัชญาแนวนี้เชื่อว7า มนุษย� 
สามารถรู+ว7าอะไรจริงอะไรเท็จ จึงควรมีมาตรการสากลท่ีแน7นอนสําหรับทุกคนในการตัดสินความรู+ว7า
จริงหรือเท็จถ+าบุคคลใดก็ตามมีความรู+ถึงข้ันมาตรฐานแล+วจะต+องเห็นความจริงเหมือนกันหมด แต7การ
ท่ีผลออกมาหลากหลายเปcนเพราะยังมีความรู+ไม7ถึงข้ัน  แนวทางของปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy) 
ท่ีประกอบด+วยอภิปรัชญา(การศึกษาความจริง) และญาณปรัชญา (การศึกษาวิธีการเข+าถึงความจริง) 
ถือว7าเปcนพื้นฐานอยู7ในความรู+สึกนึกคิดของมนุษย�เราทุกคน การนําเอาปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure 
Philosophy) ไปตีความหมายในศาสตร�สาขาต7างๆ ข้ึนอยู7กับเรานําปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความในสาขาไหน 
ในสาขาการศึกษาจะเรียกว7า ปรัชญาการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตร�เรียกว7า ปรัชญาวิทยาศาสตร� ใน
สาขาจิตวิทยาเรียกว7า ปรัชญาจิตวิทยา และในสาขาการประเมินเรียกว7า ปรัชญาการประเมิน เปcนต+น 
มนุษย�เราไม7ว7าจะอยู7ในสาขาใดๆ ก็ตาม จะเปcนนักวิจัย นักประเมิน นักบริหาร หรือบุคคลในสาขาใดๆ 
ก็ตามย7อมมีแนวทางในการศึกษาความจริง และวิธีการเข+าถึงความจริงไม7แบบใดก็แบบหนึ่ง อาจจะ
คล+ายคลึงกันหรือแตกต7างกัน ข้ึนอยู7กับความรู+และความเชื่อของแต7ละบุคคล (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2554: 1-3)  

 นิยามการประเมิน (Definitions of Evaluation) “การประเมิน” เปcนคําท่ีถูกกล7าวถึง
มากท่ีสุด แต7มีความเข+าใจไม7ตรงกันในนิยามของการประเมิน พอเอ7ยถึงคําว7า “การประเมิน” บางท7าน
นึกถึงการกําหนดวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม การติดตามผลการดําเนินงาน การสร+างเครื่องมือทดสอบ 
การวิเคราะห�ข+อมูล หรือการเขียนบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน แท+จริงแล+วการประเมินมีความ
สลับซับซ+อนกว7านั้นมากและมีความแตกต7างจากกระบวนการซ่ึงเรารู+จักกันดีโดยท่ัวไป เช7น “การวัดผล” 
หรือ “การวิจัย” เปcนต+นความสับสนในความหมายของคําเกิดข้ีนได+เสมอแม+แต7บรรดานักประเมินด+วย
กันเอง ยังไม7สามารถมีความเห็นเปcนเอกฉันท�ว7าการประเมินคืออะไรกันแน7? จึงทําให+มีการให+คํานิยาม
ของการประเมินอย7างหลากหลาย การทําความเข+าใจถึงความหมายของ “การประเมิน” นับได+ว7าเปcน
สิ่งสําคัญต7อการทําความเข+าใจทฤษฏี และกิจกรรมการประเมิน (ศิริชัย  กาฐจนวาสี, 2554: 13) 
ได+เสนอพัฒนาการของความหมายการประเมินท่ีนักประเมินได+ให+ไว+ต7างๆ กันดังนี้  

1. การประเมิน (Evaluation) = การวัด (Measurement) การประเมินในระยะแรก
การประเมินได+รับการถ7ายทอดความรู+ส7วนใหญ7มาจากการวัด ซึ่งการวัดผลถูกนําไปใช+ในโรงเรียนเปcน
เวลานานหลายพันปzมาแล+ว การวัดผลมีจุดมุ7งหมายเพื่อประเมินดูว7าผู+ เรียนว7ามีความรอบรู+ใน
เนื้อหาวิชามากน+อยเพียงไรในตอนแรกจะใช+วิธีการสังเกต สอบปากเปล7า ฝยเวลาต7อมาเปcนการใช+
แบบสอบเพ่ือให+ได+คะแนนเปcนตัวบ7งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมอง จึงได+มีการใช+แบบ
สอบสําหรับการวัดและประเมินผลในโรงเรียนอย7างกว+างขวาง นักประเมินในช7วง ค.ศ. 1920-1930 
จะใช+คําว7า “การวัดและการประเมิน” ในความหมายเดียวกัน เนื่องจากว7าการประเมินเปcนสิ่งท่ีแฝงเร+น
และมีแหล7งกําเนิดมาจากศาสตร�แห7งการวัด จึงไม7น7าแปลกใจเลยเม่ือมีคนพูดถึงสองคําดังกล7าวแต7รวม
ความหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซ่ึงสามารถสังเกตได+จากชื่อหนังสือและงานเขียนของผู+เชี่ยวชาญทางด+าน
การวัดผล ท่ีใช+คําท้ังสองในความหมายเดียวกันหรือคล+ายคลึงกันเวลาต7อมา คําว7า “การวัด” และ 
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“การประเมิน” เริ่มแยกจากกันและมีการให+ความสําคัญต7อคําว7า “การประเมิน” มากข้ึน อย7างไรก็ตาม
คําว7า “การประเมิน” ยังอยู7ในลักษณะท่ีใกล+ชิดมากกับคําว7า “การวัด” ตัวอย7างเช7น Thorndike  
  ท้ังนี้ Hagen (1969: 10) ได+กล7าวว7า“การประเมินเปcนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ�
อย7างใกล+ชิดกับการวัดเพียงแต7การประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกว7า และต+องอาศัยการวินิจฉัย
ว7าเหมาะไหม ดีหรือไม7 ถ+าใช+เทคนิคการวัดท่ีดีย7อมจะเปcนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการประเมินท่ีถูกต+อง” 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 14) การนิยามว7าการประเมิน คือ การวัด มีข+อดีในแง7ท่ีทําให+การประเมิน
ได+บ7มเพาะและพัฒนาอยู7กับหลักการทางวิทยาศาสตร�ของการวัด ซ่ึงเน+นความเปcนปรนัย และความ
เท่ียงตรง โดยยึดหลักการใช+เครื่องมือมาตรฐานเพ่ือวัดคุณลักษณะท่ีแตกต7างระหว7างบุคคล การใช+
สถิติวิเคราะห�เพ่ือหาข+อสรุปรวมท้ังการสร+างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานไว+สําหรับการเปรียบเทียบ 
แต7ผลเสียที่ติดตามมาคือทําให+นักประเมินมีบทบาทเปcนนักเทคนิคการวัด มุ7งสร+างเครื่องมือวัด
คุณลักษณะของบุคคล การประเมินจึงผูกติดอยู7กับการตีความหมายของคะแนนที่ได+จากเครื่องมือ
มาตรฐานของการวัดมากเกินไปทําให+มองข+ามตัวแปรเชิงประเมินท่ีสําคัญบางตัว ซ่ึงไม7สามารถวัดได+
ในเชิงปริมาณ เช7น การจัดองค�การการประสานงาน ปฏิสัมพันธ�ระหว7างองค�ประกอบต7างๆ ภายใน
และภายนอกองค�การ เปcนต+น รวมท้ังขาดพัฒนาการของการกําหนดเกณฑ�สําหรับการตัดสินและการ
วินิจฉัยคุณค7าของสิ่งท่ีทําการศึกษา  

2. การประเมิน (Evaluation) = การวิจัยประยุกต� (Applied Research) เม่ือพิจารณาดู
กิจกรรมการประเมินแล+วพบว7ามีลักษณะใกล+เคียงกับกิจกรรมการวิจัยเปcนอย7างมาก ท้ังในแง7ของ
ความผูกพันอย7างลึกซ้ึงท่ีมีต7อระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร� การออกแบบ (design) เครื่องมือและการ
วิเคราะห� ด+วยเหตุนี้จึงมีการมองว7าการประเมินเปcนวิทยาศาสตร�ประยุกต� (Guttentag and Struening, 
1975; Riecken and Boruch, 1974; Weiss, 1972) เท7ากับเปcนการมองว7าการประเมินเปcน “การ
วิจัยประยุกต�” นั่นเอง ซ่ึงสอดคล+องกับ Rossi (1972,1982) ท่ีระบุว7า การประเมินเปcนการใช+ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมสําหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคมด+านการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของโครงการ ดังนั้นจึงได+มีการเสนอแนะให+นําหลักการทางการวิจัยมาใช+เปcนหลักใน
งานการประเมินนั่นเอง 
  ศิริชัย กาฐจนวาสี (2554: 13-21) กล7าวถึงข+อได+เปรียบของการมองว7าการประเมิน
เปcนการวิจัยประยุกต� คือ เราสามารถนําจุดเด7นของระเบียบวิธีวิจัย (ถ+าสามารถกระทําได+อย7าง
เหมาะสมกับสถานการณ�) มาใช+เปcนแนวทางของวิธีการประเมิน เช7น การกําหนดและทดสอบ
สมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การทดสอบทางสถิติ เปcนต+น ทําให+ผลการประเมินน7าเชื่อถือ ในแง7
ของการปฏิบัติจุดเด7นดังกล7าวสามารถนําไปสู7ข+อจํากัดของกระบวนการตัดสินคุณค7าในปรัชญาของ
การประเมินรวมทั้งความเปcนประโยชน�ของผลการประเมิน ต7อผู+ต+องการใช+สารสนเทศเนื่องจาก
ธรรมชาติของการวิจัยและการประเมินมีท้ังจุดเหมือนและจุดต7าง โดย ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 17) 
ได+สรุปเปcนประเด็นสําคัญๆ ดังตารางท่ี 5 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 15-16) 
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ตารางท่ี 5 จุดเหมือนและจุดต7างระหว7างการวิจัยและการประเมิน 

ประเด็น การวิจัย การประเมิน 
1. วิธีการ วิธีการทางวิทยาศาสตร� วิธีการทางวิทยาศาสตร� 

ศิลปศาสตร�และปรัชญา 
2. การดําเนินกิจกรรม การสื บสวนสอบสวนทาง

วิชาการอย7างเปcนระบบ โดย
อาศัยข+อมูลเชิงประจักษ� 

ก า ร สื บ ส ว นสอบสว นอย7 า ง
รอบคอบ โดยอา ศัยข+อ มูล ท่ี
เชื่อถือได+ 

จุดต7าง   
1. สิ่งท่ีศึกษา ความจริง (Truth) คุณค7า หรือ อรรถประโยชน�ของ 

สังคม(Value or Social Utility) 
2. การกําหนดประเด็นปbญหา ความอยากรู+อยากเห็นของ

ผู+วิจัย 
ความต+องการสารสนเทศของ 
ผู+ตัดสินใจ 

3. จุดมุ7งหมายของการศึกษา Conclusion-oriented Decision or Action-oriented 
   3.1 จุดหมายท่ัวไป Generalizable knowledge 

Cause-effect relationship 
Worth or thing 
Means and relationship 

   3.2 จุดหมายปลายทาง Parsimonious Theory 
Universal Laws 

Making choice among 
alternatives 
Reasonable decisions 

4. วิธีการศึกษา Empirical and Historical Empirical and Philosophical 
5. ประเภท  
 

Pure-Applied 
Experimental- 
Non experimental 

Formative-Summative 
Input-Process-Output 

6. เกณฑ�ตัดสินคุณภาพ  
 

Internal validity 
External validity 
 

Credibility  
Utility 

7. ข+อค+นพบ  
 

Scientific knowledge 
Replicable 
Context-independent 
Generalizable conclusion 

Information 
Unique 
Context-dependent 
Specific decision 

 

ท่ีมา: ศิริชัย  กาญจนวาสี, ทฤษฏีการประเมิน.  พิมพ�ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�แห7ง
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2554), 17. 

 
3. การประเมิน = การตรวจสอบความสอดคล+อง (Determining congruence) จาก

ประสบการณ�ของ Ralph W. Tyler ซ่ึงเปcนผู+ริเริ่มการประเมินโครงการมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ติดต7อกันเปcนเวลา 8 ปz (1932-1940) Tyler ได+กําหนดเกณฑ�การประเมินไว+ว7า ถ+าโครงการจัด
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การศึกษาประสบความสําเร็จแล+วนักเรียนจะต+องเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค�
สอดคล+องกับวัตถุประสงค�ของการจัดการศึกษานั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 16) แนวคิดดังกล7าว 
ของ Tyler ได+สร+างมิติใหม7แก7วงการประเมินอันนําไปสู7ความหมายของการประเมินท่ีว7าการประเมิน
หมายถึงกระบวนการตรวจสอบความสอดคล+องระหว7าง “ผลท่ีได+กับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว+” ซ่ึงเปcน
คําจํากัดความท่ีได+รับการยอมรับอย7างแพร7หลาย และมีอิทธิพลอย7างยิ่งต7อการประเมินผลสืบเนื่อง
จนถึงปbจจุบัน 4) การประเมิน (Evaluation) = การช7วยการตัดสินใจ (Assist Decision Making) ใน
ระหว7างทศวรรษของปz 1960 การประเมินได+ขยายขอบเขตกว+างขวางข้ึนจากเดิม ซ่ึงจํากัดขอบเขต
เพียงการตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� เปcนการแสวงหาสารสนเทศท่ีเปcนประโยชน�ต7อการ
ตัดสินใจดําเนินงานต7างๆ ของผู+บริหาร ดังนั้นจึงได+มีการพัฒนาความหมายใหม7ของการประเมินเปcน 
“การประเมินหมายถึงกระบวนการระบุและเสนอสารสนเทศเพ่ือช7วยการตัดสินใจ” ผู+ท่ีให+นิยามการประเมิน
ตามแนวทางดังกล7าวมีหลายท7านท่ีสําคัญ ได+แก7 Cronbach (1963) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcน
กระบวนการท่ีเปcนระบบในการเก็บรวบรวมและใช+สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจจุดมุ7งหมายหลัก
ของการประเมินโครงการอยู7ท่ีความต+องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงาน และส7วนใดของโครงการท่ีควรปรับปรุงแก+ไข Alkin (1969) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcน
กระบวนการทําให+เกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ ด+วยการคัดเลือกข+อมูลท่ีเหมาะสม รวบรวมและ
วิเคราะห�เพ่ือจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศท่ีเปcนประโยชน�ต7อผู+บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสม  
 ท้ังนี้ Stufflebeam et al. (1971) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcนการระบุปbญหาการ
จัดหาและการเสนอสารสนเทศท่ีเปcนประโยชน�ต7อการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานท่ี
เหมาะสมจะเห็นได+ว7า ความหมายของการประเมินดังกล7าวมีข+อดีที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทําให+
มองเห็นหน+าท่ีหนึ่งของการประเมิน ได+แก7 การเสนอสารสนเทศท่ีเปcนประโยชน�ต7อการตัดสินใจในการ
บริหารงาน ซ่ึงเปcนประโยชน�ท่ีสําคัญยิ่งของการประเมินในการทํา ให+การตัดสินใจเกิดข้ึนอย7างมีเหตุมีผล 
การประเมินจึงขยายขอบเขตนอกเหนือไปจากการประเมินมนุษย� เช7น ประเมินโครงการ ทรัพยากร 
มาตรการดําเนินงาน เปcนต+นอย7างไรก็ตามคําจํากัดความดังกล7าว ยังขาดความชัดเจนของเปwาหมาย
และการประเมินว7าจุดหมายท่ีแท+จริงของการประเมินอยู7ท่ีไหนเพียงเพ่ือให+ได+สารสนเทศท่ีเปcน
ประโยชน�สําหรับการตัดสินใจเท7านั้นหรือ นักประเมินหลายท7านไม7เห็นด+วยที่ว7าผู+บริหารเท7านั้นท่ี
สําคัญ ยังมีผู+เก่ียวข+องอ่ืนๆ กับการประเมินก็มีความสําคัญเช7นเดียวกัน (ศริชัย กาญจนวาสี, 2554)  
5) การประเมิน (Evaluation) = การบรรยายอย7างลุ7มลึก ( Description or portrayal)  
 การประเมิน คือ การบรรยายสิ่งท่ีมุ7งประเมินอย7างลึกซ้ึงรอบด+านนิยามนี้ได+รับอิทธิพล
อย7างสูงจากแนวคิดของ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 19) ซึ่งเน+นว7า “ผู+ประเมินจะต+องบรรยาย
ความสัมพันธ�และความสอดคล+องของสิ่งท่ีคาดหวัง สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง และมาตรฐาน ให+ครอบคลุมสิ่งท่ี
มุ7งประเมิน” ท้ังในแง7เง่ือนไขก7อนเริ่มโครงการ ปฏิสัมพันธ�ระหว7างโครงการกับผู+ร7วมโครงการ ตลอดจน
ผลลัพธ�ของโครงการ เพ่ือสะท+อนทัศนะและการตัดสินของผู+เก่ียวข+องกับการประเมินหรือผู+มีส7วนได+
ส7วนเสียจากการประเมินอย7างกว+างขวาง ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 19-20) ยังกล7าวว7า การท่ีจะ
บรรยายสิ่งท่ีมุ7งประเมินได+อย7างลุ7มลึกนั้น Stake เสนอแนะให+ใช+การศึกษาเฉพาะกรณี (case study) 
โดยใช+เทคนิคทางมนุษยวิทยาเพ่ือตอบสนองความต+องการสารสนเทศให+ตรงกับความต+องการของผู+ใช+
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ผลการประเมินหลายๆ ฝ|าย โดยคําจํากัดความนี้ Stake จึงเน+นกิจกรรมการประเมินท่ี “การบรรยาย
อย7างลุ7มลึก”เพ่ือให+ได+สารสนเทศท่ีสนองความต+องการและความสนใจของผู+ใช+ ส7วนการตัดสินคุณค7า
ให+ข้ึนอยู7กับดุลยพินิจของผู+ใช+สารสนเทศเปcนสําคัญ 6) การประเมิน (Evaluation) = การตัดสิน
คุณค7า ( Determining of Worth or Value ) การประเมิน คือ การตัดสินคุณค7าของ สิ่งท่ีมุ7งประเมิน 
นิยามนี้เปcนท่ียอมรับกันอย7างกว+างขวางในปbจจุบัน เปcนผลมาจากแนวคิดและการบุกเบิกของ Scriven 
ชี้ว7าเปwาหมายของการประเมินอยู7ท่ีการตัดสินคุณค7า โดยผู+ประเมินจะต+องมีความเชี่ยวชาญในหลักการ
สังเกตและเหตุผล ถ+าผู+ประเมินมิได+ตัดสินคุณค7าของสิ่งท่ีประเมินถือว7าผู+ประเมินนั้นยังทําหน+าท่ีไม7สมบูรณ�  
 แนวคิดดังกล7าวเปcนท่ียอมรับโดยนักทฤษฎีการประเมินในเวลาต7อมา Scriven (1967)     
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 21) ยังกล7าวว7า การประเมินตามนัยดังกล7าวได+ถูกนําไปใช+ปฏิบัติโดยมี
รูปแบบแตกต7างกัน เช7น การตัดสินคุณค7าโดยผู+เชี่ยวชาญ (professional judgment ) ซ่ึงเสนอโดย 
Scriven (1973) , Eisner (1979) การตัดสินคุณค7าตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional review) 
เช7น การรับรองวิทยฐานะการพิจารณาผลงานวิชาการ การสัมภาษณ�คัดเลือกบุคลากร เปcนต+น 
“พัฒนาการของการประเมิน” ศิริชัย กาญจนวาสี (25524: 23-24) กล7าวไว+ว7า การประเมินท่ีเรารู+จัก
กันทุกวันนี้เปcนผลมาจาก พัฒนาการทางความคิดและประสบการณ�ของนักทฤษฏีการประเมินท่ี
ช7วยกันสร+าง สานต7อและสะสมมาเปcนเวลาอันยาวนาน จนเปcนสิ่งที่รู+จักและใช+กันอย7างกว+างขวาง
ทุกวงการในปbจจุบันการประเมินเปcนกิจกรรมท่ีปฏิบัติสืบต7อกันมาเปcนเวลานานต้ังแต7ครั้งโบราณกาล 
สําหรับประวัติศาสตร�แห7งการประเมิน ยังไม7มีผู+ใดบันทึกไว+อย7างเปcนทางการแต7สามารถอนุโลมจาก
การรวบรวมค+นคว+า และวิเคราะห�เอกสารจากแหล7งต7างๆ ท่ีเก่ียวข+องจะเห็นได+ว7า ประวัติศาสตร�แห7ง
การประเมินมีความเก่ียวข+องอย7างใกล+ชิดกับประวัติศาสตร�แห7งการวัดผล จนยากท่ีจะนําแนกเปcน
อิสระจากกันและกันได+ ความสัมพันธ�ดังกล7าวเปcนไปในลักษณะท่ีการวัดเปcนกิจกรรมหนึ่งในกรบวน
การประเมินและข+อมูลจากการวัดผลเปcนแหล7งสําคัญของข+อมูลสําหรับการตัดสินคุณค7าในการ
ประเมินผู+เขียนขอใช+แนวความคิดของ Cronbach และคณะ (1980); Guba และ Lincoln (1981); 
Madaus , Scriven และ Stufflebeam (1983) ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 23) เปcนหลักในการจัด 
ช7วงพัฒนาการของทฤษฏีการประเมินออกเปcน 7 ช7วง ดังต7อไปนี้  

1. ยุครุ7งอรุณแห7งความเรืองปbญญา (ค.ศ. 1600-1800) ศิริชัย กาญจนวาสี (25524: 25) 
กล7าวว7า ยุคนี้เปcนยุคท่ีหลักการและเหตุผลเริ่มนํามาใช+เปcนเครื่องมือในการสร+างความกระจ7างทาง
ปbญญา นักวิเคราะห�ท่ีสําคัญในช7วงนี้ได+แก7 William Petty และ Thomas Hobbes ซ่ึงได+พัฒนา
ความคิด “คณิตศาสตร�การเมือง” โดยใช+ข+อมูลตัวเลขเปcนมาตรกรรมในการประเมินเง่ือนไขปbญหา
ทางสังคม ซ่ึงต7อมานักวิเคราะห�จํานวนมากได+ดําเนินรอยตามแนวทางนี้ จึงก7อให+เกิดระบบข+อมูล
ชีวภาพ เช7น ตารางประชากร การคํานวณอัตราการเกิดการตายของประชากรเปcนต+น (Cullen, 1975, 
อ+างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 25) จากความคิดเชิงปริมาณดังกล7าวจึงเปcนจุดกําเนิดของ
การศึกษาสังคมด+วยข+อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงเปcนรากฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร�ในเวลาต7อมา    
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 25) ยังกล7าวต7อไปว7า ในช7วงปลาย ค.ศ. 1700 การเก็บข+อมูลทางสังคม
เพ่ือการบริหารเริ่มปฏิบัติกันท่ัวไปในหน7วยงานของรัฐบาลประเทศต7างๆ ในทวีปยุโรป เช7น ฝรั่งเศส 
เบลเยี่ยม เยอรมนี และสหราชอาณาจักรอังกฤษ เปcนต+น หน7วยงานระดับท+องถ่ิน เริ่มเข+าไป
รับผิดชอบต7อโครงการของรัฐเพ่ือเปcนบริการทางสังคมในปz ค.ศ. 1797 สารานุกรมบริเทนนิกา เริ่มใช+
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คําว7า “Statistics” หรือ “สถิติ” ซึ่งหมายถึงการเก็บรวบรวมข+อมูลเพื่อใช+บริหารรัฐ ศิริชัย          
กาญจนวาสี, 2554: 25) การสํารวจข+อมูลในช7วงนี้กระทําอย7างไม7เปcนทางการในรูปของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ส7วนใหญ7มีจุดประสงค�เพ่ือปรับปรุง และยกระดับสุขปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เปcนครั้งคราว
ท่ีข+อมูลจากการสํารวจนํามาใช+ตัดสินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใช+เปcนรากฐานในการขอ
งบประมาณ (Cullen, 1975, อ+างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 25) จะเห็นได+ว7าข+อมูลสถิติและ 
“การประเมิน” เริ่มถูกนํามาใช+เปcนเครื่องมือต7อรองทางการเมือง  

2. ยุคการสร+างแนวคิดการวัดและการประเมิน ( ค.ศ. 1801-1900 ) ศิริชัย  กาญจนวาสี 
(2554: 26) กล7าวว7า ในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเปcนยุคแห7งการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ7ทางด+านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ยังผลให+เกิดการปรับปรุงและปฏิรูปโครงสร+างทางสังคม เช7น 
การปฏิรูปโครงการทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ตลอดจนโปรแกรมต7างๆ ทางสังคม ท้ังใน สหราช
อาณาจักรอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได+มีความพยายามในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการสาธารณสุขตลอดช7วงศตวรรษนี้ การประเมินได+ถูกนํามาใช+อย7างไม7เปcนทางการ
โดยหน7วยงานจากทางราชสํานักและของรัฐ โดยเน+นบทบาทการประเมินเพ่ือการตรวจสอบ  ศิริชัย 
กาญจนวาสี (2554: 26) ทางด+านสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการของการประเมินมีความเก่ียวข+องอย7าง
ใกล+ชิดกับพัฒนการทางการเมือง มีการแต7งตั้งคณะกรรมการจากทําเนียบประธานาธิบดี เช7น 
คณะกรรมการการเงินเก่ียวกับโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนเอกชน เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบ
หลักฐาน และรายงานผลต7อรัฐสภาและผู+บริหารท่ีเก่ียวข+อง สิ่งท่ีน7าสนใจ คือ การสร+างรูปแบบการ
ประเมินโดยการว7าจ+างผู+ตรวจสอบภายนอกท้ังในระดับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท+องถ่ิน เพ่ือติดตาม 
ควบคุม และตรวจสอบ การดําเนินของโครงการต7างๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 26) ในปz ค.ศ. 
1845 เริ่มมีการประเมินผลงานของโรงเรียนท่ีเมืองบอสตัน Horace Mann และ Samuel G. Howe 
ได+ริเริ่มใช+คะแนนสอบข+อเขียนของนักเรียนเปcนข+อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนและ
การสอนเพ่ือเปcนการสร+างระบบการเก็บรวบรวมข+อมูลท่ีมีความเปcนมาตรฐานมากข้ึน และในระหว7าง
ปz ค.ศ.1887-1898 Joseph M. Rice ซ่ึงเปcนผู+นําคนหนึ่งในการเคลื่อนไหวเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ได+รับ
การยกย7องว7าเปcนผู+วิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษาอย7างเปcนทางการครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา 
จึงได+รับการขนานนามว7า “บิดาแห7งการวิจัยทางการศึกษา” Rice ได+ทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณค7า
ของโปรแกรมการสอนวิธีสะกดคําของโรงเรียนต7างๆ โดยใช+คะแนนสอบเปcนเกณฑ�ในการประเมิน
โปรแกรมการสอน ผลการศึกษาของRice ได+สรุปว7า โรงเรียนใช+เวลาอย7างไม7มีประสิทธิภาพ แนวคิด
ของ Rice ได+สร+างผลกระทบต7อประวัติศาสตร� การประเมินในแง7ท่ีว7า Rice ชักชวนให+นักการศึกษา
หันมาสนใจในการวิจัยเชิงทดลองสร+างแนวคิดของการวิเคราะห�เชิงปริมาณ เพ่ือทําการประเมินผล
เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนดังนั้น Rice จึงเปcนผู+ริเร่ิมนํา เทคนิคการออกแบบการทดลอง มา
ใช+ในการวิจัยและประเมินผลจากนั้น ได+เปcนคนแรกท่ีพัฒนาความรู+เก่ียวกับการออกแบบ การทดลอง
ข้ันสูง ซ่ึงต7อมา ได+ขยายแนวความคิดนี้ต7อไป จนทําให+การออกแบบการทดลองเปcนท่ีรู+จักกันอย7าง
กว+างขวางในปbจจุบัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 27-28)  

3. ยุคการวัด และการประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ. 1901-1930) กล7าวว7า ในต+นศตวรรษท่ี 
20 ความคิดทางด+านวิทยาศาสตร�การจัดการเข+ามามีอิทธิพลต7อทฤษฏีการบริหารทางการศึกษาและ
อุตสาหกรรม ประเด็นสําคัญของการเคลื่อนไหวในแนวนี้ คือ การจัดระบบการดําเนินงาน การสร+าง
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ความเปcนมาตรฐาน และการวัดประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานการศึกษาสํารวจ ในช7วงนี้ส7วน
ใหญ7จึงเน+นเก่ียวกับ การวัดประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน โดยใช+ข+อสอบปรนัยเปcนเครื่องมือวัด
คุณภาพของการสอน มีการต้ังหน7วยงานพัฒนาข+อสอบเพ่ือใช+เปcนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนระดับท+องถ่ินเริ่มมีการประเมินผลแบบอิงกลุ7ม ในยุคนี้ Robert Thorndike เปcนบุคคลท่ี
มีอิทธิพลอย7างยิ่งต7อการพัฒนาแบบสอบเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย� จึงถูกขนานนามว7า 
เปcน “บิดาแห7งการทดสอบ” การสร+างข+อสอบส7วนใหญ7ในขณะนั้นเน+นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต7างระหว7างนักเรียนภายในกลุ7ม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 28)  หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 
(ค.ศ. 1914-1918) ความก+าวหน+าในการพัฒนาแบบสอบมาตรฐานเชิงสัมฤทธิผลเปcนไปอย7างรวดเร็ว
โรงเรียนในระดับท+องถ่ินได+ใช+แบบสอบมาตรฐาน เปcนเครื่องมือในการสรุปอ+างอิงถึงประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการสอน ระหว7าง ค.ศ. 1916-1938 การสร+างแบบสอบมาตรฐานเริ่มกลายเปcนธุรกิจในเมือง
ฟ�ลลาเดลเฟzย ในโรงเรียนขนาดใหญ7เริ่มมีการพัฒนาข+อสอบวินิจฉัยจุดอ7อนของระบบการเรียนการ
สอนมีความพยายามเพ่ือแสวงหาวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุด มีการประเมินหลักสูตรและสัมฤทธิ์ผลของระบบ
โดยส7วนรวมเพ่ือนําผลไปใช+ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารบุคลากร พัฒนาการของการประเมิน
ในช7วงนี้สะท+อนให+เห็นถึงปรากฏการณ�ตามธรรมชาติของการประเมินต7อการตอบสนองความต+องการ
ในระดับท+องถ่ินการประเมินเพ่ือแก+ปbญหาเฉพาะในระดับภูมิภาคนี้ได+ดําเนินต7อมาจนกระท่ัง ค.ศ. 1960 
การประเมินจึงเริ่มกลายเปcนกิจกรรมระดับชาติและทคนิคการประเมินเริ่มมีการพัฒนาเปcนหลักการ
สากลเพ่ือการศึกษาปbญหาในระดับท่ัวๆ ไป เม่ือต+น ค.ศ. 1970 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 28-29)  

4. ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค� ( ค.ศ. 1931-1945 ) ประมาณตอนต+นของยุคนี้ได+เกิด
สภาพความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย7างกว+างขวาง จึงเป�ดช7องว7างให+นักวิทยาศาสตร�
สังคม เช7นนักเศรษฐศาสตร� นักรัฐศาสตร� นักสังคมศาสตร� นักการศึกษา เปcนต+น ได+เข+าไปมีบทบาท
เปcนท่ีปรึกษาของรัฐบาล การเมืองในสหรัฐอเมริกาขณะนั้นอยู7ในช7วงของประธานาธิบดีรูสเวลท�
นักวิทยาศาสตร�สังคมได+สวมบทบาทของการเปcนท่ีปรึกษาในรูปแบบของการเสนอคําแนะนําตาม
ความรู+ของตนมากกว7าท่ีจะเปcนผู+รวบรวม วิเคราะห�ข+อมูลเพ่ือวางแผนหรือกําหนดนโยบาย ตลอดจน
พยายามเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบสังคมละการศึกษา บุคคลสําคัญทางการศึกษา เช7น John 
Dewey, Ralph W. Tyler ได+เข+าไปมีส7วนร7วมในการเคลื่อนไหวเพ่ือสร+างสรรค�ระบบการศึกษาใหม7 
Tyler ได+รับการแต7งต้ังเปcนผู+อํานวยการทําการวิจัยทางการศึกษาตามโครงการ 8 ปz Tyler ได+
วางรากฐานแนวคิด เก่ียวกับหลักสูตรและการประเมินโดยมองหลักสูตรเปcนกลุ7มประสบการณ�ของ
การเรียนการสอนท่ีได+รับการวางแผนออกแบบและนําไปปฏิบัติ เพ่ือช7วยให+นักเรียนได+เรียนรู+บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปwาหมายของวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดไว+ Tyler ได+ใช+คําว7า “การประเมินทาง
การศึกษา” ซ่ึงหมายถึง “กระบวนการวัดคุณค7าของผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�อันเกิดจากการเรียน
การสอน” โครงการดังกล7าวได+สร+างแนวคิดในการประเมินท่ีมีความชัดเจนเปcนครั้งแรก โดยมุ7งการ
เปรียบเทียบวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีคาดหวังและผลสัมฤทธิ์เชิงพฤติกรรมของนักเรียนตามท่ี
เกิดข้ึนจริง วิธีการประเมินของ Tyler จึงเน+นการวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู+ของนักเรียนท่ี
เกิดข้ึนจริง เพ่ือเปรียบเทียบกับเปwาหมายของการเรียนรู+ที่ต+องการให+เกิดขึ้นซึ่งวิเคราะห�ได+จาก
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรจากนั้น จึงนํารายละเอียดของการเปรียบเทียบมาเปcนเครื่องชี้ถึงส7วนท่ีเปcน
จุดเด7นจุดด+อยของหลักสูตร เพ่ือทําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต7อไป จะเห็นได+ว7า Tyler 
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ชี้ให+เห็นถึงความแตกต7างระหว7าง “การวัด” และการประเมิน ในลักษณะท่ีว7า การวัดผลเปcนเทคนิค
อย7างหนึ่งท่ีนํามาใช+สนับสนุนการประเมิน (Guba and Lincoln, 1981) หลักการของ Tyler ในขณะนั้น 
ถือได+ว7าเปcนแนวทางท่ีเข+าใจง7าย ชัดเจนสมเหตุสมผล สอดคล+องกับธรรมชาติของการเรียนการสอน 
จึงเปcนท่ียอมรับกันอย7างกว+างขวางและมีอิทธิพลอย7างลึกซ้ึงต7อแนวคิดในการประเมินของนักทฤษฏีใน
ยุคต7อๆ มา Tyler จึงเปcนบุคคลที่เหมาะสมต7อการขนานนามว7า “บิดาแห7งการประเมิน” (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2542: 30-31)  

5. ยุคการประเมินโดยใช+แบบสอบมาตรฐาน (ค.ศ. 1946-1957) ในช7วงนี้เปcนระยะของ
การฟ��นฟูประเทศจากพิษสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ซ่ึงเกิดระหว7าง ค.ศ.1939-1945) ประเทศต7างๆ ต้ังต+น
แสวงหาความหมายของชีวิตเพ่ือสร+างสรรค�มนุษย�ท่ีมีคุณภาพ จึงเปcนระยะของการขยายตัวของระบบ
การศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก7อสร+างอาคารมากมาย เพ่ือก7อต้ังสถาบันการศึกษา มีการ
เสนอบริการทางการศึกษาในสาขาต7างๆ อย7างกว+างขวาง จํานวนนักศึกษาจึงเพ่ิมข้ึนอย7างรวดเร็วใน
ขณะท่ีนักการศึกษามีการรวบรวมข+อมูลและเขียนเรื่องเก่ียวกับการประเมินมากยิ่งข้ึน การประเมินถูก
นํามาใช+ในลักษณะของเครื่องมือที่เอื้อประโยชน�ในการก7อตั้งโครงการใหม7 และขยายโครงการเก7า
มากกว7าท่ีจะมุ7งใช+ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการจัด(ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2554: 30-31) พัฒนาการท่ีสําคัญในช7วงนี้ได+แก7 การเจริญก+าวหน+าของแบบสอบมาตรฐาน มีการ
สร+างและใช+แบบสอบมาตรฐานในระดับชาติอย7างกว+างขวาง ใน ค.ศ. 1950-1960 แนวคิดเก่ียวกับ
การประเมินของ Tyler ได+รับการพัฒนาขยายออกไปในหลายแนวทาง ข้ันตอนสําคัญของการประเมิน
ตามแนวคิดของ Tyler ต+องอาศัยการกําหนดวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมของหลักสูตรและการเรียน
การสอน ซ่ึงขณะนั้นยังขาดเทคนิคในการระบุลําดับข้ันของพฤติกรรมการเรียนรู+ของนักเรียน ต7อมา 
Krathwohl และคณะ (1964) ได+สร+างระบบการจําแนกวัตถุประสงค�ทางการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
ทางสมอง และอารมณ�ความรู+สึกซ่ึงช7วยให+นักประเมินสามารถระบุลําดับข้ันพฤติกรรมการเรียนรู+ของ
นักเรียนได+อย7างชัดเจนยิ่งขึ้นหลักการของ Tyler จึงเปcนที่นิยมกันอย7างกว+างขวาง การประเมิน
โดยท่ัวไปในช7วงนี้ ส7วนใหญ7ยังเน+นท่ีหน7วยงานระดับท+องถ่ิน ลักษณะเด7นของการประเมินในช7วง 2 
ทศวรรษต7อมา จึงเปcนไปในทํานองการปwอนข+อมูลสู7ระบบการบริหารและการตัดสินใจ (ศิริชัย       
กาญจนวาสี,  2554: 31-32)  

6. ยุคการขยายตัวของทฤษฏีการประเมิน (ค.ศ. 1958-1972) ผลจากการท่ีสหภาพโซเวียต  
ได+ส7งจรวดสปุกท�นิค (Sputnik) ข้ึนสํารวจอวกาศเปcนครั้งแรกในปz ค.ศ. 1957 สร+างความต่ืนตระหนก
ให+กับสหรัฐอเมริกาที่รู +ว7าตกเปcนรองทางด+านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีรัฐบาลกลางได+ระดม
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาค+นคว+าวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปz ค.ศ. 1958 
รัฐบาลกลางได+ให+การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม7เก่ียวกับการสอนคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� 
และภาษาต7างประเทศรวมทั้งจัดสรรเงินทุนพิเศษเพื่อการประเมินเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร จึงเริ่มต+นอย7างจริงจัง โดยใช+รูปแบบการประเมิน 4 ชนิดท่ีคิดได+ในขณะนั้น 
รูปแบบท่ีหนึ่ง เจริญรอยตามแนวคิดของ Tyler โดยทําการประเมินผลสําเร็จของหลักสูตรจากการ
เปรียบเทียบ วัตถุประสงค�ของหลักสูตรใหม7กับผลการเรียนรู+ของนักเรียน รูปแบบท่ีสอง ใช+แบบสอบ
มาตรฐานวัดผลการเรียนรู+เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค�และเนื้อหา วิชาของหลักสูตรใหม7 
รูปแบบท่ีสาม ใช+ผู+เชี่ยวชาญจัดลําดับความสําคัญของโครงการและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
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ผู+รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรต7างๆ และ รูปแบบท่ีสี่ ใช+วีธีเก็บรวบรวมข+อมูลจากภาคสนามเก่ียวกับ
อุปสรรคและปbญหาในการพัฒนาหลักสูตร อย7างไรก็ตาม พ้ืนฐานความคิดในการประเมินยังไม7เปcนท่ี
ยอมรับกันมากนักในหมู7ผู+พัฒนาหลักสูตร การประเมินจึงกระทําไปในลักษณะตามระเบียบข+อบังคับ
มากกว7าท่ีจะเปcนการหาข+อเท็จจริงเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 25524: 33) 
 นอกจากนั้น ศิริชัย กาญจนวาสี (2554:34) ยังกล7าวอีกว7า ปzค.ศ.1965 ประธานาธิบดี 
John F. Kennedy ได+ประกาศสงครามกับความยากจน ยังผลให+มีการทุ7มเงินมหาศาลในการพัฒนา
คุณภาพของโครงการทางสุขภาพอนามัย บริการทางสังคม และการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพของ  
ผู+มีรายได+น+อย เกิดโครงการจัดการศึกษาทดแทนให+แก7เด็กท่ีมีความสามารถตํ่ากว7าระดับปกติ และ
เรียกร+องให+โรงเรียนในท+องถ่ินท่ีได+งบประมาณสนับสนุนจากส7วนกลางจัดทํารายงานประเมินผล
ประจําปz โดยมองการประเมินเปcนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อควบคุมการใช+ทรัพยากรให+เกิด
ประสิทธิภาพ นับเปcนครั้งแรกในประวัติศาสตร�ของสหรัฐอเมริกา ที่โครงการทางการศึกษาทุก
โครงการจะต+องทําการประเมินผลว7าเงินท่ีได+รับจากการสนับสนุนของรัฐก7อให+เกิดผลลัพธ�อะไรบ+างจึง
เกิดมโนทัศน�ใหม7ของการประเมิน การประเมินในขณะนั้นถูกกําหนดให+ใช+แบบสอบมาตรฐานท่ัวประเทศ
เพ่ือตรวจสอบผลสําเร็จจากการเปรียบเทียบผลลัพธ�การเรียนรู+กับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรซ่ึงต7อมา
พบว7าเครื่องมือและมาตรการดังกล7าวขาดความเหมาะสมด+วยเหตุผลหลายประการ ทําให+ผลลัพธ�ส7วนใหญ7 
เปcนการระบุผลในทางลบของโครงการ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 36-37) ยังกล7าวว7า ในยุคนี้นัก
วัดผลทางการศึกษาต7างหันมาพัฒนาแนวคิดและเสนอแนวทางการประเมินในรูปแบบต7างๆกัน 
แนวคิดท่ีจัดได+ว7ามีนัยสําคัญต7อพัฒนาการของทฤษฏีการประเมินสามารถสรุปได+ดังนี้ การใช+วิธีวิเคราะห�
ระบบในการประเมินโครงการทําการสืบค+นถึงความสัมพันธ�เชิงปริมาณระหว7างเหตุและผล ตลอดจน
การวิเคราะห�ค7าใช+จ7าย เพ่ือตัดสินประสิทธิภาพของโครงการ (Cook, 1996)  
 แนวทางปฏิรูปแนวคิดของ Tyler โดยเสนอเทคนิคการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค�
ท่ัวไปและวัตถุประสงค�เฉพาะของโครงการ รวมท้ังแนวทางการวิเคราะห�การแปลความหมายและการ
จัดทําข+อเสนอแนะ (Metfessel & Michael, 1967) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการโดยทํา
การเปรียบเทียบผลลัพธ�เชิงพฤติกรรมกับวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมของโครงการ โดยใช+ผู+ท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการทําหน+าท่ีในการประเมิน (Hammond, 1967) วิทยาการทางการ
ประเมิน” ซ่ึงจัดได+ว7าเปcนบทความท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดผลงานหน่ึงต7อการพัฒนาศาสตร�แห7งการประเมิน 
บทความดังกล7าวได+เสนอแนวคิดพื้นฐานสําคัญทางการประเมิน เช7น การประเมินความก+าวหน+า 
(formative evaluation) การประเมินผลสรุปรวม (Summative evaluation) การตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุประสงค�การประเมิน การประเมินผลกระทบของโครงการเปcนต+น (Scriven, 1967) 
รูปแบบการประเมินท่ีเน+นการทําความเข+าใจเก่ียวกับกิจกรรมและคุณค7าของโครงการ ตามการรับรู+
ของบุคคลต7างๆ ที่เกี่ยวข+องกับโครงการ (Stake, 1967) รูปแบบการประเมิน CIPP โดยทําการ
ประเมินสภาพการณ�และวัตถุประสงค�ของโครงการปbจจัยการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และ
ผลลัพธ�ของโครงการเพ่ือตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงและบริหารโครงการ (Stufflebeam et al., 
1967) แนวทางการวิเคราะห�ความสอดคล+องและความไม7สอดคล+องระหว7างผลลัพธ�ของโครงการและ
มาตรฐานโดยใช+นักวิจัยเปcนทีม (Provus, 1969) รูปแบบการประเมินท่ีมีลักษณะคล+ายคลึง CIPP โดย
มีการประเมินความต+องการจําเปcน (needs) และเสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฏีการประเมิน (Alkin, 



79 
 

 

 

1969) การใช+การทดสอบอิงเกณฑ�แทนการทดสอบอิงกลุ7ม เพื่อเปcนมาตรฐานในการวิเคราะห�
ความสัมพันธ�ระหว7างผลการเรียนรู+จากโครงการและวัตถุประสงค�ของโครงการ (Popham, 1971)  

7. ยุคพัฒนาสู7การเปcนวิชาชีพ (ค.ศ. 1973 – ปbจจุบัน ) ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 38) 
กล7าวว7าต้ังแต7 ค.ศ. 1973 เปcนต+นมาวิทยาการทางการประเมินเริ่มเปcนป�กแผ7นม่ันคงและแยกตัว
ออกเปcนวิชาชีพท่ีมีคุณลักษณะเด7นท่ีแตกต7างจากการวิจัยและการทดสอบ หลักฐานท่ีแสดงถึงความ
เจริญก+าวหน+าของศาสตร�แขนงนี้ สามารถพิจารณาได+ในหลายแนวทาง เช7น การขยายตัวของวารสาร
วิชาชีพท่ีเก่ียวกับการประเมินผลิตผลทางตํารา การสร+างหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับเทคนิค
การประเมินในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาการของเทคนิคการประเมินเพ่ิมเติมจาก ยุคท่ี
ผ7านมา วารสารวิชาชีพเก่ียวกับการประเมินได+เกิดขึ้นเปcนจํานวนมาก ซึ่งวารสารเหล7านี้ได+เปcน
แหล7งข+อมูลท่ีสําคัญของการแลกเปลี่ยน และเผยแพร7วิทยาการทางด+านการประเมิน สําหรับทางด+าน
มหาวิทยาลัยได+เริ่มมีการพัฒนาหลักสูตรการประเมินในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีการก7อต้ัง
ศูนย�วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการประเมิน ในด+านวิทยาการทางการประเมินนั้น 
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 39) กล7าวว7าได+มีการพัฒนาเทคนิคการประเมิน ผลงานการ
ประเมินซ่ึงเรียกว7า Meta Evaluation  เพ่ือใช+เปcนเครื่องมือในการประกันและตรวจสอบคุณภาพของ
การประเมิน ตลอดจนมีการกําหนดมาตรฐานของการประเมิน มาตรฐานของการประเมินบุคลากร 
เพ่ือเปcนแนวทางในการประเมินอย7างมีประสิทธิภาพในช7วงระยะเวลาของยุคนี้ เทคนิคการประเมิน
ได+รับการพัฒนาครอบคลุมไปถึงประเด็นสําคัญท่ีเปcนองค�ประกอบของการประเมิน เช7น การจําแนก
เปwาหมายและบทบาทของการประเมิน การวิเคราะห�ความต+องการของผู+ใช+ข+อมูล บทบาทของ      
นักประเมิน แนวทางการตัดสินคุณค7า การเมืองของการประเมิน เปcนต+น และยังได+มีการเสนอแนวคิด
ใหม7ๆ ท่ีสําคัญในการประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกมากมาย ศิริชัย กาฐจนวาสี (2554: 1)การประเมินเปcน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข+องกับการศึกษาเพ่ือค+นหาคุณค7าของความจริงภายใต+บริบทของสังคม ธรรมชาติของ
การประเมินจึงมีความสลับซับซ+อนและสัมพันธ�กับศาสตร�หลายสาขา แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
(Evaluation) ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 72) ให+ความหมายของการประเมิน กล7าวว7า “การ
ประเมินหรือการประเมินผล” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว7า “EVALUATION” หมายถึง
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห�ข+อมูลเพ่ือการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
ความหมายเก่ียวเนื่องกับคําอ่ืนๆ อีกหลายคํา เช7น การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement) 
การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ(Assessment) 
และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เปcนต+น คําดังกล7าวอาจสรุปเปcนความหมายหรือคําจํากัดความ
ร7วมกันได+ว7า การประมาณค7าหรือการประมาณผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โดยอาศัยข+อมูลท่ีได+
เก็บรวบรวมด+วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอ่ืนแล+วทําการวิเคราะห�เพ่ือตัดสินว7าการ
ดําเนินงานนั้นมีคุณค7าหรือบรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานนั้นมากน+อยเพียงใด ความรู+พ้ืนฐาน
การติดตามประเมินผล 1) การติดตาม (Follow up) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติงานตามท่ีได+รับ
มอบหมายว7าได+ดําเนินการไปแล+วอย7างไร 2) การติดตามงาน(Monitoring) หมายถึงการติดตามการใช+
ทรัพยากร กระบวนการในการทํางานตามแผนงาน ตลอดจนผลงานจากการปฏิบัติงาน 3) การประเมิน 
(Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข+อมูลให+อยู7ในรูปท่ีสามารถตีความได+ เพ่ือใช+เปcนฐาน
สําหรับนําไปสู7การตัดสินใจในชั้นประเมินผล (Evaluation) 4) การประเมินผล (Evaluation) 
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กระบวนการค+นหาหรือการตัดสินคุณค7าหรือจํานวนของบางสิ่งบางอย7าง โดยใช+มาตรฐานของการ
ประเมิน รวมท้ังการตัดสินโดยอาศัยเกณฑ�ภายในและหรือภายนอก 5) การวิจัยประเมินผล (Evaluation 
Research) หมายถึง การนําเอาวิธีการทําวิจัยมาประยุกต�ใช+ในการประเมินผล 

  สรุปได+ว7า การประเมินเปcนกระบวนการสร+างสรรค� ท่ีมุ7งแสวงหาคําตอบคําถามจุดมุ7งหมาย
ของการประเมินเพ่ือให+ผู+ประเมินทราบผลและปbญหาเพ่ือหาวิธีการในการปรับปรุงและแก+ปbญหานั้น 
กระบวนการอย7างมีระบบต7อเนื่องท่ีจะวัดความสําเร็จหรือความล+มเหลวของงาน โดยนําผลท่ีประเมิน
ได+มาปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน เพื่อให+แผนงานหรือ โครงการบรรลุวัตถุประสงค� การประเมิน
เก่ียวข+องกับการกําหนดคุณค7าของสิ่งท่ีสนใจภายใต+บริบทของสังคมท่ีทําการศึกษา สําหรับการเข+าถึง
คุณค7าของสิ่งต7างๆ ภายใต+บริบทนั้นๆ ข้ึนอยู7กับระบบความเชื่อและประสบการณ�ของนักประเมินว7า
ต+องใช+มาตรการลักษณะใดทําการตัดสินคุณค7า ซ่ึงนักประเมินต7างมีลักษณะท่ีแตกต7างกันจากความ
เชื่อในวิธีอัตนัยนิยมจนถึงความเชื่อวิธีปรนัยนิยม ความหมายของการประเมินได+รับการพัฒนามาอย7าง
ต7อเนื่องและการนํามาประยุกต�ใช+กับงานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการรวบรวมข+อมูล การค+นหา และการ
นํามากําหนดเกณฑ�การประเมิน โอกาส ผลกระทบ ของความเสี่ยงต7อไป 
 
7. แนวคิดด�านเทคนิคการวิจัย 

7.1 แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi       
Futures Research) 

  เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มี
ความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว7าอนาคตเปcนเรื่องท่ีสามารถทําการศึกษาได+อย7างเปcน ระบบ ความเชื่อของมนุษย�
มีอิทธิพลต7อการตัดสินใจในอนาคต มนุษย�จึงสามารถสร+างอนาคตได+ ท้ังนี้จุดมุ7งหมายของการวิจัยใน
อนาคตมิใช7การทํานายท่ีถูกต+อง แต7เปcนการสํารวจเพ่ือศึกษาแนวโน+มท่ีเปcนไปได+ ท้ังท่ีพึงประสงค�และ
ไม7พึงประสงค� เพ่ือท่ีจะหาทางทําแนวโน+มท่ีพึงประสงค�ให+เกิดข้ึนและขจัดแนวโน+มท่ีไม7พึง ประสงค�ให+
หมดไป หรือลดน+อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน�ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติท่ีจะนําไปสู7การสร+างอนาคตอันพึงประสงค�  
  การวิจัยอนาคต (Future Research) ความหมายของการวิจัยอนาคต กฤษดา    
กรุดทอง (2530: 12–13) ได+ให+ความหมายของการวิจัยอนาคต อนาคตศาสตร� (Futurism) เปcนศัพท�
บัญญัติศาสตร�สาขาใหม7 ซ่ึงกําลังเปcนท่ี  สนใจของนักวิทยาศาสตร�ในปbจจุบัน แต7ปรัชญาและมโนทัศน�
เก่ียวกับอนาคตศาสตร�มีมานานแล+ว วิทยาการแขนงนี้มุ7งศึกษาและวิเคราะห�อนาคตด+วยเทคนิค
วิธีการทางวิทยาศาสตร� เพ่ือให+มีความรู+และความเข+าใจเก่ียวกับอนาคตได+ดียิ่งข้ึน อันจะนําไปสู7การ
ควบคุมและผลักดันในอนาคตให+เปcนไปทางท่ีมนุษย�ต+องการได+ เปwาหมายท่ีสําคัญของอนาคตศาสตร�มี 
3 ประการ คือ 1) สร+างภาพอนาคตท่ีจะเปcนและท่ีควรจะเปcน 2) แสวงหาทางเลือกท่ีจะดําเนินการใน
อนาคต และ 3) กระตุ+นให+ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและหาแนวทางการแก+ไขต7อ ไป 
ส7วนการวิจัยอนาคตนั้น เปcนเทคนิคการวิจัยแบบใหม7 ซ่ึงเปcนระเบียบวิธีการค+นคว+าหาความรู+เก่ียวกับ
อนาคตด+วยวิธีการทางวิทยา ศาสตร� (scientific approach) ความรู+ของอนาคตศาสตร�ประกอบด+วย
ภารกิจและงานของมนุษย�ในทุกด+าน เช7น ทางด+านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เปcนต+น 
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  ท้ังนี้ ดิลก บุญเรืองรอด (2530: 20) ได+อธิบายถึงวัตถุประสงค�ของการวิจัยอนาคต 
วัตถุประสงค�สําคัญของการวิจัยอนาคต คือ 1) ต+องการเปลี่ยนความคิดท่ีว7า “ทุกคนกําลังเดินไปสู7
อนาคตท่ีควบคุมไม7ได+” ซ่ึงแท+ท่ีจริงการเดินไปสู7อนาคตมีหลายหนทางให+เลือกได+ สามารถหลบหลีก
อนาคตท่ีไม7พึงประสงค�ได+ และ 2) ต+องการจะขยายแนวความคิดของการพยากรณ�แบบง7าย ๆ ไปสู7
การอธิบายผลของกิจกรรมอันหลากหลายที่จะเกิดขึ้น เพื่อเปcนช7องทางที่จะทําให+สามารถกําหนด
นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ จนเปcนผลทําให+สามารถวางเง่ือนไขเพ่ือให+เกิดอนาคตท่ีพึงประสงค�ได+ อีกท้ัง 
ฟwามุ7ย  เรืองเลิศบุญ  (2539: 4) วิธีการในการวิจัยอนาคต วิธีการทํานายภาพอนาคตในแต7ละเทคนิค
จะมีวิธีการหลักท่ีคล+ายคลึงกัน แต7จะแตกต7างกันตรงท่ีมีความสลับซับซ+อนและความเปcนระบบระเบียบ
เท7านั้น วิธีการหลัก ๆ ในการวิจัยอนาคตพอประมวลได+ 3 วิธี คือ 1) การคาดการณ�แนวโน+ม (Trend 
Projection) เปcนการคาดการณ�แนวโน+มด+านปริมาณ เช7น การคํานวณสมการเส+นตรง ทํานาย
แนวโน+มจํานวนนักศึกษา เปcนต+น 2) การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เปcนการสํารวจความ
เปcนไปได+ของอนาคตจากจินตนาการว7า จะมีอะไรเกิดข้ึน จะมีอะไรดี อะไรเสีย จะมีผลกระทบอะไร 
เกิดข้ึนกับใครและหน7วยงานใด เปcนต+น ดังนั้นการเขียนภาพอนาคต จึงหมายถึง ความพยายามในการ
จินตนาการความเปcนไปได+ในอนาคตบนพ้ืนฐานของข+อมูลท่ีมีอยู7จริง และประโยชน�ของภาพอนาคต
ช7วยให+เข+าใจว7าอะไรเกิดข้ึนในลักษณะของผลจากการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึน  นั้นๆ และ 3) การปรึกษา
ผู+อ่ืน (Consulting Others) การปรึกษาจากผู+เชี่ยวชาญหรือผู+ทรงคุณวุฒิจะช7วยทําให+เกิดภาพท่ีมี
ความเข+าใจและสามารถตัดสินใจดีขึ้น ดังนั้นจึงได+มีการพัฒนาวิธีการวิจัยอนาคตหลายวิธีท่ีใช+การ
ประมวลความรู+จากผู+ทรงวุฒิให+ได+ข+อสรุปมติของ ผู+เชี่ยวชาญหรือผู+ทรงคุณวุฒิ การสร+างภาพอนาคต 
สร+างได+ใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบ (Model) และการจําลอง (Simulation) ท้ังสองลักษณะเปcนการ
จําลองเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือช7วยให+เกิดความเข+าใจได+ดีข้ึน  
  อย7างไรก็ตาม จุมพล พูลภัทรชีวิน (2530: 42) ได+ให+ความหมายของการวิจัยอนาคต 
หมายถึง วิธีการศึกษาอย7างเปcนระบบเก่ียวกับแนวโน+มต7างๆ ท่ีเปcนทางเลือกของเรื่องท่ีศึกา ท่ีคาดว7า
จะเปcนไปได+ (possible) หรือน7าจะเปcนไปไม7ได+ (Probable) และกฤษดา กรุดทอง (2530:13–14) ได+
กล7าวถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว+ว7าเริ่มมีมาต้ังแต7ในปz ค.ศ. 1907  โดย ดี ซี กิลฟ�ลแลม (D.C. 
Gilfillam) ได+เสนอวิธีการศึกษาอนาคตข้ึนเปcนบุคคลแรก และต7อมาในปz ค.ศ. 1930  รัฐบาลอเมริกา
ได+สนับสนุนการวิจัยด+านนี้ จนกระท่ังในปz ค.ศ. 1944  โอ เค เฟรชเทียม (O.K. Flechtheim) ได+เริ่ม
ใช+คําว7า “ฟ�วเจอโรโลยี (Futurology)” ข้ึนมาใช+เรียกวิทยาการ ท่ีพัฒนาข้ึน ทําให+การวิจัยอนาคต
พัฒนาไปได+ในระดับหนึ่ง แต7ยังไม7มีหลักการท่ีเปcนวิทยาศาสตร�แต7อย7างใด ในราวทศวรรษ 1960 การ
วิจัยอนาคตเริ่มมีรูปแบบวิธีการท่ีชัดเจนมากข้ึน วิธีการวิจัยอนาคตได+ถูกนําไปใช+ประโยชน�เพ่ือกําหนด
นโยบายและวางแผน ถือได+ว7าเปcนเทคนิคหนึ่งของการวางแผน ผนวกเข+ากับการวิจัยนโยบาย (Policy 
Research) ซ่ึงได+รับการพัฒนาพร+อมกันในระยะเวลาดังกล7าว ในสหรัฐอเมริกาบริษัท แรนด� โคออร�ป
เปอเรชั่น (Rand Cooperation) ได+วางพื้นฐานการวิจัยด+านนี้อย7างม่ันคงร7วมกับ เอสซีดี (SCD: 
System Development Cooperation) และสถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) เพ่ือดําเนินการ
วิจัยอนาคตแก7กองทัพอากาศสหรัฐ ในปz ค.ศ. 1960 นิโคลัส เรสเชอร� (Nicholas Rescher) และ       
โอลาฟ เฮลเมอร� (Olaf Helmer) ได+พัฒนาเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) มาใช+ศึกษาอนาคต 
ต7อมาในปz ค.ศ. 1964 โอลาฟ เฮลเมอร� (Olaf Helmer) และเจมส� กอร�ดอน (Jame Gordon) ใน
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นามบริษัทแรนด� ได+ทําการวิจัย Long – Range Forecasting Study เพ่ือทํานายเหตุการณ�ทาง
วิทยาศาสตร� 103 โครงการ เช7น การลงดวงจันทร� การเปลี่ยนหัวใจมนุษย� การติดต7อทางจิต 
การวิศวกรรมพันธุ� เปcนต+น ในทศวรรษนี้ถือว7า การวิจัยอนาคตได+รับการยอมรับเปcนท่ีเชื่อถือกันท่ัวไป 
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมได+นําไปใช+ในการวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม เช7น เวลต้ิงเฮาส� (Westinghouse), เบลล� เทเลโฟน (Bell Telephone), เจเนอรัล 
อิเล็กทริก (General Electric) เปcนต+น โอลาฟ เฮลเมอร� นักอนาคตวิทยาคนสําคัญ ได+กล7าวว7า การวิจัย
อนาคตได+กลายเปcนเครื่องมือท่ีสําคัญของนักกําหนดนโยบายและวางแผนไปแล+ว หลังจากปz ค.ศ. 1967 
เปcนต+นมา การวิจัยอนาคตได+แพร7หลายเข+าไปในยุโรป เช7น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี  ใน
ปารีส เบอร�ตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ได+จัดต้ัง สโมสรแห7งโรมข้ึน (Club of 
Rome) ผลงานสําคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ7มนี้ คือในปz ค.ศ. 1972 ได+เสนอ “ขีดจํากัดความเจริญ” 
(The Limit of Growth) ซ่ึงสร+างภาพอนาคตในปz ค.ศ. 2000 ด+วยการฉายภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางด+านประชากร ทรัพยากร การผลิตอาหารและมลภาวะ และในปz ค.ศ. 1974 ได+เสนอ “มนุษยชาติ 
ณ จุดหันเห” (Mankind at The Turning Point) กล7าวถึงทางเลือกและการแก+ไขปbญหาจากความ
เจริญของมนุษยชาติ กล7าวได+ว7า ในช7วงระยะเวลา 10 ปzน้ี (ค.ศ. 1960 – 1969) การวิจัยอนาคตได+
พัฒนาก+าวหน+ามาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นับต้ังแต7นั้นมาการวิจัย
อนาคตได+เข+าไปมีบทบาทอย7างสําคัญต7อการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และวางแผนขององค�การธุรกิจ
ต7าง ๆ การวิจัยด+านนี้เปcนที่สนใจกันอย7างแพร7หลายทั้งกับหน7วยงานราชการ บริษัท และบุคคล 
ในทางการศึกษามีองค�การหลายแห7งได+สนใจนําเอาการวิจัยอนาคตมาใช+กําหนดนโยบายและวางแผน
การศึกษา เช7น Rand Cooperation, Institute of Social Science Research, The Institute for 
Future of Middletown, The Future Group of Glastonbury และ Educational Policy 
Research Centre เปcนต+น พร+อมกันนี้ได+จัดต้ังโครงการการวิจัยอนาคตข้ึนหลายโครงการ เช7น The 
Futurist Curriculum Project, The Program for The Study of The Future in Education, 
The Study Commission on Undergraduate Education and The Education of Teachers.   
  ท้ังนี้ กฤษดา กรุดทอง (2530:15–16) ได+กล7าวถึง รูปแบบการวิจัยอนาคต การวิจัย
อนาคตได+มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาแบ7งออกได+เปcน 3 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 (Phase-I 
Classical Linear Projection: 1960 – 1970) ในช7วง 10 ปzแรก การวิจัยอนาคตใช+วิธีการฉายภาพ
แบบการพยาการณ�เชิงเส+นตรง วิธีการนี้ใช+ได+ดีกับการพยากรณ�บางอย7างท่ีเก่ียวข+องกับองค�ประกอบ
อ่ืน ๆ น+อยตัว การวิจัยอนาคตสามารถพยากรณ�ได+โดยใช+ข+อมูลเดิมในระยะท่ีผ7านมา เช7น จากจํานวน
นักเรียนในระยะ 4 – 5 ปzท่ีผ7านมาท่ีกําลังเพ่ิมข้ึน หรือสามารถพยากรณ�ได+จากตัวชี้บางตัว เช7น อัตรา
การเกิด เปcนต+น ระยะท่ี 2 (Phase-ll Multiple Alternative Future: 1965 – 1967) ในช7วง
ระยะเวลา 2 ปz รูปแบบการวิจัยอนาคตแบบใหม7ได+รับการพัฒนาขึ้นมาใช+ควบคู7กันไปกับวิธีการ
แบบเดิมซ่ึงมีข+อมูลจํากัดอยู7มาก การวิจัยอนาคตแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม7นี้มีหลักสําคัญ คือ อนาคตท่ี
อาจเปcนไปได+นั้นมีหลายแนวทาง การวิจัยอนาคตพยายามใช+ข+อมูลที่มีการสร+างทางเลือกท่ีเปcนไป
ได+มากท่ีสุดและเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ภายใต+ทรัพยากร เวลา งบประมาณท่ีมีเพ่ือนําไปปฏิบัติต7อไป 
ระยะท่ี 3 (Phase-lll Cross – Impact Future (1972) ในช7วงระยะเวลา 10 ปz การวิจัยอนาคตได+
ขยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู+เก่ียวกับอนาคตจากวิทยาการทุกแขนง การนํา
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ผลกระทบจากทุกองค�ประกอบมาพิจารณาร7วมกัน จะช7วยให+การสร+างภาพอนาคตมีความสมบูรณ�
มากข้ึน  
  เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ความเปcนมาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย 
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เปcนเทคนิคท่ีได+รับการยอมรับในหมู7นักวิชาการทางการศึกษาอย7างมาก
ในปbจจุบัน ถูกค+นพบและพัฒนาโดย โอลาฟ เฮลเมอร� (Olaf Helmer) และ นอร�แมน ดาลก้ี 
(Norman Dalkey) นักวิจัยของ บริษัท แรนด� (Rand Cooperation) เม่ือต+นปz ค.ศ. 1960 เพ่ือใช+ใน
การถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณ�ทางด+านวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี อเล็กซ� เจ ดูคานิส (Alex J. Ducanis, 1970) ได+ให+ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcน
การทํานายเก่ียวกับเรื่องราวต7าง ๆ ที่จะเปcนไปได+ในอนาคต เทคนิคนี้ มุ7งที่จะลดผลกระทบหรือ
อิทธิพลของบุคคลอื่น ๆ ในกรณีที่ต+องมีการเผชิญหน+ากัน ในขณะเดียวกันก็เปcนการลดผลกระทบ
ทางด+านความคิดระหว7างผู+เชี่ยวชาญด+านกัน หรืออาจกล7าวได+อีกอย7างหนึ่งว7า เทคนิคเดลฟาย เปcน
วิธีการรวบรวมคําตอบท่ีเปcนอันหนึ่งอันเดียวกันเก่ียวกับเรื่องท่ีเรา ต+องการจะศึกษาในขณะท่ีความคิดเห็น
ของผู+เชี่ยวชาญท่ีไม7ได+เก่ียวข+องจะถูก จํากัดลงด+วย อัลเฟรด รัสป� จูเนียร� (Alfred Rasp Jr., 1973: 
29) ได+ให+ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจท่ี
มุ7งเพ่ือเอาชนะจุดอ7อนของการตัดสินใจแต7เดิม ท่ีจําเปcนต+องข้ึนอยู7กับความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญคน
ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ7มหรือมติของท่ีประชุม  
  อีกท้ัง โอลาฟ เฮลเมอร� และนิโคลัส เรสเชอร� (Olaf Helmer and Nicholus 
Rescher) ได+ให+คํานิยามของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนโครงการจัดทําอย7างละเอียดรอบคอบในการท่ีจะ
สอบถามบุคคล ด+วยแบบสอบถามในเรื่องต7างๆ เพ่ือท่ีจะให+ได+ข+อมูลและความ คิดเห็นกลับมา สําหรับ
จุดมุ7งหมายของเทคนิคเดลฟายนั้น มุ7งท่ีจะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร+างความเปcน
อันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องเก่ียวกับความเปcนไปได+ในอนาคต ในส7วนท่ีเก่ียวกับเวลา ปริมาณ หรือ 
สภาพการณ�ท่ีต+องการจะให+เปcน ท้ังนี้ทอร�นตัน และคณะ (Thornton and Others, 1975) ได+ให+
ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7าเปcนเครื่องมือท่ีใช+ในการแก+ปbญหาและตัดสินใจในสถานการณ�ต7างๆ 
เปcนวิธีการท่ีจะเปcนการขัดเกลาและได+รับความคิดเห็นท่ีสอดคล+องกันของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
  เทคนิคเดลฟาย เปcนกระบวนการท่ีจะเสาะหาความคิดเห็นท่ีเปcนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกลุ7มคนเก่ียวกับความเปcนไปได+ในอนาคตในเรื่องท่ีเก่ียวกับเวลา ปริมาณ หรือสภาพการณ�ท่ี
ต+องการจะให+เปcน ท้ังนี้โดยใช+วิธีการเสาะหาความคิดเห็นโดยการใช+แบบสอบถามแทนการเรียก
ประชุม (ประยูร ศรีประสาธน�, 2523: 51) ท้ังนี้เทคนิคเดลฟายว7าเปcนวิธีการนําความคิดเห็นของ
ผู+เชี่ยวชาญมาใช+ประโยชน�อย7างมีระบบแบบแผน หรือเปcนการขัดเกลาการตัดสินใจของกลุ7ม เปcน
เทคนิคของการรวบรวมข+อมูลท่ีเอาชนะจุดอ7อนของการตัดสินใจของผู+เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง หรือ
ความคิดเห็นของกลุ7มท่ีมาประชุมกัน (ดิลก บุญเรืองรอด, 2530: 23) อย7างไรก็ตาม ประเทือง เพ็ชรรัตน� 
(2530: 38) ได+ให+ความหมายของเทคนิดเดลฟายว7า เปcนกระบวนการหนึ่งของการเก็บรวบรวมข+อมูล
ท่ีเปcนความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญ เก่ียวกับเรื่องราวในอนาคตที่กระจัดกระจายกันให+สอดคล+องกัน
อย7างมีระบบ ซ่ึงจะนําไปใช+ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชนิตา รักษ�พลเมือง (2535: 59) ได+
กล7าวถึงความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนเทคนิคในการทํานายเหตุการณ� หรือความเปcนไปได+ใน
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อนาคตโดยอาศัยฉันทามติ หรือ Consensus ของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเพ่ือให+ได+มาซ่ึงข+อสรุปท่ีเปcนแนวคิด
หรือเปcนการทํานายเหตุการณ�ท่ีจะเกิดข้ึนหรือความเปcนไปในอนาคต ข+อสรุปจากฉันทามติของกลุ7ม
ผู+เชี่ยวชาญนี้ จะสามารถนํามาใช+ประกอบการตัดสินใจด+านต7างๆ ได+ ท้ังในเชิงวิชาการและบริการ  
  จากความหมายท่ีกล7าวมาข+างต+น สรุปได+ว7า เทคนิคเดลฟาย เปcนกระบวนการหนึ่ง
ของการเก็บรวบรวมข+อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความเปcนไปได+ในอนาคตในเรื่องท่ีเก่ียวกับ เวลา ปริมาณ 
และ สภาพการณ�ที่ต+องการจะให+เปcน จากความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญท่ีกระจัดกระจายกันให+
สอดคล+องกันอย7างมีระบบ โดยใช+วิธีการเสาะหาความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผู+เชี่ยวชาญ
แทนการเรียกประชุม ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย ผู+เชี่ยวชาญแต7
ละคนท่ีร7วมการวิจัยจะไม7ทราบว7าใครบ+างจะมีส7วนออกความเห็น นับเปcนการขจัดอิทธิพลของแต7ละ
คนท่ีจะส7งผลต7อความคิดเห็นของคนอ่ืน สื่อของการแสดงความคิดเห็นจึงมักจะอยู7ในรูปแบบสอบถาม
หรือสิ่งอ่ืนท่ีไม7ต+องให+ผู+เชี่ยวชาญมาพบกัน แต7จะต+องสอบถามหลายรอบ แต7ละรอบท่ีถามไปจะต+องมี
การสรุปความคิดเห็นของกลุ7มในรอบท่ีผ7านไปให+ทราบด+วย นับเปcนการตะล7อมความคิดเห็นด+วยข+อมูล
ทางสถิติของกลุ7มท่ีดี (ดิลก บุญเรืองรอด, 2530: 23)  
  นอกจากนั้น จากคํานิยามของเทคนิคเดลฟายท่ีได+กล7าวมาข+างต+น ยังแสดงให+เห็น
คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย ได+ดังนี้ 1) เนื่องจากเทคนิคนี้ มุ7งเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุ7มคน 
ด+วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู+เข+าร7วมโครงการจึงจําเปcนต+องตอบคําถามตามท่ีผู+วิจัยได+กําหนด
ข้ึนในแต7ละรอบ 2) เทคนิคนี้ไม7ต+องการให+ความคิดเห็นของผู+อ่ืนแต7ละคน มีผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ต7อการพิจารณาตัดสินของผู+ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู+ตอบแบบสอบถามแต7ละคนจะไม7ทราบว7ามี
ผู+ใดบ+างท่ีได+รับการคัดเลือกเข+าอยู7ในโครงการ และจะไม7ทราบว7า ผู+เข+าร7วมโครงการแต7ละคนมี
ความคิดเห็นในแต7ละข+ออย7างไร จะรู+เฉพาะคําตอบของตนเองเท7านั้น 3) เพ่ือให+ผู+เข+าร7วมโครงการแต7ละคน
ตอบแบบสอบถามด+วยการกลั่นกรองอย7างละเอียด รอบคอบ และเพื่อให+คําตอบที่ได+มีความเปcน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน ผู+ทําการวิจัยจะแสดงความคิดเห็นของผู+ท่ีเข+าร7วมโครงการเห็นสอดคล+อง
ต+องกันในคําตอบแต7ละข+อของแบบสอบถามท่ีตอบไปในครั้งก7อน และความคิดเห็นท่ีสอดคล+องกันนี้
จะแสดงในรูปสถิติ โดยผู+ทําการวิจัยจะจัดส7งไปให+ผู+เข+าร7วมโครงการแต7ละคนได+ทราบ เพ่ือพิจารณาว7า
จะคงคําตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงคําตอบเดิมประการใดบ+าง ซ่ึงจะต+องบอกเหตุผลให+ทราบด+วย 
(ประยูร ศรีประสาธน�, 2523: 51)  
  ข+อจํากัดในการใช+เทคนิคเดลฟาย ได+กล7าวถึงข+อจํากัดในการใช+เทคนิคเดลฟาย ไว+ว7า 
แม+ว7าเทคนิคเดลฟายจะเปcนการวิจัยท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู+เชี่ยวชาญได+เปcนอย7างดีวิธีหนึ่ง 
แต7ในการใช+เทคนิคเดลฟายให+ได+ผลสมบูรณ� มีข+อควรคํานึงดังนี้ 1) ด+านเวลา ผู+ทําวิจัยควรมีเวลามาก
เพียงพอ โดยท่ัวไปใช+เวลาประมาณ 2 เดือนจะเสร็จสิ้น อย7างไรก็ตามอาจใช+เวลาช+าหรือเร็วกว7านั้น 
ท้ังนี้ข้ึนอยู7กับกลุ7มผู+เชี่ยวชาญจะส7งแบบสอบถามแต7ละรอบคืนมาช+าหรือเร็วเพียงใด 2) ด+านผู+เชี่ยวชาญ 
ในการเลือกสรรผู+เชี่ยวชาญนั้น ผู+วิจัยควรคํานึงถึง (1) ความสามารถของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู+ท่ี
มีความรู+ความสามารถเปcนเลิศในสาขานั้น ๆ อย7างแท+จริง ควรเปcนผู+รอบรู+และรู+สึกในประเด็นท่ีศึกษา
อย7างจริงจัง อาจเปcนผู+ท่ีศึกษาเรื่องดังกล7าวมาเปcนเวลานาน เปcนผู+มีตําแหน7งหน+าท่ีรับผิดชอบหรือมี
ประสบการณ�โดยตรงกับประเด็นปbญหาท่ีศึกษา ไม7ควรเลือกโดยอาศัยความคุ+นเคยหรือการติดต7อได+ง7าย 
(2) ผู+วิจัยควรกําหนดคุณสมบัติของผู+เชี่ยวชาญ เพ่ือจัดสรรกลุ7มคนท่ีจะเข+าร7วมในการวิจัย หรืออาจ
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อาศัยการสอบถามจากผู+ทรงคุณวุฒิในวงการนั้น ๆ ให+เสนอรายชื่อบุคคลซ่ึงควรได+รับการคัดเลือกให+
เปcนกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จําเปcนต+องพิจารณากันอย7างละเอียด รอบคอบ เพ่ือให+ได+มาซ่ึงผู+ท่ี
จะเหมาะสมจริง ๆ และเม่ือคัดเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญได+แล+ว ผู+วิจัยควรติดต7อขอความร7วมมือในการ
วิจัย (ชนิตา รักษ�พลเมือง, 2535: 62)  
  ในเรื่องของการติดต7อขอความร7วมมือในการวิจัยจากผู+เชี่ยวชาญนั้น ได+เสนอแนะวิธี
ไว+ว7า ให+หาท่ีอยู7หรือท่ีทํางานพร+อมหมายเลขโทรศัพท� (ถ+ามี) ของผู+เชี่ยวชาญเก็บไว+เปcนหลักฐาน แล+ว
ส7งจดหมายแจ+งให+ผู+เชี่ยวชาญทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย และเหตุผลท่ีเลือกท7านผู+นั้นเปcน
ผู+เชี่ยวชาญ พร+อมท้ังขอความร7วมมือไว+ล7วงหน+า (3) ความร7วมมือของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู+ท่ีมี
ความเต็มใจ ต้ังใจ ยินยอมสละเวลา และม่ันใจในการให+ความร7วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมท้ังให+
ความสําคัญแก7การวิจัย จะเปcนตัวแปรคําตอบท่ีเก่ียวข+องกับความเชื่อม่ันของข+อมูลท่ีได+รับ (4) จํานวน
ผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกให+มีจํานวนมากเพียงพอ เพ่ือจะได+ความคิดเห็นใหม7 ๆ และได+คําตอบท่ีมีน้ําหนัก
ความน7าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน นักวิจัยบางคนให+ความเห็นว7า ผู+เชี่ยวชาญ 5 – 10 คนในกลุ7มก็มากเพียงพอ 
แต7บางคนให+ความคิดเห็นว7าจํานวนผู+เชี่ยวชาญ 10 – 15 คนในกลุ7มเดียวกันก็มากเพียงพอแล+ว 
โดยท่ัวไปไม7มีข+อกําหนดตายตัวว7าควรมีจํานวนผู+เชี่ยวชาญก่ีคน แต7จะข้ึนอยู7กับลักษณะของกลุ7มและ
ประเด็นปbญหาที่ศึกษาเปcนสําคัญ หากกลุ7มผู+เชี่ยวชาญมีลักษณะเปcนเอกพันธ� (Homogeneous 
Group) อาจจําเปcนต+องใช+เพียง 10 – 15 คน แต7ถ+ากลุ7มมีความแตกต7างกัน มีลักษณะเปcนเอนกพันธ� 
(Heterogeneous Group) อาจต+องใช+กลุ7มผู+เชี่ยวชาญท่ีศึกษาเปcนจํานวนมาก (ประเทือง เพ็ชรรัตน�,  
2530: 39) 
  การวิจัยเก่ียวกับผู+เชี่ยวชาญท่ีจะใช+ในการวิจัยด+วยเทคนิคเดลฟาย ว7าเท7าไรจึงจะ
เหมาะสมในการประชุมประจําปzของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต+น รัฐแคลิฟอร�เนีย (California 
Junior Colleges Association) เม่ือ ปz พ.ศ. 2514 พบว7า เม่ือมีจํานวนผู+เชี่ยวชาญต้ังแต7 17 คนข้ึนไป 
อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) จะมีน+อยมาก 3) แบบสอบถาม ควรเขียนให+ชัดเจน 
สละสลวย ง7ายแก7การอ7านและเข+าใจ นอกจากนี้การเว+นระยะในการส7งแบบสอบถามไปยังกลุ7ม
ผู+เชี่ยวชาญแต7ละรอบไม7ควรให+ห7างนานเกินไป เพราะอาจมีผลให+ผู+ตอบลืมเหตุผลท่ีเลือกหรือตอบใน
รอบท่ีผ7านมาได+ 4) ผู+ทําการวิจัย ผู+ทําการวิจัยต+องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบ
และให+ความสําคัญในคําตอบท่ีได+รับอย7างเสมอกันทุกข+อโดยไม7มีความลําเอียง แม+ว7าในข+อ นั้น ๆ จะมี
บางคนไม7ตอบก็ตาม ท้ังยังควรมีการวางแผนล7วงหน+าอย7างดีในการดําเนินงานตามข้ันตอนของ
กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟายด+วย (Thomas T. Macmillan, 1971) 
  ข้ันตอนการดําเนินงานของเทคนิคเดลฟาย ในการทําวิจัยด+วยเทคนิคเดลฟายว7า มี
ข้ันตอนท่ัวไป 10 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันกําหนดคําถาม ข้ันแรกสุดผู+วิจัยต+องกําหนดคําถาม โดยเฉพาะ
คําถามท่ีว7าต+องการอะไรจากผู+เชี่ยวชาญ คําตอบของคําถามนี้จะช7วยให+สามารถเลือกผู+เชี่ยวชาญได+
ถูกต+อง 2)ข้ันเลือกผู+เชี่ยวชาญ เม่ือทราบสิ่งท่ีต+องการจากผู+เชี่ยวชาญแล+ว ก็จะช7วยให+สามารถเลือก
ผู+เชี่ยวชาญได+ 3) ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ในการพัฒนาแบบสอบถามครั้งนี้ โดยท่ัวไปแล+วจะ
ใช+คําถามปลายเป�ด (Open – Ended Questions) ท้ังนี้เพ่ือให+ผู+เชี่ยวชาญได+แสดงความคิดเห็นอย7าง
เต็มท่ีแล+วส7งสํารวจครั้งท่ี 1 4) ข้ันวิเคราะห�แบบสอบถาม คําตอบท่ีได+จะถูกนํามาวิเคราะห� จัด
ประเภท และหมวดหมู7 ให+ง7ายแก7การเข+าใจ 5) ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีสอง จากคําถามท่ีได+จัด
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หมวดหมู7แล+ว ผู+วิจัยสามารถพัฒนาแบบสอบถามที่มีคําถามประเภทปลายป�ด (Close – Ended 
Questions) ได+ ซ่ึงอาจเปcนแบบให+เรียงลําดับความสําคัญหรือให+ประมาณค7าได+ ท้ังนี้แล+วแต7เรื่องท่ี
ต+องการจะวิจัย แล+วส7งสํารวจครั้งท่ี 2 (Allen, 1978: 123 – 125) 6) ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ี
สาม ในการนําผลสํารวจครั้งท่ี 2 มาวิเคราะห�จําเปcนต+องวิเคราะห�หาค7ามัธยฐาน (Median) และค7า
พิสัยระหว7างควอไทล� (Interquartile Range) จากนั้นให+พัฒนาแบบสอบถามข้ึนใหม7 โดยให+ระบุ
ค7าสถิติท้ัง 2 ประเภทไว+ในแบบสอบถามด+วยพร+อมท้ังระบุด+วยว7า ผู+เชี่ยวชาญคนนั้น มีความเห็นอยู7จุด
ใดในหรือนอกพิสัย แล+วส7งให+ผู+ตอบ (ผู+เชี่ยวชาญ) ตอบในรอบท่ี 3 พร+อมท้ังแสดงเหตุผลประกอบด+วย 
ซ่ึงมัธยฐาน คือ คะแนนตัวท่ีอยู7ตรงกลางของกลุ7มเม่ือจัดเรียงลําดับคะแนนแล+ว ส7วนพิสัยระหว7างควอ
ไทล� คือ ผลต7างระหว7างควอไทล�ท่ี 3 กับควอไทล�ท่ี 1 ถ+าค7าพิสัยระหว7างควอไทล�แคบแสดงว7าคําตอบ
ท่ีวิเคราะห�ได+นั้นมีความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญสอดคล+องกัน (ประเทือง เพ็ชรรัตน�, 2530: 40) 7) ข้ัน
พัฒนาแบบสอบถามรอบที่สี ่ เมื่อวิเคราะห�ใหม7มักพบว7า มีผู +ตอบนอกพิสัยพอสมควรให+กําหนด
แบบสอบถามครั้งท่ี 4 พร+อมค7าสถิติเช7นเดิม และถามย้ําผู+ตอบนอกพิสัยว7าเพราะเหตุใดจึงยอมรับ
ความเห็นส7วนใหญ7ไม7ได+ 8) ข้ันพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีห+า วิเคราะห�ผลของรอบท่ี 4 ถ+ายังคงพบ
ความเห็นขัดแย+งมากอยู7เช7นเดิม ให+พัฒนาแบบสอบถามครั้งท่ี 5 แสดงค7าสถิติท้ังสองค7า พร+อมท้ัง
ความเห็นขัดแย+งและสนับสนุนของผู+ตอบเช7นเดิม แล+วส7งย้ําความเห็นอีกครั้ง 9) ข้ันวิเคราะห�ค7ามัธยฐาน 
(Median) จากการสํารวจครั้งสุดท+ายจะเปcนค7าตัวแทนคําตอบของกลุ7ม 10) รายงานผล การเขียน
รายงานให+แสดงค7าสถิติเท7าท่ีวิเคราะห�ไว+ท้ังหมดพร+อมท้ังเหตุผล  
  นอกจากนั้น จุมพล พูลภัทรชีวิน (2535: 82) ได+ชี้ให+เห็นปbญหาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของเทคนิคเดลฟาย คือ ในการเก็บข+อมูลจากแบบสอบถามในรอบแรกนั้น มักเริ่มด+วยแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ�ท่ีมีโครงสร+างท่ีผู+วิจัยสร+างข้ึนเอง ซ่ึงอาจมีการละเลยแนวโน+มหรือประเด็นสําคัญอ่ืน ๆ 
ท่ีผู+วิจัยคาดไม7ถึงหรือไม7ทราบไป วิธีนี้อาจเปcนการประเมินค7าความเชี่ยวชาญของผู+เชี่ยวชาญตํ่าไป 
(Underestimate) เพราะไปจํากัดข+อมูลท่ีควรได+จากผู+เชี่ยวชาญจากการกําหนดกรอบความคิดของ 
ผู+เชี่ยวชาญโดยตัวผู+วิจัย ถึงแม+ว7าจะเปcนแบบสอบถามแบบปลายเป�ดก็ตาม ผู+เชี่ยวชาญก็อาจจะ      
ไม7ตอบ หรือเพราะถูกชักนําให+คิดถึงแต7เฉพาะเรื่องท่ีถูกถามในแบบสอบถาม ทําให+ลืมประเด็นท่ี
น7าสนใจไป เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี้ 
ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย เปcน
ผู+พัฒนาข้ึนในปz พ.ศ. 2522 โดยเปcนการผสมผสานระหว7างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข+าด+วยกัน เปcนเทคนิคการวิจัยท่ีรวมเอาจุดเด7นหรือ
ข+อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข+าด+วยกันท้ังสองเทคนิคช7วยแก+จุดอ7อนของแต7ละเทคนิค
ได+เปcนอย7างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เปcนเทคนิค
วิธีการวิจัยอนาคตท่ีตอบสนองจุดมุ7งหมายและความเชื่อ พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง
ในปbจจุบัน ซ่ึงเปcนเทคนิคการวิจัยท่ีรวมเอาจุดเด7นหรือข+อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข+า
ด+วยกัน การรวมข+อดีของสองเทคนิคดังกล7าว เปcนการผสมผสานระหว7างเทคนิค EFR และเทคนิค 
Delphi เข+าด+วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR คล+ายๆกับเทคนิค Delphi เพียงแต7มีการปรับปรุงวิธี
ให+มีความยืดหยุ7นและเหมาะสมมากข้ึน โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช+การสัมภาษณ�แบบเทคนิค 
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EFR ท่ีปรับปรุงแล+ว หลังจากสัมภาษณ�ในรอบแรกผู+วิจัยจะนําข+อมูลท่ีได+มาวิเคราะห�แล+วสร+างเปcน 
เครื่องมือ ซ่ึงมักจะเปcนแบบสอบถามแล+วส7งไปให+ผู+เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 
  สาระสําคัญของเทคนิคการวิจัยอนาคต ด+วยเทคนิคเดลฟาย (Ethnographic 
Delphi Futures Research: EDFR) ในปz พ.ศ. 2552 ท่ีมหาวิทยาลัยมินนิโซต+า (University of 
Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา จุมพล พูลภัทรชีวิน ได+มีการพัฒนาวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR ซ่ึง
มีรากฐานของการวิจัยอนาคตและเดลฟายเทคนิค(Delphi Technique) เพ่ือนําจุดเด7นและข+อดีของ
การวิจัยท้ังสองแบบมารวมกันและแก+ไขจุดอ7อนของท้ังสองวิธี ท้ังนี้จุดมุ7งหมายของการวิจัยอนาคตนั้น 
ไม7ได+อยู7ท่ีการทํานายท่ีถูกต+อง แต7ต+องการสํารวจทางเลือก แนวโน+มต7างๆ ท่ีเปcนไปได+ในอนาคตมากท่ีสุด 
เพ่ือจะให+ได+วิธีท่ีสร+างอนาคตท่ีพึงประสงค�ให+เกิดข้ึนเพ่ือขจัดอนาคตท่ีไม7พึงประสงค�ให+หมดไปหรือ
เผชิญหน+าได+อย7างมีประสิทธิภาพ  
  ข้ันตอนของเทคนิคการวิจัยอนาคต ด+วยเทคนิคเดลฟาย (Ethnographic Delphi 
Futures Research: EDFR) คล+ายกับการวิจัยแบบเดลฟายแต7มีการปรับปรุงให+มีความยืดหยุ7นและมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงมีข้ันตอนและรายละเอียดดังต7อไปนี้ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2547: 1-19)  

1. การกําหนดและเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2547) 
1.1 เกณฑ�และวิธีการคัดเลือกผู+เชี่นยวชาญ การเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญควรเปcน

กลุ7มบุคคลท่ีอยู7กับประเด็นการศึกษาและวิจัย เนื่องจากจะมีความเชื่อว7าผู+เชี่ยวชาญนั้น น7าจะเปcน
กลุ7มบุคคลท่ีมองหรือคาดการณ�อนาคตได+ชัดเจนถูกต+องมากกว7าคนท่ัวไปและมีความน7าเชื่อถือได+
มากกว7า 

1.2 การสุ7มตัวอย7างผู+เชี่ยวชาญ เนื่องจากเปcนเรื่องเฉพาะการคัดเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ 
ควรมีลักษณะท่ีเปcนแบบเจาะจงมากกว7าใช+แบบการสุ7ม กลุ7มท่ีควรเลือกควรเปcนผู+ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
ท่ีเก่ียวข+องกับงานวิจัย ผนวกเข+ากับกลุ7มนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปcนอาจารย�ผู+สอนท่ีเก่ียวข+อง
กับงานวิจัย 

1.3 จํานวนผู+เชี่ยวชาญควรมีอย7างน+อย 17 คนข้ึนไปเพ่ือให+ค7าความคลาดเคลื่อน
ลดลง ซ่ึงจํานวนนี้ไม7ใช7เกณฑ�มาตรฐาน แต7เปcนวิธีท่ีปลอดภัยคือมากกว7า 17 คน ในบางเรื่องอาจเปcน
กลุ7มเฉพาะเจาะจงมากในประเทศมีผู+เก่ียวข+องน+อย ก็อาจมีน+อยกว7าได+ในรอบท่ี 2 อาจจะลดลงไปบ+าง
ตามสถานการณ� แต7อย7างน+อยไม7ควรลดลงตํ่ากว7า 17 คน ถ+ารอบท่ี 3 มีมากกว7าก็ได+ เพราะรอบท่ี 3 
นั้นเปcนรอบท่ีจะช7วยการยืนยันผลการศึกษาวิจัยเพ่ิม เพราะฉะนั้นถ+ามีรอบท่ี 3 มากข้ึนก็จะส7งผลดี 

1.4 การระบุผู+เชี่ยวชาญมีความสําคัญและจําเปcนกับงานวิจัย ควรมีในรายงานการ
วิจัยว7ากลุ7มผู+เชี่ยวชาญมีก่ีคนเปcนใครบ+าง แต7ให+ใส7ชื่อรวมโดยไม7บ7งบอกว7าคําตอบนั้นเปcนคนหนึ่งคนใด
โดยเฉพาะ 

1.5 การเตรียมกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ เปcนเรื่องสําคัญมากเช7นกัน เพราะมีผลกระทบต7อ
ผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากใช+เวลามาก จึงต+องได+รับความร7วมมืออย7างเต็มท่ีจากกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ 
ดังนั้นจะต+องมีการติดต7อล7วงหน+าก7อน และจะต+องอธิบายถึงจุดมุ7งหมายข้ันตอนและระเบียบวิธี เวลา
ท่ีจะต+องใช+ในแต7ละรอบ ย้ําใหเห+นความสําคัญของการวิจัยอย7างชัดเจน 
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2. การสัมภาษณ� (EDFR รอบท่ี 1) ลักษณะการสัมภาษณ�และข้ันตอนคล+ายกับ EFR 
แต7 EDFR มีความยืดหยุ7นมากกว7า คือ ผู+วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณ�ท่ีจะสนองจุดมุ7งหมาย 
เวลา งบประมาณ และสถานการณ�โดยในรอบแรกสัมภาษณ�จากภาพอนาคต 3 แบบ 

2.1 ภาพท่ีมองโลกตามความเปcนไปในแง7บวก (Optimistic-Realistic: O-R) 
2.2 ภาพท่ีมองโลกตามความเปcนไปในแง7ลบ (Pessimistic-Realistic: O-R) 
2.3 ภาพท่ีเปcนไปได+มากท่ีสุด (Most-Probable: M-P) 
ท้ังนี้เพ่ือให+ผู+เชี่ยวชาญคิดในหลายแง7มุมซ่ึงเปcนการมองในแง7บวกก7อนแล+วจึง

พิจารณาในแง7ลบ และความเปcนไปได+มากท่ีสุด หากผู+วิจัยต+องการข+อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ�
ในประเด็นต7างๆ ท่ีต+องการได+ โดยการผนวกเข+ากับการสัมภาษณ�ผู+เชี่ยวชาญในลําดับต7อไปหรืออาจ
แบ7งการสัมภาษณ�เปcนช7วงๆ ก็สามารถทําได+ 

3. วิเคราะห� สังเคราะห�ข+อมูล ซ่ึงข+อมูลท่ีได+จากการสัมภาษณ�ผู+เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�
และสังเคราะห�เพ่ือเขียนแนวโน+มในแบบสอบถาม 

4. สร+างเครื่องมือ การสร+างเครื่องมือถือว7าเปcนข้ันตอนท่ีสําคัญและยากท่ีสุดของการวิจัย
ด+วยเทคนิคนี้ คือการนําข+อมูลท่ีได+จากการสัมภาษณ�ผู+เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข+อความท่ี
ซํ้ากันหรือตัดส7วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกําหนดไว+ออกไปโดยการหาถ+อยคําท่ีครอบคลุม
ข+อความท้ังหมด ท้ังนี้ผู+วิจัยได+พยายามรักษาถ+อยคําของผู+ให+สัมภาษณ�ไว+ให+มากท่ีสุดการเขียนควรเปcน
ภาษาท่ีสั้น กะทัดรัดโดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู+เชี่ยวชาญให+มากท่ีสุด เขียนแนวโน+มเพียง
ประเด็นเดียวใน 1 ข+อ ท้ังนี้เพ่ือปwองกันมิให+ผู+เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น นอกจากนี้ทําให+
ชัดเจนข้ึนอธิบายว7าในท่ีนี้หมายถึงอะไรบ+าง 

5. ความตรงกับความเท่ียง (Validity and Reliability) ระเบียบวิธีและเครื่องมือ
วิจัยของการวิจัยอนาคตต7างจากการวิจัยธรรมดา คือ รวมอยู7ในกระบวนการแล+ว การสัมภาษณ�ใน
รอบแรกผู+วิจัยมีการสรุปเพ่ือให+ผู+เชี่ยวชาญยืนยันและปรับปรุงแก+ไขสิ่งท่ีพูดนี้คือการยืนยัน(Content 
Validity) และหลังจากนั้นผู+วิจัยให+ผู+เชี่ยวชาญตอบรอบท่ี 2 และพิจารณาตอบรอบท่ี 3 ถือว7าเปcน
ความเท่ียง (Reliability)   

6. การระบุจํานวนรอบหรือจํานวนคน ข้ึนอยู7กับจุดมุ7งหมาย งบประมาร เวลา และ
กําลังคนของการวิจัย การท่ีจะหยุดท่ีรอบหนึ่งรอบใดยั้ย ดูว7าคําตอบท่ีเราได+ในรอบต7างๆ นั้นมีความ
เปcนเอกฉันท�แล+วหรือยัง (Consensus) ครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล+วหรือไม7 ถ+ามีมากก็อาจจะ
หยุดได+ในรอบท่ี 2 อาจไม7จําเปcนต+องทําในรอบท่ี 3 แต7ถ+าต+องการให+มีน้ําหนักแน7นก็ทํารอบท่ี 3  

7. การทํา EDFR รอบท่ี 2 และ 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู+เชี่ยวชาญและ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะห�ด+วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือทําการจําแนกข+อมูลมาหาฉันทามติ(Consensus) 
ในการทํา EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ในรอบนี้ผู+เชี่ยวชาญแต7ละท7านจะได+รับรู+ข+อมูลปwอนกลับเชิงสถิติ 
(Statistical Feedbacks) เปcนของกลุ7มโดยส7วนรวมโดยหาค7าร+อยละ ค7ามัธยฐาน (Mediam) และค7า
พิสัยระหว7างควอไทล� (Interquartile Range) ของกลุ7มผนวกด+วยคําตอบเดิมของตนเอง แล+วขอให+
ผู+เชี่ยวชาญแต7ละคนพิจารณารอบต7อไป โดยจํานวนรอบของการทําวิจัยข้ึนอยู7กับจุดมุ7งหมาย งบประมาณ 
เวลา และกําลังคนของการวิจัย ท้ังนี้พิจารณาจากคําตอบท่ีได+ว7ามีความเปcนฉันทามติ(Consensus) 
แล+วหรือไม7เปcนสําคัญ 
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8. การเขียนภาพอนาคต จากการนําผลการตอบแบบสอบถามของผู+เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห�ผลตามเกณฑ�ท่ีกําหนดซ่ึงโดยท่ัวไปถือตามเกณฑ�ท่ีมีแนวโน+มความเปcนไปได+ค7อนข+างสูง
กล7าวคือ ค7ามัธยฐาน (Mediam) ท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล+องของคําตอบโดยพิจารณา
จาก ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (Interquartile Range) (Q3-Q1) ไม7เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคต       
ไม7เขียนเปcนวิชาการมากเกินไปคือ คนท่ัวไปอ7านแล+วเข+าใจง7าย 

สรุปได+ว7างานวิจัยอนาคต EDFR เปcนเทคนิคการวิจัยท่ีมุ7งตอบสนองจุดมุ7งหมายและ 
ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปbจจุบัน เปcนการวิจัยท่ีรวมเอาเทคนิค EFR 
และ Delphi เข+าด+วยกัน ข้ันตอนต7างๆของ EDFR คล+ายกับ Delphi โดยข้ันตอนแรกเปcนการ
สัมภาษณ�แบบ EFR และนําข+อมูลท่ีได+มาวิเคราะห� สังเคราะห� แล+วสร+างเปcนเครื่องมือซ่ึงส7วนใหญ7
มักจะเปcนแบบสอบถามแล+วส7งไปให+ผู+เชี่ยวชาญเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) ซ่ึงมักจะทํา 2-3 รอบ 
หลังจากนั้นนําคําตอบท่ีได+มาวิเคราะห� เพ่ือหาแนวโน+มท่ีมีความเปcนไปได+มากและมีความสอดคล+อง
ทางความคิดระหว7าง กลุ7มผู+เชี่ยวชาญเพื่อสรุปและเขียนเปcนภาพอนาคตซึ่งเปcนเทคนิควิธีท่ีมีการ
นํามาใช+งานในการศึกษาอนาคตกันอย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกต�ใช+เปcนระเบียบ 
วิธีวิจัยได+แก7 การใช+เทคนิค EDFR การหาค7ามัธยฐาน (Mediam) ท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความ
สอดคล+องของคําตอบโดยพิจารณาจาก ค7าพิสัยระหว7างควอไทล� (Interquartile Range) (Q3-Q1) 
เพ่ือการเขียนภาพอนาคต ครั้งนี้ 

7.2 แนวคิดเครือขHายทางสังคม (Social network) 
นิยามความหมายของเครือข7ายทางสังคมมีอยู7 2 ความหมายได+แก7 1) เปcนขบวนการ

ทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการสร+างความสัมพันธ�ระหว7างบุคคล กลุ7ม องค�การ สถาบัน ท่ีมีเปwาหมาย
ร7วมกันในการดําเนินกิจกรรมบางอย7าง โดยท่ีสมาชิกของเครือข7ายมีความอิสระ 2)เปcนวัฒนธรรม
องค�การ ท่ีเปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้น มาเปcนการสร+างเครือข7าย ไม7เน+นการใช+อํานาจในการ
บริหารจัดการ แต7เน+นการจัดความสัมพันธ�ใหม7ในแนวราบ ในองค�การนั้นๆ จนเกิดเปcนความร7วมมือ
เพ่ือให+เกิดผลลัพธ�ท่ีดี และทํางานแบบประสานกัน (เสรี พงศ�พิศ, 2546) อีกท้ัง เครือข7ายทางสังคม
เปcน ความสัมพันธ�ในสังคมมนุษย� ท้ังในระดับปbจเจกบุคคล ปbจเจกบุคคลกับกลุ7ม ปbจเจกบุคคลกลุ7ม
กับกลุ7ม และปbจเจกบุคคลกลุ7มกับเครือข7าย โดยเปcนการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ�ท่ี
เก่ียวข+องกับสิ่งต7าง ๆ เช7น กิจกรรม การสื่อสาร ความร7วมมือ การพ่ึงพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู+ เปcนความสัมพันธ�ท่ีมีโครงสร+างและรูปแบบท่ีหลากหลาย (พระมหาสุทิตย� อาภากโร, 2547)   
ในช7วงทศวรรษท่ี 1970 เครือข7ายทางสังคมเปcนได+รับความนิยมและแพร7หลายท้ังในภาคธุรกิจ มี
สาเหตุ 3 ประการ คือ 1) การแข7งขันใหม7 ในยุคการค+าใหม7 ทําให+ไม7สามารถ ใช+โครงสร+างและการ
บริหารจัดการแบบเก7าซ่ึงเปcนแบบอํานาจลําดับชั้น ได+อีกต7อไป ต+องปรับความสัมพันธ� ให+เปcน
แนวนอน “เปcนเครือข7าย” 2) ความก+าวหน+าทางเทคโนโลยีข7าวสาร ทําให+องค�การสามารถปรับตัวเอง
และมีปฏิสัมพันธ�กับองค�การอ่ืนๆได+อย7างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ 3) ความก+าวหน+าทาง
วิชาการก7อให+เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห�โครงสร+างสังคมในลักษณะท่ีเปcนเครือข7าย และองค�การต7างๆ 
ล+วนมีลักษณะเปcนเครือข7าย ท้ังภายในตัวมันเองและความสัมพันธ�กับองค�การภายนอก (เสรี พงศ�พิศ, 
2548) กลุ7มของสมาชิกเครือข7าย (Nodes) ท่ีมีความเก่ียวข+องเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ�และ
ปฏิสัมพันธ�ทางสังคมในรูปแบบต7างๆ เช7น ความเปcนเพ่ือน ความเปcนญาติพ่ีน+อง ผู+ร7วมงาน การ
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สนทนาพูดคุย การให+คําแนะนําการให+ความไว+วางใจ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การติดต7อสื่อสาร
ผ7านอีเมลและสื่อสังคมออนไลน� การให+ความร7วมมือ ความเปcนผู+แต7งร7วม และการอ+างอิงผลงานวิจัย 
เปcนต+น (Marin, and Wellman,  2011: 11-12) เครือข7ายสังคม เปcนการแลกเปลี่ยนหรือการไหลเวียน
ของข+อมูล สารสนเทศ และทรัพยากรระหว7างกัน สมาชิกเครือข7ายอาจเปcนได+ท้ังมนุษย�ท่ีเปcนปbจเจก
บุคคล คณะบุคคล หรือสิ่งต7าง ๆ ท่ีไม7ใช7มนุษย�ก็ได+ เช7น องค�การ สถาบัน บทบาทหน+าท่ี ตําแหน7ง 
สัตว� สิ่งของ บทความวารสาร และเว็บเพจ ส7วนเนื้อหาของทรัพยากรท่ีแลกเปลี่ยนมีได+หลายชนิดท้ัง
ทรัพยากรท่ีจับต+องได+ เช7น สินค+า วัตถุดิบ บริการ เงิน หรือ ทรัพยากรท่ีจับต+องไม7ได+ เช7น ข+อมูล 
สารสนเทศ การสื่อสาร ความเชื่อ อิทธิพลทางสังคม เปcนต+น (Haythornthwaite, 1996: 323) 
  หลักการเบื้องต+นของการวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคม หมายถึง ชุดทฤษฎี เครื่องมือ
และกระบวนการวิจัยท่ีจะช7วยสร+างความเข+าใจโครงสร+างเครือข7ายทางสังคมและความสัมพันธ�
ระหว7างสมาชิกเครือข7ายได+ดีข้ึน เปcนวิธีการศึกษาลักษณะโครงสร+างของเครือข7ายในเชิงปริมาณ
โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร� โครงสร+างของเครือข7ายสามารถอธิบายได+ในรปูกราฟหรือตาราง
เมทริกซ�โดยใช+สัญลักษณ�จุดแทนสมาชิกเครือข7าย และเส+นแทนความสัมพันธ� สมาชิกเครือข7ายและ
เส+นเชื่อมโยงอาจมีชื่อเรียกท่ีแตกต7างกันไปตามความนิยมของแต7ละสาขาวิชาซ่ึงล+วนมีความหมาย
เหมือนกัน เช7น สมาชิกเครือข7ายเรียกว7า actors,agents, egos, vertices, nodes, sites หรือ units       
เส+นเชื่อมโยงเรียกว7า relations, ties, alters, edges, arcs,links, connections, หรือ bonds เปcน
ต+น นอกจากนี้ทิศทางของเส+นเชื่อมโยงสามารถแสดงได+ด+วยหัวลูกศร ตัวอย7างเช7น ความสัมพันธ�แบบ
เพียงฝ|ายเดียว (One-way directed graphs & Digraphs) แสดงภาพด+วยเส+นท่ีมีหัวลูกศรทางเดียว 
ความสัมพันธ�แบบต7างฝ|ายต7างตอบแทน (Two-way directed & Reciprocal graphs) แสดงภาพ
ด+วยเส+นท่ีมีหัวลูกศรสองทาง ส7วนความสัมพันธ�แบบสมมาตรหรือต7างฝ|ายต7างพ่ึงพาซ่ึงกันและกันเปcน
การเชื่อมโยงแบบไม7มีทิศทาง(Undirected graphs) แสดงภาพด+วยเส+นท่ีไม7มีหัวลูกศร (Hoppe and 
Reineltb, 2010: 601)  
  ท้ังนี้ ความสัมพันธ�ทางสังคมเปcนการเชื่อมโยงคนหรือสิ่งของมากกว7าสองสิ่งข้ึนไป
เข+าด+วยกัน ตัวอย7างเช7น คนสองคนท่ีทํางานด+วยกันจะได+รับการเชื่อมโยงเข+าด+วยกันโดยความสัมพันธ�
ของการทํางาน ทั้งสองคนอาจมีความสัมพันธ�มากกว7าหนึ ่งชนิด เช7น ทํางานด+วยกันและมี
ความสัมพันธ�ทางสังคมหลังเลิกงานด+วย ดังนั้น ท้ังคู7จึงถูกผูกมัดด+วยความสัมพันธ�ทุกชนิดท่ีมีอยู7การ
วิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมจะวิเคราะห�สิ่งท่ีใช+ผูกมัดหรือเชื่อมโยงและวิเคราะห�ความสัมพันธ�ท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังทิศทางของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร7งของความสัมพันธ�ด+วย (Wasserman and 
Faust, 1994: 136) หลักการการวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมเปcนกระบวนทัศน�ท่ีอาศัยทฤษฎีแนวคิด
และวิธีการวิจัยท่ีผสมผสานกันท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูลเครือข7ายท่ี
นิยมใช+ในงานวิจัย ได+แก7 การสํารวจด+วยแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ� การศึกษาเชิงชาติ
พันธุ�วรรณนา การศึกษาข+อมูลจากเอกสาร รายงาน สมุดบันทึก โครงสร+างองค�การ แผนภูมิ จดหมายเหตุ 
สิ่งตีพิมพ� เอกสารอิเล็กทรอนิกส� เว็บไซต� อีเมล และแฟwมข+อมูลบันทึกรายการเปลี่ยนแปลง 
(Transaction files) ข+อมูลท่ีใช+ในการวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมจะเปcนข+อมูลความสัมพันธ�ระหว7าง
สมาชิกเครือข7าย แต7ไม7ใช7ข+อมูล คุณลักษณะเฉพาะของสมาชิกเครือข7ายท่ีนิยมใช+ในการวิเคราะห�
ปbจจัยตัวแปร เช7น เพศ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เปcนต+น (Marin and Wellman, 2011: 11-14) 
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  การเก็บรวบรวมข+อมูลอาจใช+วิธีการสํารวจสมาชิกเครือข7ายซ่ึงเปcนประชากรท้ังหมด 
สําหรับเครือข7ายมีขนาดใหญ7มากอาจใช+วิธีสุ7มตัวอย7างความน7าจะเปcนแบบง7าย โดยการเดินสุ7ม การ
แนะนําปากต7อปาก (Snowball) หรือใช+เครื่องมือสร+างชุด คําถามแบบสร+างชื่อ ซ่ึงมีหลักการคือ 
เริ่มต+นการสอบถามจากสมาชิกเครือข7ายคนหนึ่งและให+บอกชื่อโยงถึงสมาชิกเครือข7าย รายอ่ืน ทํา
เช7นนี้ต7อๆ กันไป อย7างไรก็ตามวิธีการสํารวจมักมีข+อเสียคือใช+เวลาและค7าใช+จ7ายมากซ่ึงอาจแก+ปbญหา
โดยการสํารวจโดยใช+แบบสอบถามทางออนไลน� อย7างไรก็ตามการตั้งข+อคําถามจะต+องคํานึงถึง
ประเด็นเรื่องสิทธิส7วนบุคคลและ จริยธรรมการวิจัยในคนด+วย นอกจากนั้นคําตอบที่ได+รับจาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ�อาจมีข+อผิดพลาด เช7น จําไม7ได+ มีอคติ เลี่ยงตอบตามความเปcนจริง 
เปcนต+น ดังนั้นการใช+วิธีเก็บข+อมูลจากสิ่งท่ีมีการบันทึกไว+แล+ว เช7น เอกสาร รายงาน แฟwมข+อมูล อีเมล 
การสังเกต การเก็บข+อมูลการอ+างอิง (Co-citations) เปcนต+น อาจเปcนวิธีท่ีมีความเท่ียงตรงแต7วัดความ 
สัมพันธ�ได+เพียงทางอ+อม ดังนั้นหากใช+วิธีการแบบสามเส+า (Triangulation) จะช7วยทําให+การเก็บ
ข+อมูลมีความน7าเชื่อถือมากข้ึน (Marsden, 1990: 444) ท้ังนี้การเก็บรวบรวมข+อมูลความสัมพันธ�แล+ว 
นําข+อมูลความสัมพันธ�มาจัดเก็บในตารางเมทริกซ�ประชิด (Adjacency matrix) แสดงความสัมพันธ�
ระหว7างสมาชิกเครือข7ายในรูปกราฟหรือแผนภาพ และทําการวิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+ซอฟต�แวร�วิเคราะห�
เครือข7ายทางสังคมชนิดต7าง ๆ กราฟท่ีมีความซับซ+อนมากอาจประกอบด+วยเส+นเชื่อมโยงความสัมพันธ�
หลายชนิด (Multigraph) หรือประกอบด+วยกลุ7มสมาชิกเครือข7ายสองชนิด (Bipartite/Two-mode 
graph) หรือมากกว7าสองชนิดข้ึนไป (n-Mode graph) เครือข7ายท่ีมีขนาดใหญ7และซับซ+อนเหล7านั้น
สามารถแสดงให+เห็นภาพท่ีเข+าใจได+ง7ายข้ึนโดยใช+เทคนิคท่ีเรียกว7า การสร+างมโนภาพ (Visualization) 
(Krempel, 2011: 558-559)  
  อย7างไรก็ตาม ซอฟต�แวร�ที่ใช+สําหรับวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคม ในปbจจุบันมี
จํานวนมากกว7า 79 ชนิดท้ังซอฟต�แวร�ท่ีให+บริการฟรีเพ่ือการศึกษาและซอฟต�แวร�เพ่ือการจําหน7าย
ทางการค+า ซอฟต�แวร�ท่ีได+รับความนิยมใช+กันมากสําหรับงานวิจัย ได+แก7 UCINET, NetMiner, Pajek 
และ MultiNet ท้ังนี้ซอฟต�แวร� Pajek เหมาะสําหรับวิเคราะห�เครือข7ายท่ีมีขนาดใหญ7และซับซ+อนมาก 
สามารถเชื่อมโยงข+อมูลต7อไปยังซอฟต�แวร�วิเคราะห�สถิติอ่ืนๆได+ ซ่ึงดาวน�โหลดได+ฟรีจากเว็บไซต� 
http://pajek.imfm.si/doku.php นอกจากนี้แหล7งรวมซอฟต�แวร� ท่ีสําคัญสําหรับการวิเคราะห�
เครือข7ายทางสังคม ได+แก7 เว็บไซต� Software for Social Network alysis ของมาร�ก ฮุสแมน(Mark 
Huisman) http://www.gmw.rug.nl/~huisman/sna/software.html) ซ่ึงมีท้ังซอฟต�แวร�สําหรับ
วิเคราะห�ท่ัวไป ซอฟต�แวร�เฉพาะทางและซอฟต�แวร�สําหรับสร+างมโนภาพ และเว็บไซต�ของสมาคม
เครือข7ายสากลเพ่ือการวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคม (International Network for Social Network 
Analysis: INSNA) (http://www.insna.org/software) (Huisman and van Duijn, 2011: 578) 
  สรุปได+ว7า ต้ังแต7ช7วงทศวรรษท่ี 1970 เปcนต+นมาได+มีการนําแนวคิดเครือข7ายทาง
สังคมท่ีประกอบด+วยกลุ7มผู+ดําเนินการผู+ท่ีถูกเชื่อมโยงกับบุคคลอ่ืนผ7านความสัมพันธ�อย7างมีความหมาย
ทางสังคมแห7งนั้น ความสัมพันธ�เหล7านี้สามารถถูกวิเคราะห�สําหรับลักษณะรูปแบบโครงสร+างความสัมพันธ�
ท7ามกลางกลุ7มผู+ดําเนินการได+ นอกจากนั้นการวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมมองไปสู7คุณลักษณะของ
บุคคลในเครือข7ายและการกําหนดความสัมพันธ�ท7ามกลางกลุ7มผู+ดําเนินการอีกด+วย การนําทฤษฎีและ
วิธีการเครือข7ายทางสังคมมาใช+ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร�กันอย7างหลากหลาย นักวิจัยทางด+าน
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เครือข7ายทางสังคมท่ีเปcนผู+นําของวงการโดยเปcนผู+แต7งตํารา เขียนบทความ สร+างทฤษฎี และแนวคิด
ใหม7 สร+างซอฟต�แวร�วิเคราะห�เครือข7ายและมีผลงานท่ีได+รับการอ+างอิงสูง เครือข7ายทางสังคมเปcนการ
เชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ�และปฏิสัมพันธ�ทางสังคมในรูปแบบต7างๆ การวิเคราะห�เครือข7ายทาง
สังคมเปcนการวิเคราะห�สิ่งท่ีใช+ผูกมัดหรือเชื่อมโยงและวิเคราะห�ความสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังทิศทาง
ของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร7งของความสัมพันธ�นั้นๆด+วย การวิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมเปcน
กระบวนทัศน�ท่ีอาศัยทฤษฎีแนวคิดและวิธีการวิจัยที่ผสมผสานกันท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูลจากกลุ7มตัวอย7าง ได+แก7 การสํารวจ การสังเกต การสัมภาษณ� และเก็บรวม
รวมจากข+อมูลท่ีมีการบันทึกไว+แล+ว การจัดการข+อมูลโดยนําข+อมูลท่ีมีความสัมพันธ�มาแสดงในรูปแบบ
กราฟและตารางเมทริกซ�ประชิด การวิเคราะห�ข+อมูลโดยการสร+างกราฟ ภาพมโนภาพโดยใช+ซอฟต�แวร� 
ท้ังนี้ซอฟต�แวร�วิเคราะห�เครือข7ายทางสังคมปbจจุบันนิยมใช+ ได+แก7 โปรแกรม Pajek ซึ่งสามารถ
ดาวน�โหลดได+ฟรีจากเว็บไซต� และสามารถดาวน�โหลดหนังสือชื่อ" Exploratory Social Network 
Analysis with Pajek" (Nooy, W.C., Mrvar, A. And Batagelj, V.2005. Exploratory Social 
Network Analysis with Pajek. Cambridge Press, Cambridge.) ได+ฟรีเช7นกัน โปแกรมPajek 
เปcนภาษาสโลวาเนียซ่ึงแปลว7า แมงมุง เปcนชุดโปรแกรมนี้ได+รับการพัฒนาจากกลุ7มนักวิจัย ได+แก7 
Wouter de Nooy, Andrej Mrvar and Vladimir Batagelj ซ่ึงเปcนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห�
โครงสร+างเครือข7ายทางสังคม โดยมีจุดเด7นได+แก7ความสามารถสําหรับการวิเคราะห�ชุดข+อมูลขนาดใหญ7  
นอกจากนี้ยังมีคู7มือสําหรับการใช+โปรแกรม Pajek ควบคู7กับการวิเคราะห�เชิงทฤษฎีเครือข7ายทาง
สังคมท่ีเขียนโดยกลุ7มนักวิจัยเหล7านี้ ซ่ึงเปcนเทคนิควิธีท่ีมีการนํามาใช+งานในการศึกษาการวิเคราะห�
โครงสร+างเครือข7ายทางสังคม อย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกต�ใช+เปcนระเบียบวิธีวิจัย 
ได+แก7การประยุกต�ใช+โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข7ายไม7พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance)  

7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-     
วิทนีย� ยู  (Mann-Whitney U Test) 

  การทดสอบแมน-วิทเนย� ยู การทดสอบที่นิยมใช+มากที่สุดในการทดสอบเก่ียวกับ
ความเท7ากันของค7ามัธยฐานของ 2 ประชากรท่ีมการแจกแจงแบบต7อเนื่องและเปcนอิสระกัน คือ การทดสอบ 
Mann – Whitney U Test ตัวแปรท่ีสนใจศึกษามีสเกลการวัดแบบอันดับ (ordinal scale) หรือสูงกว7า 
โดยคํานวณค7าสถิติ U เราอาจเปรียบเทียบการทดสอบ Mann – Whitney U Test ได+กับการทดสอบ 
Independent Sample T – Test Group ในการวิเคราะห�ของสถิติอิงพารามิเตอร� ซ่ึงมีข+อตกลงเบื้องต+น 
เก่ียวกับตัวแปรท่ีสนใจศึกษาท่ีมีสเกลการวัดแบบช7วง (interval scale) และมีการแจกแจงแบบปกติ
นั่นคือเม่ือไม7ทราบการแจกแจงของข+อมูลหรือข+อมูลไม7ได+มีการแจกแจงแบบปกติ เราสามารถใช+การทดสอบ 
Mann – Whitney U Test แทนการทดสอบ Independent Sample T – Test ได+ และแทนท่ีจะ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค7าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ7ม (P. Sprent and N.C. Smeeton, 2001)  

  การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-วิทนีย�ยู 
(Mann-Whitney U Test) คือการทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุ7มตัวอย7าง 2 กลุ7มเปcนอิสระจากกัน 
สถิติ The Mann-Whitney U Test สถิติประเภทนี้เปcนสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเพ่ือศึกษา
ดูว7า กลุ7มตัวอย7างสองกลุ7มนี้ได+มาจากกลุ7มประชากรเดียวกันหรือไม7 สถิติประเภทนี้เปcนประเภทนอน
พาราเมตริกท่ีมีประสิทธิภาพมากอย7างหนึ่ง ในบางครั้งการใช+สถิติประเภทพาราเมตริก t-test ไม7อาจ



93 
 

 

 

ใช+ได+ เนื่องจากขาดข+อตกลงเบื้องต+นบางประการและท่ีเห็นได+อย7างชัดเจนก็คือ ข+อมูลจัดเปcนประเภท 
Ordinal Scale ก็สามารถใช+ The Mann-Whitney U Test การใช+ t-test ข+อมูลต+องอยู7ในระดับ 
Interval Scale หรือสูงกว7า การต้ังสมมติฐาน ในขบวนการวิจัย สมมติว7า นักวิจัยได+มีกลุ7มประชากร 
A และกลุ7มประชากร B เปcนกลุ7มประชากรสองกลุ7ม สมมุติฐานการวิจัย (Null Hypothesis) Ho : 
กลุ7มประชากร A และ กลุ7มประชากร B ต7างก็มีลักษณะของการแจกแจงของข+อมูลเหมือนกัน ถ+า
คัดค+านหรือไม7ยอมรับ  Ho ก็แสดงว7ามีการยอมรับ Alternative Hypothesis (H1) ซ่ึงเขียนได+เปcน
สามแบบ คือ แบบท่ี 1 H1 : A ≠ B แบบท่ี 2 H1 : A > B แบบท่ี 3 H1 : A < B 
  กรณีท่ีเขียนได+ว7า A = B เปcนการทดสอบแบบสองทิศทาง (Two-Tailed) ส7วนท่ี 
เขียน A > B หรือ A < B เปcนการทดสอบแบบทิศทางเดียว ( One-Tailed ) 

  วิธีการทางสถิติ วิธีการทางสถิติ The Mann-Whitney U Test มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดให+ กลุ7มตัวอย7างท่ีใช+ในการวิจัยมี 2 กลุ7ม เปcนกลุ7มท่ีเปcนอิสระจากกัน n1คือจํานวนข+อมูลใน
กลุ7มท่ี1 และ n2 คือจํานวนข+อมูลในกลุ7มท่ี 2 และกําหนดให+ n1 < n2 
  วิธีการคํานวณคือ ในข้ันแรกรวมจํานวนข+อมูลของท้ังสองกลุ7มให+เปcนกลุ7มเดียวกัน
เสียก7อน และให+N คือ จํานวนข+อมูลท้ังสองกลุ7มรวมกัน ดังนั้น N = n1 + n2 ต7อจากนี้ก็ให+จัดลําดับท่ี 
หรือเรียงลําดับท่ีของข+อมูลจากน+อยไปมากเปcนลําดับไป ผู+วิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกต�ใช+เปcน
ระเบียบวิธีวิจัย ได+แก7การทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุ7มตัวอย7าง 2 กลุ7มเปcนอิสระจากกัน ของอาคาร
สํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ และกลุ7มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี 

7.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเมทริกซ� หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-     
Multimethod Matrix) 

การประเมินค7าความตรง (Assess Validity) ใช+วิธีทดสอบความตรงเชิงโครงสร+าง 
(Construct Validity) วิธีการเชิงพหุเก็บข+อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยาด+วยวิธี 
“เมทริกซ� ลักษณะหลากวิธีหลาย” (Multitrait – Multimethod matrix) คุณลักษณะ MTMM 
พัฒนาโดย Campbell และ Fiske ผู+ได+พยายามคิดค+นวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติเพ่ือให+นักวิจัย
สามารถนําไปใช+ได+ ใน MTMM นั้น Campbell และ Fiske ได+เสนอแนะความเท่ียงตรงแบบใหม7 2 
แบบคือ ความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและความเท่ียงตรงเชิงจําแนก(convergent and discriminant) 
ซ่ึงเปcนส7วนหนึ่งของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+าง (Campbell and Fiske, 1959). ผู+วิจัยสามารถ
ประเมินได+ท้ังความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช+ MTMM และยังสามารถอ+างได+ว7า
เครื่องมือวัดมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+าง เนื่องจากมีหลักฐานแสดงท้ังความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและ
ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก เม่ือเมทริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธีอยู7ในรูปของเมทริกซ� หรือตาราง
แสดงความสัมพันธ�แล+ว การประเมินความตรงเชิงโครงสร+างจะมีความง7ายข้ึน ซ่ึงภายในเมทริกซ� 
หลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข+อมูลท่ีวัดในแต7ละคุณลักษณะ(Traits) หรือองค�ประกอบท่ีเรา
ต+องการศึกษา และวิธีการวัดหลายวิธี เช7น การสอบแบบเขียนตอบ (Paper and pencil test) การ
วัดการปฏิบัติ (Performance measure) เปcนต+น อาทิ การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+
คอมพิวเตอร�สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปzท่ี 6 ของ คมกริบ ธีรานุรักษ� (2552) ใช+วิธีวิเคราะห� 
พหุลักษณะ-พหุวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix) พิจารณาค7าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร+าง โดยใช+มาตรวัด 
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2 ประเภท ได+แก7 มาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+กระดาษสอบและมาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+
คอมพิวเตอร� เพ่ือนาผลท่ีได+จากมาตรวัดท้ังสองมาเปรียบเทียบหาความสอดคล+องกัน ผลการประเมิน
พบว7าแม+จะวัดคุณลักษณะเดียวกัน ด+วยมาตรวัดต7างชนิดกันก็ยังมีความสัมพันธ�กันสูง ขณะท่ี       
อารีรัตน� หม่ืนมา (2546) ทําการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ� ชนิดมาตราส7วนประมาณค7า
และสถานการณ�สําหรับวัยเด็กตอนปลาย ผู+วิจัยได+สร+างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ� ชนิดมาตราส7วน
ประมาณค7าสําหรับเด็กวัยตอนปลาย และมาตราส7วนสถานการณ� สําหรับเด็กวัยตอนปลาย พบว7า
มีความตรงเชิงโครงสร+างโดยวิธีวิเคราะห�พหุลักษณะ-พหุวิธีได+ค7าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีแสดงถึงความตรง
เชิงเหมือน และความตรงเชิงจําแนก ท้ังนี้ ประสพชัย พสุนนท� (2558: 393) ได+สรุปเก่ียวกับความ
เท่ียงตรงตามเกณฑ�สัมพันธ� เปcนความเท่ียงตรงท่ีมีเกณฑ�ในการพิจารณาหรือเกณฑ�ท่ีใช+ในการเปรียบเทียบ
กับแบบสอบถามในการวิจัยอยู7ก7อนแล+ว จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีสร+างข้ึนไปวิเคราะห�สหสัมพันธ� 
ความเท่ียงตรงตามเกณฑ�สัมพันธ�ประกอบไปด+วยความเท่ียงตรงตามสภาพ ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ� 
ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน และความเท่ียงตรงเชิงจําแนก นอกจากนี้   เมทริกซ� MMTM ของ Campbell 
and Fiske (1959) ยังเปcนเครื่องมือช7วยท่ีดีในการวิเคราะห�ความเท่ียงตรงตามเกณฑ�สัมพันธ� นิยมใช+
ความเท่ียงตรงลักษณะนี้ท้ังในงานวิจัยท่ีต+องการสร+างเครื่องมือวิจัย และเพ่ือตรวจสอบว7าเครื่องมือใน
การวิจัย (โดยเฉพาะแบบสอบถาม) เปcนไปตามแนวคิด ทฤษฎี หรือกฎต7างๆ หรือไม7  
  พ้ืนฐานของ multitrait-multimethod (MTMM) เมทริกซ�สามารถดูเปcนสองมิติคือ
การจําแนกประเภทของลักษณะและวิธีการ ท่ัวไปวิธีการวิเคราะห�เช7นการสร+างแบบจําลองสมการ
โครงสร+างและทฤษฎี generalizability วิเคราะห�ความเปcนไปได+ ในการวิเคราะห�ข+อมูล MTMM 
เทียบเท7ากับรูปแบบองค�ประกอบเชิงยืนยันด+วยข+อ จํากัด เพ่ิมเติมท่ีกําหนดโดย พาราเมทริก ความ
ซับซ+อนเพ่ิมเติมเช7นข+อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะหรือการวิเคราะห�พหุระดับของข+อมูล MTMM มี
เครื่องมือในการวิเคราะห�ความยืดหยุ7นกับ ความเปcนไปได+ แสดงดัง ตารางท่ี 6 ความสัมพันธ�ค7าเฉลี่ย
และค7าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของข+อมูล (Cora J.et al., 2009) 

 

Items    L-H  L-I  L-H  F-H  H-I  F-H  C-H  C-I  C-H 
Ladder-house 1 – – – – – – – – 
Ladder-income  .359  1 – – – – – – – 
Ladder-health .240  .299  1 – – – – – – 
Faces-house  .837  .284  .179  1 – – – – – 
Faces-income   .254  .862  .249  .298  1 – – – – 
Faces-health .196  .208  .897  .223  .252  1 – – – 
Circles-house .832  .330  .190  .851  .293  .197  1 – – 
Circles-income .247  .833  .250  .272  .864  .225  .361  1 – 
Circles-health  .169  .204  .848   .173   .218   .864  .208  .254  1 
Means  5.30   4.87  5.35  5.43  4.96  5.40  4.54  4.17  4.59 
Standard deviations 1.305  1.338  1.439  1.209  1.278  1.377  1.124  1.231  1.226 
  

ภาพท่ี 16 ความสัมพันธ�ค7าเฉลี่ยและค7าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของข+อมูล 
ท่ีมา: J. Cora et al., “A Multilevel Multitrait-Multimethod Analysis,” Methodology 5, 3 
(2009):72–77. 
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  ความสัมพันธ�เหล7านี้ถูกคํานวณโดยใช+ โปรแกรม SPSS ความสัมพันธ�ระหว7างในการ
สร+างวิธีท่ีเหมือนกันกับวิธีการท่ีแตกต7างกัน จะเห็นว7า Campbell-Fiske ใช+เกณฑ�ท่ีจะพบกันในเมท
ริกซ� MTMM นี้ สูงท่ีสุดความสัมพันธ�ไกลโดยอยู7ระหว7างความแตกต7าง heteromethod-monotrait 
ความสัมพันธ�ระหว7างลักษณะอยู7ในช7วงผลกลางแสดงแสดงผลโดยโคเฮน Cohen (1988) สูงท่ีสุด 
ความสัมพันธ�ระหว7างลักษณะสูงสุดอยู7ระหว7างความพึงพอใจ ท่ีพักอาศัยและความพึงพอใจท่ีมีรายได+
ซ่ึงเปcนการตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาตญาณ 
  MTMM เม่ืออยู7ในรูปของเมทริกซ� หรือตารางแสดงความสัมพันธ�แล+ว การประเมิน
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+างก็จะง7ายขึ้น ภายใน MTMM จะแสดงชุดของข+อมูลที่วัดในแต7ละ
คุณลักษณะ(traits) ท่ีหลากหลาย โดยใช+วิธีการวัดหลายวิธี (เช7น การสอบแบบเขียนตอบ (paper 
and pencil test), การสังเกตโดยตรง (direct observation), การวัดการปฏิบัติ (performance 
measure)) แต7 MTMM ก็เปcนวิธีท่ีมีข+อจํากัดคือจะต+องวัดแต7ละคุณลักษณะในทุกวิธีการท่ีกําหนด 
โครงสร+างของ MTMM มีลักษณะเปcนเมทริกซ� สหสัมพันธ� ดังรูปภาพ 2-15 แสดง MTMM สําหรับ 3 
คุณลักษณะ (คุณลักษณะ A, B และ C) แต7ละคุณลักษณะจะวัดด+วยวิธีการท่ีแตกต7างกัน 3 วิธี (วิธีท่ี 
1, 2 และ 3) สังเกตว7าค7าท่ีแสดงในกรอบแต7ละกรอบ คือวิธีการแต7ละวิธีMTMM จะแสดงเมทริกซ� 
สหสัมพันธ�ระหว7างชุดข+อมูล ยกเว+นในแนวไดอะกอนอลของเมทริกซ� ซ่ึงโดยปกติควรจะมีค7าเปcน 1 
เพราะสหสัมพันธ�ระหว7างตัวมันเองจะมีค7าเปcน 1.00 เสมอ จะแทนท่ีค7านี้ด+วยค7าความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือแต7ละชุดข+อมูล ก7อนท่ีผู+วิจัยจะแปลความหมายของMTMM จะต+องทําความเข+าใจในส7วน
ต7าง ๆ ของเมทริกซ� เสียก7อน อันดับแรก จะสังเกตว7าค7าในเมทริกซ� จะแสดงค7าสหสัมพันธ� มีลักษณะ
เปcนเมทริกซ� สมมาตร ดังนั้นเราจะมองเพียงครึ่งหนึ่งของเมทริกซ�  (ในรูปภาพ 2-15 จะแสดงเพียง
ครึ่งล7าง) อันดับท่ีสอง สหสัมพันธ�จะแยกออกเปcน 3 กลุ7มใหม7 แสดงด+วยรูปแบบ 3 แบบคือ ไดอะกอนอล, 
สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม (Campbell and Fiske, 1959). 
  แนวคิดของ MTMM เปcนวิธีการประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+าง ในเมทริกซ� หนึ่งๆ
มันเปcนไปได+ท่ีเราจะตรวจสอบท้ังความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกพร+อมกันแม+จะมีประโยชน� 
MTMM ก็ยังมีผู+นําไปใช+น+อย มีเหตุผลด+วยกันหลายประการ ประการแรกคือเปcนรูปแบบท่ีสมบูรณ� 
(purest form) MTMM จะต+องมีรูปแบบ การวัดท้ังภายในกลุ7มและข+ามกลุ7ม คือมีการวัดคุณลักษณะ
ท่ีหลากหลายโดยใช+วิธีการวัดหลายแบบ ขณะท่ี Campbell และ Fiske กล7าวไว+อย7างชัดเจนว7า
สามารถใช+รูปแบบท่ีไม7สมบูรณ�ได+ โดยจะเน+นหนักความสําคัญของรูปแบบจําลองของคุณลักษณะ
เดียวกันที่ใช+วิธีการแตกต7างกันในการประยุกต�ใช+กับเนื้อหาในการวิจัย มันเปcนไปไม7ได+ท่ีการวัด
คุณลักษณะท้ังหมดจะใช+วิธีการท่ีแตกต7างกัน ท้ังหมด ในการนําไปใช+ในการวิจัยทางสังคมศาสตร�
โดยมาก เปcนไปไม7ได+ท่ีจะใช+วิธีการท่ีกําหนดแน7นอนในทุก ๆ ส7วนของรูปแบบการวิจัย ประการท่ีสอง
การตัดสินใจ โดยธรรมชาติของ MTMM อาจจะถูกตัดสินทวนซํ้าใหม7จนได+ผลสรุปท่ีถูกต+อง ผู+วิจัยบางคน
ต+องการทดสอบสําหรับความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+างโดยให+ผลเปcนสัมประสิทธิ์ทางสถิติเพียงตัวเดียวใน
การทดสอบ ซ่ึงจะเหมือนกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� มันเปcนไปไม7ได+ในการใช+ MTMM ท่ีจะแสดง
ปริมาณของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+างด+วยค7าเพียงค7าเดียว ในท่ีสุดการตัดสินใจโดยธรรมชาติของ 
MTMM ก็คือ ผู+วิจัยท่ีแตกต7างกันจะมีการสรุปผลความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+างท่ีแตกต7างกัน ตัวอย7าง
ของเมทริกซ� MTMM ใช+ตัวอย7างของ Trochim (2006) ดังภาพท่ี 17 
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  Method 1 Method 2 Method 3 
 Trait

s 
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 

Method 1 
A1 (.89)         
B1 .51 (.89)        
C1 .38 .37 (.76)       

 
          

Method 2 
A2 .57 .22 .09 (.93)      
B2 .22 .57 .10 .68 (.94)     
C2 .11 .11 .46 .59 .58 (.84)    

 
          

Method 3 
A3 .56 .22 .11 .67 .42 .33 (.94)   
B3 .23 .58 .12 .43 .66 .34 .67 (.92)  
C3 .11 .11 .45 .34 .32 .58 .58 .60 (.85) 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 17 โครงสร+างของ MTMM ใช+ตัวอย7างของTrochim  
ท่ีมา: W. M. K. Trochim, Research Methods Knowledge Base. accessed November 18, 
2015, available from http:// http://www.socialresearchmethods.net/kb/mtmmmat.php  
 
  จากภาพท่ี 17 เมทริกซ� MTMM เปcนเมทริกซ�สมมาตร (Symmetric Matrix) ซ่ึง
พิจารณาเพียงเมทริกซ�สามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix) หรือเมทริกซ�สามเหลี่ยมล7าง 
(Lower Triangular Matrix) ก็ได+ สําหรับส7วนประกอบของเมทริกซ� MTMM อธิบายได+ดังนี้ 

  ไดอะกอนอลท่ีแสดงความเชื่อม่ัน (The Reliability Diagonal) (คุณลักษณะ
เดียวกัน-วิธีการเดียวกัน) การประมาณค7าความเชื่อม่ันสําหรับเครื่องมือวัดแต7ละชุด ผู+วิจัยสามารถ
เลือกวิธีประมาณค7าความเชื่อม่ันได+หลายวิธี (เช7น สอบซํ้า ความสอดคล+องภายใน เปcนต+น) เนื่องจาก
เครื่องมือมี 9 ชุด เราจึงมีความเชื่อม่ัน 9 ค7า ความเชื่อม่ันค7าแรกในตัวอย7าง (0.89) เปcนค7าความ
เชื่อม่ันระหว7างคุณลักษณะ A วิธีการท่ี 1 กับคุณลักษณะ A วิธีการท่ี 1 (ต7อไปนี้เราจะเรียกย7อๆ ว7า 
A1-A1) หรือก็คือความเชื่อม่ันของเครื่องวัดคุณลักษณะ A ท่ีวัดด+วยวิธีการท่ี 1 นั่นเอง ค7าความเชื่อม่ันค7า 
ท่ีสอง (.89) เปcนค7าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ B ด+วยวิธีการท่ี 1 ทีนี้ลองพิจารณาค7า
ความเชื่อม่ันอ่ืน ๆ แล+วลองตอบดูว7า ค7าความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ C ท่ีวัดด+วยวิธีการท่ี 
3 มีความเชื่อม่ันเท7าไหร7  

Monomethod 
blocks 
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diagonal 

Heteromethod 
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Heterotrait- 
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monomethod 
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  ไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ยงตรง (The Validity Diagonals) (คุณลักษณะ
เดียวกัน-วิธีการต7างกัน) สหสัมพันธ�ระหว7างการวัดของคุณลักษณะท่ีเหมือนกันโดยใช+วิธีการท่ีแตกต7างกัน 
MTMM จะแสดงค7าสหสัมพันธ�ภายในกล7องสี่เหลี่ยม นั่นคือความเท่ียงตรงจะแสดงในเมทริกซ� ไดอะกอนอล
ท่ีอยู7ภายในกล7องสี่ เหลี่ยมแต7ละกล7อง ในรูปภาพ 1 ดูท่ี A1-A2 สหสัมพันธ�เปcน 0.57 นั่นคือ
สหสัมพันธ�ระหว7างวิธีการวัด 2 วิธี (1 และ 2) ท่ีวัดคุณลักษณะเดียวกัน (A) ค7าเหล7านี้เราคาดหวังว7า
จะมีความสัมพันธ�กันสูง นั่นหมายถึงว7ายิ่งมีค7าสหสัมพันธ�กันสูงยิ่งจะทําให+มีความเท่ียงตรงสูง ความ
เท่ียงตรงในท่ีนี้ก็คือ "ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน" ทีนี้ลองพิจารณา ค7าอ่ืน ๆ ในคุณลักษณะเดียวกันแต7
วิธีการต7างกัน 

  สามเหลี่ยมท่ีแสดงคุณลักษณะต7างกันแต7วิธีการเดียวกัน (The Heterotrait-
Monomethod Triangles) เปcนสหสัมพันธ�ระหว7างการวัดคุณลักษณะต7างกันแต7ใช+วิธีการวัดเดียวกัน 
ตัวอย7างเช7น A1-B1 = 0.51 อยู7ในส7วนบนทางซ+ายของสามเหลี่ยมคุณลักษณะต7างกัน-วิธีการเดียวกัน 
สังเกตว7าเปcนสหสัมพันธ�ของคุณลักษณะท่ีต7างกัน (คุณลักษณะ A และ B) แต7วิธีการเดียวกัน (วิธีการ
ท่ี1)ค7าเหล7านี้เราคาดหวังว7าจะมีความสัมพันธ�กันตํ่า ซ่ึงหมายถึงมี "ความเท่ียงตรงเชิงจําแนก" สูงถ+า
สหสัมพันธ�มีค7าสูง นั่นคงเปcนเพราะประสิทธิภาพของวิธีท่ีใช+วัด 
  สามเหลี่ยมท่ีแสดงคุณลักษณะต7างกันและวิธีการต7างกัน(The Heterotrait 
Heteromethod Triangles) สหสัมพันธ�ระหว7างคุณลักษณและวิธีการท่ีแตกต7างกัน เช7น A1-B2 มีค7า 
สหสัมพันธ� 0.22 โดยท่ัวไปสหสัมพันธ�ของการวัดคุณลักษณะท่ีต7างกันด+วยวิธีการท่ีต7างกันย7อมมีค7า 
ตํ่าท่ีสุดในเมทริกซ�  
  กล7องสี่เหลี่ยมท่ีแสดงวิธีการเดียวกัน (The Monomethod Blocks) ค7าสหสัมพันธ�
ท้ังหมดเกิดจากวิธีการวัดท่ีเหมือนกัน นั่นคือกล7องสี่เหลี่ยมท่ีอยู7ในแนวทแยงแต7ละกล7องจะคลุมวิธีการ
วัดเดียวกัน 

  กล7องสี่เหลี่ยมที่แสดงวิธีการวัดต7างกัน (The Heteromethod Blocks) ค7า
สหสัมพันธ�ท้ังหมดเกิดจากวิธีการวัดต7างกัน นั่นคือจะมี (K(K-1))/2 กล7องท่ีแสดง ค7าสหสัมพันธ�ของ
วิธีการวัดต7างกัน เม่ือ K = จํานวนวิธีการวัด ในตัวอย7างนี้มีวิธีการวัด 3 วิธีดังนั้นจะได+กล7องสี่เหลี่ยมท่ี
แสดงค7าสหสัมพันธ�ของวิธีการวัดต7างกันจํานวน (3(3-1))/2 = (3(2))2 = 6/2 = 3 กล7อง ก็คือกล7อง 3 
กล7องท่ีอยู7ครึ่งล7างของเมทริกซ�  

  สรุปได+ว7าการใช+วิธีการเชิงพหุเก็บข+อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยา      
“เมทริกซ� ลักษณะหลากวิธีหลาย” (Multitrait – Multimethod matrix) เพ่ือให+นักวิจัยสามารถ
นําไปใช+ได+ ความเท่ียงตรงแบบใหม7 2 แบบคือ ความเท่ียงตรงเชิงเหมือน(convergent) และความ
เท่ียงตรงเชิงจําแนก (discriminant) ซึ่งเปcนส7วนหนึ่งของความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+าง สามารถ
ประเมินได+ท้ังความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช+ MTMM  ซ่ึงเปcนเทคนิควิธีท่ีมีการ
นํามาใช+งานในการศึกษาการวิเคราะห�เมทริกซ� ลักษณะหลากวิธีหลายอย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึง
พิจารณานํามาประยุกต�ใช+เปcนระเบียบวิธีวิจัยได+แก7 การพิจารณาคุณลักษณะต7างกันแต7วิธีการเด่ียวกัน 
(Heterotrait - Monomethod Triangles) ของเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
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8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร”ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาวิเคราะห�งานวิจัยท้ังในประเทศและต7างประเทศ 
โดยเรียงลําดับตามปzท่ีศึกษาวิจัยได+ดังนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคารและการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ได+มีผู+วิจัยไว+ดังนี้ 

 คงศักด์ิ ปbญญาคง (2556) วิจัยเรื่อง “สภาพและปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีของ
สถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาทําโดย คัดเลือกโดยประชากรท่ีใช+ในการวิจัยคือ ผู+บริหาร อาจารย� และพนักงานรถไฟท่ี 
เข+ารับการฝ�กอบรมภายในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ในปzการศึกษา 2555 จํานวน 150 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิง
สํารวจโดยใช+แบบสอบถาม เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า สภาพการบริหารงานอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายด+านทุกด+านอยู7ในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ด+านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี ด+านการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ด+านการใช+อาคารสถานที่ ด+านการประเมินผลอาคารสถานท่ี ด+านการ
จัดสร+างอาคารสถานท่ี ตามลําดับส7วนปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ สังกัดการรถไฟแห7งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมท้ัง 5 ด+าน อยู7ในระดับมาก
ทุกด+านเรียงลําดับดังนี้ ด+านการใช+อาคารสถานท่ี ด+านการควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี ด+านการจัดสร+าง
อาคารสถานท่ี ด+านการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี และด+านการประเมินผลอาคารสถานท่ีตามลําดับ 

 ศิริลักษณ� กํ่าศิริ (2555) วิจัยเรื่อง “การดูแลอาคารสํานักงานให+เช7ารายเดียวกับผู+เช7า
หลายราย โดยมีเจ+าของร7วมกัน กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ+าส�รัชดาและอาคารกลาสเฮ+าส� สุขุมวิท”         
มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการดูแลอาคารสํานักงานให+เช7า เพ่ือการเปรียบเทียบการดูแลอาคารสํานักงาน
ให+เช7าและเพ่ือหาข+อเสนอแนะแนวทางในการดูแลอาคารสํานักงานท่ีมีผู+เช7ารายเดียวกับผู+เช7าหลาย
รายท่ีมีเจ+าของร7วมกัน การศึกษาทําโดยใช+แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study 
Approach) คัดเลือกโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาคารสํานักงาน 
จํานวน 2 อาคาร วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ� เปcนเครื่องมือ 
ผลการวิจัยพบว7า การดูแลอาคารสํานักงานท่ีมีผู+เช7ารายเดียวกับหลายราย ส7งผลทําให+ภาะงานต7างกัน 
คืออาคารท่ีมีผู+เช7าหลายรายจะมีการจัดหาผู+เช7าพ้ืนท่ีอาคาร ส7วนความต7างด+านอ่ืนพบว7าเปcนไปเพราะ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะงานระบบประกอบอาคารการดูแลรักษาระบบจะไม7มีความแตกต7างกันมาก
เพราะเจ+าของอาคารเปcนเจ+าของเดียวกัน นโนยายการดูแลอาคารจึงไม7มีความแตกต7างกัน การศึกษา
พบว7า การบริหารโดยเจ+าของเดียวกัน ควรแยกงานจัดซ้ือท่ีมีความซํ้าซ+อน จากเดิมท่ีแยกกันจัดซ้ือจึง
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มีข+อเสนอแนะรวมส7วนงานจัดซ้ือจัดจ+างเปcนหน7วยงานส7วนกลางเพ่ือประหยัดต+นทุนการดูแลและการ
รวมศูนย�การทํางานเพ่ือทําให+การจัดซ้ือจัดจ+างมีอํานาจการต7อรองมากข้ึน 

 ธงชัย ทองมา (2554:135-146) วิจัยเรื ่อง “การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร
สํานักงานให+เช7าระดับ เอ: ในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
การใช+อาคาร ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการบริหารงานลักษณะโครงสร+างองค�กรของหน7วยงาน และ
ขอบเขต ท่ีเก่ียวข+องสํานักงานให+เช7าระดับ เอ ตลอดจนความต+องการของผู+ลงทุนอาคารสํานักงานให+
เช7าระดับเอ ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาทําโดย ใช+แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case 
study Approach) คัดเลือกโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาคาร
สํานักงาน จํานวน 15 อาคาร วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ� เปcน
เครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า พบว7าอาคารสํานักงานให+เช7าระดับ เอ ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 15 อาคาร 
มีแนวความคิดในเรื่องของนโยบาย ได+แก7 การสร+างความปลอดภัยต7อผู+ใช+อาคาร การดูแลรักษาอาคาร 
และคุณภาพงานบริการ และมีวัตถุประสงค�หลักได+แก7 เพ่ือการรักษาสภาพอาคารและระบบประกอบ
อาคาร การให+บริการท่ีดีมีมาตรฐานและสร+างความพึงพอใจให+กับลูกค+า การสร+างความปลอดภัย  
และขอบเขตความรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ พบว7ามี 3 ส7วนได+แก7 1) ส7วนบริหาร 
จะให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร�  กลยุทธ� ทิศทาง และกํากับ
ดูแล ประเมินผล 2) ส7วนจัดการ จะให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การกําหนดหน+าท่ี และ
ขอบเขตในการปฎิบัติงาน  การจัดการพ้ืนท่ีใช+สอยอาคาร การจัดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล การจัดหางานการบริการและการดูแลรักษาอาคารท่ีจําเปcนให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร 
การจัดการจัดทํางบประมาณประจําปz การจัดการบํารุงรักษาเชิงปwองกันและการจัดทําแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปwองกันประจําปz การรักษาสภาพทรัพยากรกายภาพ การจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน เปcนต+น 3)ส7วนปฎิบัติการ จะให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 งานบํารุงรักษาอาคาร
และโครงสร+าง งานบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย  
การปwองกันและกําจัดแมลง งานดูแลสวนและงานการรักษาภูมิทัศน� งานบริการพิเศษหรืองานเฉพาะ
ทางหรือเจ+าของผลิตภัณฑ� เปcนต+น รูปแบบการบริหารทรัพยากรกายภาพ(Facility Management) 
พบว7ามี 3 ลักษณะได+แก7 ลักษณะท่ี 1แบบบริหารจัดการดําเนินการเอง (In-house)คิดเปcนร+อยละ
100ส7วนการปฎิบัติการและการบริการจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) คิดเปcนร+อยละ 80-90 พบ       
8 อาคาร ลักษณะท่ี 2 แบบบริหารจัดการจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) คิดเปcนร+อยละ 80-90 พบ 
6 อาคาร ลักษณะท่ี 3 แบบกํ้าก่ึงหรือแบบผสม พบ 1 อาคาร โครงสร+างของหน7วยงานการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ พบว7ามี 3 โครงสร+าง และรูปแบบการบริหารทรัพยากรกายภาพ พบมี 6 แบบ 
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ของอาคารสํานักงาน รูปแบบ แนวทาง วิธีการบริหารงานลักษณะ
โครงสร+างองค�กรของหน7วยงาน และขอบเขต ของงานการจัดการและงานปฎิบัติการจะมีแนวโน+มท่ีใช+
ทางเลือก แบบจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) เพ่ิมมากข้ึน 

 ธนะวัฒน� เผื่อนผึ้ง (2553) วิจัยเรื่อง “ปbญหาการดูแลอาคารสํานักงาน กรณีศึกษาอาคาร
อาร� เอส ทาวเวอร�” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพปbญหาทางด+านกายภาพในปbจจุบันและปbญหาด+าน
การดูแลรักษาอาคาร วิเคราะห�ถึงสาเหตุของปbญหาการดูแลรักษาอาคารและเสนอแนวทางแก+ไข
ปbญหาด+านการดูแลรักษาอาคารท่ีเหมาะสมของอาคารอาร� เอส ทาวเวอร� การศึกษาทําโดย การสํารวจ
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ข+อมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารในสภาพปbจจุบัน การสังเกตการใช+
อาคาร และสอบถามผู+ใช+ การสัมภาษณ�บุคลท่ีเก่ียวข+อง และข+อมูลด+านทุติยภูมิ โดยการศึกษาการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต7างๆ วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจ เปcนเครื่องมือ 
ผลการวิจัยพบว7า ปbญหาของทรัพย�สินส7วนกลาง ส7วนใหญ7มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ได+แก7 ผนังภายนอก
อาคาร เพดาน วัสดุปูพ้ืน และท7อน้ํา ปbญหาของทรัพย�สินส7วนบุคคล พบว7ามีปbญหาท่ีเกิดจากการใช+
พ้ืนท่ีผิดประเภท และเสี่ยงต7อความปลอดภัย ได+แก7การใช+พ้ืนท่ีจอดรถยนต�เปcนห+องเก็บของ การนํา
สิ่งของขวางทางเข+า-ออกช7องบันไดหนีไฟเปcนต+น สาเหตุของปbญหามาจากอายุของอาคารและการดูแลรักษา
ไม7สมํ่าเสมอรวมท้ังผู+ใช+อาคารไม7ให+ความสําคัญการดูแลรักษา ยังมีความขัดแย+งหรือความไม7สะดวกใน
การดูแลรักษา เนื่องจากการแบ7งแยกทรัพย�ส7วนกลางและทรัพย�ส7วนบุคคลซึ่งแตกต7างจากอาคาร
สํานักงานท่ัวไป เพ่ือแก+ไขปbญหาดังกล7าว นิติบุคคลอาคารชุดควรทําความเข+าใจกับเจ+าของร7วม ผู+ใช+
อาคารและผู+ดูแลอาคารในการจัดการดูแลอาคารแห7งนี้มีความแตกต7างไปจากอาคารสํานักงานให+เช7า
และอาคารชุดเพ่ือการอยู7อาศัย 

 ธชณกรพงศ� พลอยชยภัสร� (2553) วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีของโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ือศึกษาสภาพและปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนพระราม 9 
กาญจนาภิเษก สํา นักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาทําโดยคัดเลือกผู+บริหาร
และครู โรงเรียนพระราม 6กาญจนาภิเษก สํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปz
การศึกษา 2552 จํานวน 60 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสอบถาม
เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า1) สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระราม 9 
กาญจนาภิเษกสํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมท้ัง 5 ด+าน อยู7ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า ด+านท่ีสูงสุด ได+แก7 ด+านการบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี อยู7ใน
ระดับมาก รองลงมา ได+แก7 ด+านการจัดสร+างอาคารสถานท่ี อยู7ในระดับมาก และตํ่าท่ีสุด ได+แก7 การ
ประเมินผลอาคารสถานท่ี อยู7ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 2) ปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ี
ของโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกสํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ท้ัง 5 ด+าน อยู7ในระดับน+อย เม่ือพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า ด+านท่ีสูงสุด ได+แก7 การควบคุมดูแล
อาคารสถานท่ี อยู7ในระดับน+อยรองลงมา ได+แก7 การประเมินผลอาคารสถานท่ี อยู7ในระดับน+อย และ
ตํ่าท่ีสุด ได+แก7 ด+านการใช+อาคารสถานท่ี อยู7ในระดับน+อยเช7นกัน ตามลําดับ 

 วินัย ศรีจันทึก (2550)  วิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา” มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาสภาพและ
ปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม เปรียบเทียบสภาพและปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อมจําแนกตามขนาดและประเภทตามขนาดและประเภทของโรงเรียน และ
ศึกษาแนวทางการแก+ไขปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อมในโรงเรียน การศึกษาทํา
โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 132 โรงเรียน
โดยสุ7มแบบแบ7งชั้น โดยกลุ7มตัวอย7างเปcนผู+เชี่ยวชาญ 12 คน ซ่ึงเลือกจากผู+อํานวยการโรงเรียนท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทด+านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ�ด+านการบริหารโรงเรียน ต้ังแต7  10 ปz 
วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ�เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า 
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สภาพการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อมในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยู7ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า มีการปฎิบัติอยู7ในระดับมากเช7นเดียวกัน โดยประเด็นท่ีมีค7าเฉลี่ย
สูงสุด ได+แก7 การควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม และประเด็นตํ่าสุดได+แก7 การประเมินผล
การใช+อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล+อม แนวทางการแก+ไขปbญหาการบริหารงานอาคารสถานท่ี สรุปได+
ดังนี้ 1) บุคลากร ควรมีการประชุมวางแผน กําหนดบทบาทหน+าท่ีความรับผิดชอบ 2) ด+านงบประมาณ 
ควรมีการประชุมคณะกรรมการ กํากับ ติดตามการจัดสรรงบประมาณ 3) ด+านวัสดุอุปกรณ� ควรมีการ
จัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ให+เพียงพอและมีคุณภาพ 4) ด+านการจัดการ ควรมีการประชุม
วิเคราะห�ปbญหาร7วมกันเพ่ือจัดทําแผนงาน ติดตามและประเมินผล 

 ไพจิตร ศิริอารยะพันธ� (2548) วิจัยเรื่อง “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับ
อาคารสํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีลม” มีวัตถุประสงค�เพื่อต+องการทราบข+อมูลเก่ียวกับ
สภาพปbญหาปbจจุบันและรายละเอียดของการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับอาคาร
สํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีลม และเสนอแนะและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับอาคารสํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีลม ท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะอาคารและค7าใช+จ7ายในการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับอาคารท่ี
เปcนไปได+ การศึกษาทําโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง อาคารสํานักงานเกรด เอ จํานวน 6 อาคาร 
ประชากรท่ีใช+ในการวิจัยคือ ผู+จัดการฝ|ายบริหารอาคารและเจ+าน+าท่ีท่ีเก่ียวข+องในการดําเนินการงาน
บริหารจัดการอาคารสํานักงานท่ีได+คัดเลือกมา จํานวน 12 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิง
สํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ�เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า ลักษณะของอาคารสํานักงานเกรด เอ  
บริเวณสาทร-สีลม ท่ีจะสร+างข้ึนในภายหลัง มีแนวโน+มว7า ความสูงจะลดลง แต7ขนาดพ้ืนท่ีใช+สอยของ
อาคารจะมากข้ึนและมีการนําเทคโนโลยีในการก7อสร+างใหม7ๆ วัสดุที่ทันสมัย เช7นใช+ผนังกระจกท่ี
สามารถให+แสงธรรมชาติผ7านเข+าสู7อาคารได+ แต7ความร+อนจากแสงธรรมชาติผ7านได+น+อย มาทดแทน
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเคยใช+มาเปcนต+น รูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคาร
สํานักงานเกรดเอ สามารถจําแนกรูปแบบออกเปcน 2 รูปแบบได+แก7 1) รูปแบบ A ท้ังการบริการ
จัดการอาคาร และการดําเนินด+านอาคารสถานท่ีอาศัยเจ+าหน+าท่ีของหน7วยงานดําเนินการเองเกือบ
ท้ังหมด ยกเว+นงานท่ีต+องการผู+เชี่ยวชาญเฉพาะจึงจัดจ+างบริษัทภายนอกมาดําเนินการ 2) รูปแบบ B 
ท้ังการบริหารจัดการอาคารและการดําเนินการด+านอาคารสถานท่ีจัดจ+างบริษัทภายนอกมาดําเนินการ
ท้ังหมด และพบว7ารูปแบบท่ีเหมาะสมในการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับ
อาคารสํานักงานเกรด เอ ได+แก7 รูปแบบ B ซ่ึงจะช7วยลดภาระงานท่ีบุคลากรขององค�การไม7มีความ
เชี่ยวชาญ ทําให+องค�การไม7มีความเชี่ยวชาญ ทําให+องค�การสามารถปฎิบัติงานหลักขององค�การได+
อย7างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 สุมาลี ธีระวันทนีย� (2547) วิจัยเรื่อง “การศึกษาข+อมูลสําหรับการจัดการอาคารและ
ทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู+บริหารอาคาร” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาข+อมูลและพฤติกรรม 
การบริหารจัดการอาคารสูง เพ่ือให+ทราบถึงข+อมูลการบริหารจัดการอาคารท่ีผู+บริหารอาคารมีอยู7 และ
ต+องการในปbจจุบัน รวมถึงทัศนคติการบริหารจัดการอาคารของผู+บริหารอาคาร และปbญหาของข+อมูล
ท่ีผู+บริหารอาคารได+รับ การศึกษาทําโดยการส7งแบบสอบถามไปยังผู+บริหารอาคาร จํานวน 50 ราย 
กลุ7มตัวอย7างการคัดเลือกอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร การส7งแบบสอบถามให+ผู+บริหารอาคาร 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช+แบบสอบถามเปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า
ปbญหาข+อมูลการบริหารจัดการไม7เพียงพอ ได+แก7 ข+อมูลทางเทคนิค คู7มือการติดต้ัง เอกสารสรุป
รายการวัสดุท่ีใช+ในอาคาร เอกสารแนะนําการใช+งานของเครื่องจักรและอุปกรณ� ตารางเวลาการซ7อม
บํารุงรักษา ข+อมูลแบบก7อสร+างจริงท่ีมีอยู7 ข+อมูลสําหรับการบริหารจัดการอาคาร 
 สรุปได+ว7า งานวิจัยในประเทศเก่ียวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคาร จากการศึกษา
จะพบว7ามีบริบทการบริหารงานอาคารท่ีผู+วิจัย สามารถนํามาประยุกต�และพัฒนาแนวทางการวิจัยการ
พัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารเพ่ือ
ศึกษาบริบทต7างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารงานอาคาร 
 ธงชัย ทองมา (2553: 462) วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงานให+
เช7าระดับ เอ: กรณีศึกษาอาคารสํานักงานให+เช7า จํานวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนย�กลางเขตธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพและการใช+อาคาร ศึกษารูปแบบ 
แนวทาง วิธีการบริหารงานลักษณะโครงสร+างองค�กรของหน7วยงาน และขอบเขต ท่ีเก่ียวข+อง
สํานักงานให+เช7าระดับ เอ ตลอดจนความต+องการของผู+ลงทุนอาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ ใน
กรุงเทพมหานคร การศึกษาทําโดยใช+แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) 
คัดเลือกโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาคารสํานักงาน จํานวน 15 
อาคาร วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ� เปcนเครื่องมือ  ผลการวิจัย
พบว7าการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสานักงานให+เช7าระดับ เอ: กรณีศึกษาอาคารสํานักงาน ใน
เรื่องความเสี่ยงของอาคารได+พบว7า อาคารแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับอาคาร หรือเกิดกับผู+ใช+อาคาร ซ่ึงแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องความเสี่ยง
ของอาคารในเรื่องหลักๆ ผลการวิจัยพบว7าความเสี่ยงของอาคาร แบ7งเปcน 3 ส7วนได+แก7 1) ความเสี่ยง
ด+านสุขภาพและสุขอนามัยของผู+ใช+อาคาร(Health Risks) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 
ระดับคุณภาพอากาศไม7ดี ระดับคุณภาพแสงสว7างที่ไม7ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติหรือไม7เหมาะสม  
2) ความเสี่ยงด+านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7อุบัติเหตุ ภัย
จากอาคารสถานท่ีท่ีเปcนอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟwา เช7น ไฟดูด ไฟฟwาซ็อต น้ําท7วม แผ7นดินไหว  
3) ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (Security Risk) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การลักทรัพย�
และการโจรกรรม การทําร+ายร7างกายหรือการคุกคามต7อชีวิต การก7อการร+าย การชุมนุมประท+วง เปcนต+น 

 ดวงใจ ช7วยตระกูล (2551) วิจัยเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปbจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และเพ่ือทราบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา
ทําโดย มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด+วย 3 ข้ันตอนได+แก7 1) การศึกษาวิเคราะห�เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยการบริหารความเสี่ยงในสถานศึการะดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การวิเคราะห�ปbจจับความ
เสี่ยงในถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การวิเคราะห�แนวทางการบริหารความเสี่ยง กลุ7ม
ตัวอย7างประกอบด+วยสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 283 แห7ง ผู +ให+ข+อมูลคือ 
ผู+อํานวยการโรงเรียน รองผู+อํานวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบในเรื่องการบริหารความเสี่ยงใน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาจํานวน 1,415 คน วิธีการ
ดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย ใช+รูปแบบการอ+างอิงผู+เช่ียวชาญ เครื่องมือท่ีใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล
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คือ แบบวิเคราะห�เอกสาร แบบสัมภาษณ�เชิงโครงสร+างและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใช+ใน
การวิเคราะห�ได+แก7 ค7าความถ่ี ค7าร+อยละ ค7ามัชฌมเลขคณิต ส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร�เซ็นไทล� 
การทดสอบ T –test การวิเคราะห�ตัวประกอบ และการวิเคราะห�เนื้อหา ผลการวิจัยพบว7าปbจจัย
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด+วย 5 องค�ประกอบ คือ 1)ด+านการ
เรียนการสอน ควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการปwองกันความเสี่ยงรวม
ไปถึงถ7ายโอนความเสี่ยง 2) ด+านการเงินควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหา
มาตรการปwองกันความเสี่ยง  3) ด+านความม่ันใจทางการศึกษาควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการปwองกันความเสี่ยงรวมถึงการมีส7วนร7วมของภาคีคือชุมชน ผู+ปกครองและ
ผู+ประกอบการ 4) ด+านสิ่งแวดล+อมควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการ
ปwองกันความเสี่ยงรวมไปถึงถ7ายโอนความเสี่ยง 5) ด+านการบริหารจัดการความปลอดภัย ควรใช+
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการปwองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีส7วนร7วม
ของนักเรียน ผู+ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู+ท่ีเก่ียวข+อง 
โดยปbจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต7ละภูมิภาคมความแตกต7างกันอย7างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550) วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปwองกัน
คอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค�เพ่ือสังเคราะห�สภาพปbจจุบันและปbญหาคอรัปชั่น
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ เพ่ือศึกษาและสร+างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปwองกันคอรัปชั่น
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และเพ่ือตรวจสอบความตรงของรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ การศึกษาทําโดยการคัดเลือกกลุ7มตัวอย7างท่ีเลือกมา
แบบเจาะจงความสามารถ (Purposive Seiection) จํานวน 15 คน ได+แก7 ผู+ประกอบการท่ีเคยทํานิติ
กรรมสัญญากับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 คน นิติกรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 คน เจ+าหน+าท่ี
การเงินสถานศึกษา 3 คน อดีตผู+บริหารการศึกษา 3 คน และ อดีตผู+บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 คน 
วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย เปcนการสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร+างโดยผู+วิจัยกําหนดเนื้อหาโครงสร+าง
แบบเปcนก่ึงทางการไว+ล7วงหน+า เพ่ือค+นหาความจริงของรูปแบบการปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามทัศนะกลุ7มตัวอย7าง 15 คน และการประชุมการสนทนากลุ7ม (Focus groups) ผลการวิจัย
พบว7ารูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการคอรัปชั่นท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไทยได+ลุกลามไปสู7สถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ มีความสลับซับซ+อนและยากแก7
การตรวจสอบเช7นเดียวกับการคอรัปชั่นในสังคมอ่ืนๆ รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปwองกันคอรัปชั่น
ในสถานศึกษา พบว7ามีองค�ประกอบต7างๆ 3 องค�ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 2) ดัชนี       
ชี้วัดรูปแบบ 3) แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบประกอบด+วยหลักการจัดการความเสี่ยงหลักการกระจาย
อํานาจแบบการมีส7วนร7วม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการควบคุมองค�การ แต7ละ
หลักการประกอบด+วยแนวทางการปฎิบัติและใช+การตรวจของรูปแบบโดยการจัดการสัมมนาขัดเกล7า
สาธารณะ 

 อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ (2547) วิจัยเรื่อง “การประยุกต�การบริหารความเสี่ยงในการ
ก7อต้ังโรงงานผลิตรองเท+า” มีวัตถุประสงค�เพ่ือการบริหารความเสี่ยงของโครงการ โดยความเสี่ยงท่ี
สนใจอาจมีผลให+โรงงานกรณีศึกษา (ซ่ึงเปcนโรงงานผลิตซ่ึงมีกระบวนการผลิตเฉพาะการเย็บเท7านั้น) 
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มีความสามารถในการผลิตไม7เปcนไปตามเปwาหมายท่ีวางไว+ โดยเปwาหมายท่ีวางไว+คือต+องสามารถ
บริหารความเสี่ยงให+โรงงานกรณีศึกษามีค7า เปอร�เซ็นต�การผลิต ไม7น+อยกว7า 85 เปอร�เซ็นต� การศึกษา
ทําโดย การศึกษาในโรงงานกรณีศึกษาโรงงานย7อยใหม7ท่ีอําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย� ของ บริษัท  
ยูเนี่ยนฟุทแวร� จํากัด(มหาชน) วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย โดย การสนทนากลุ7ม (Focus 
groups) เลือกกลุ7มท่ีมีประสบการณ�และความเหมาะสมพียงพอเพ่ือให+การระดมสมองท่ีได+มีความม่ันใจ
ได+เพียงพอในการปwองกันความเสี่ยงต7างๆ ได+ผลของการระดมสมองและจัดกลุ7มโดยใช+ Affinity 
Diagram โดยการวิเคราะห�ใช+เครื่องมือ 6 W ท่ีได+เลือกไว+โดยให+ทีมระดมสมองในการจัดทํารายการ
ของความเสี่ยงท่ีเปcนไปได+ท้ังหมดในแต7ละ W ได+แก7 Who, Way,What,Wherwithal,When และ 
Whichway เพ่ือเปcนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว7า การประยุกต�การบริหารความเสี่ยงในการ
ก7อต้ังโรงงานผลิตรองเท+า โดยแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมี 6 ข้ันตอน ได+แก7 1) การกําหนด
เปwาหมายและวัตถุประสงค�ของโครงการ 2) การระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการ 3) การกําหนด
กลยุทธ�ในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 4) การนําไปใช+ซ่ึงกระบวนการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง
ของโครงการ 5) การเฝwาติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 6) การปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยระหว7างการข+ามไปของแต7ละข้ันตอนมีการใช+เครื่องมือหลักในการ
วิเคราะห� ได+แก7 6 W แผนภาพความเสี่ยง รายการการตรวจสอบแผนภูมิต+นไม+ และสมการถดถอย
พหุคูณด+วยวิธีสเตปไวส� ผลการวิจัยพบว7า จากกลุ7มความเสี่ยงท้ังหมดอันได+แก7 ความคงท่ีของแรงงาน
ท่ีมีทักษะความสามารถในการทําไม7ให+เกิดของเสีย ความสามารถในการผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพ
ของมูลค7าเพ่ิมของการทํางาน ทักษะของพนักงานท่ีมีอย7างเพียงพอและความคงท่ีของเครื่องจักร 

 ธารชุดา อมรเพชรกุล (2546: 13-14) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใน
ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย” มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงภายในสายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผน
และการคลัง อันเปcนหน7วยงานนําร7องในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค�ของสายงานแล+วจึงทําการค+นหา
ความเสี่ยงต7างๆ อันเปcนอุปสรรคขัดขวางไม7ให+บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว+นั้น การศึกษาทําโดยการคัดเลือก
สายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง เปcนหน7วยงานนําร7อง
ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เนื่องจากสายงานนี้มีหน+าท่ีสําคัญในการกํากับดูแลและบริหาร
พัสดุซ่ึงเปcนสินทรัพย�ของมหาวิทยาลัย และต+องให+บริการแก7หน7วยงานต7างๆ จํานวนมาก การจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยง นอกจากจะช7วยลดและปwองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสายงานนี้
โดยตรงแล+ว ยังส7งผลให+ผู+รับบริการจากหน7วยงานอ่ืนๆ มีความม่ันใจในบริการท่ีถูกต+อง โปร7งใส และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด+วย วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย การประเมินความเสี่ยงโดยใช+เทคนิค
การวิเคราะห�สาเหตุของข+อบกพร7องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) หรือ 
FMEA เพ่ือเรียงลําดับความเสี่ยงในการจัดการ ต7อมาจึงสร+างแผนจัดการความเสี่ยง ซ่ึงอาศัยหลักของ 
การชี้บ7งอันตรายด+วยเทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) ในการวิเคราะห�สาเหตุของความเสี่ยงเพ่ือ
วางแผนจัดการ เสร็จแล+วจึงทําการสร+างระบบสําหรับติดตามสอบทานเปcนข้ันตอนสุดท+าย ผลการวิจัย
พบว7า มีความเสี่ยงอยู7 14 ประเด็นด+วยกันได+แก7 1) ความเสี่ยงสถานที่จัดเก็บพัสดุไม7เพียงพอ         
2) ความเสี่ยงเจ+าหน+าที่ทํางานไม7ทัน 3) ความเสี่ยงเจ+าหน+าที่ทํางานผิดพลาด  4) ความเสี่ยง
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ผู+รับบริการไม7ให+ความร7วมมือ 5) ความเสี่ยงเจ+าหน+าท่ีได+รับอันตราย  6) ความเสี่ยงข+อมูลในคอมพิวเตอร�
สูญหาย  7) ความเสี่ยงผู+รับบริการพิมพ�เอกสารผิด  8) ความเส่ียงผู+รับบริการส7งเอกสารช+า  9) ความเสี่ยง
บริษัทผู+ส7งมอบทําผิดสัญญา 10) ความเสี่ยงตรวจรับและตรวจสอบพัสดุไม7 ครอบคลุม 11) ความเสี่ยง
ปริมาณพัสดุในคลังไม7เหมาะสม 12) ความเสี่ยงขาดเอกสารในการสืบกลับการอ+างอิง 13) ความเสี่ยง
ผู+เข+าร7วมประมูลขายทอดตลาดไม7เตรียมพร+อม 14) ความเสี่ยงไม7มีผู+เข+าร7วมประมูลขายทอดตลาด 
และเม่ือวิเคราะห�สาเหตุของความเสี่ยงและประเมินความเหมาะสมของแผนแล+วสามารถสรุปแผน
จัดการความเสี่ยงได+ท้ังสิ้น 12 แผน ได+แก7 1) การเพ่ิมรอบจําหน7ายพัสดุ 2) การอบรมเจ+าหน+าท่ีใน
สายงาน 3) การประเมินภาระงานและเพ่ิมอัตราการทํางาน 4) การจัดทําระบบฐานข+อมูลและระบบ
พัสดุคงคลัง 5) การกําหนดแบบฟอร�มมาตรฐานของเอกสารท่ีใช+ 6) การทําความเข+าใจและข+อตกลง
กับผู+รับบริการ 7) การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน 8) การควบคุมคอมพิวเตอร�และการสํารอง
ข+อมูล 9) การเก็บข+อมูลและประวัติของบริษัทผู+ส7งมอบ 10) การปรับปรุงการตรวจรับและตรวจสอบ
พัสดุ 11) การจัดทําระบบจัดเก็บเอกสาร 12) การปรับปรุงการจําหน7ายพัสดุขายทอดตลาด โดยในแต7ละ
แผนได+มีการกําหนดระยะเวลาและผู+รับผิดชอบไว+อย7างชัดเจน ในข้ันตอนสุดท+ายผู+วิจัยได+ออกแบบใบบันทึก 
(Check Sheet) สําหรับติดตามสอบทานความเสี่ยงทุกๆ ประเด็น รวมท้ังได+สร+างแผนการดําเนินงาน
โดยรวมให+กับสายงานอีกด+วย จากการประเมินความเสี่ยงคาดหมายหลังจากมีระบบบริหารความเสี่ยง
แล+ว พบว7า ตัวเลขความวิกฤต (Risk Priority Number) หรือ RPN ของความเสี่ยงลดลงเฉลี่ยร+อยละ 
76.70 ท้ังนี้การบริหารความเสี่ยงสามารถแบ7งเปcน 8 ประเภทได+แก7 1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงาน (Operational Risk) 2) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบุคลากร (Human Resource Risk)  
3) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกลยุทธ�การบริหาร 
(Strategic Risk) 5) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาวะการแข7งขัน (Compertitive Risk) 6) ความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากคู7ค+า ลูกค+า และผู+ให+บริการ (Supplier/Customer Risk) 7)ความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
กฎระเบียบ กฎหมาย (Regulatory Legal Risk) และ 8) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง (Economic Political Risk) ท้ังนี้การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในส7วนการพัสดุ โดย
กล7าวถึงประโยชน�ของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงว7าเปcนการนําเอาระบบบริหารความเสี่ยงเข+ามา
ในองค�การ จะส7งผลให+เกิดประโยชน�ด+านต7างๆ 7 ด+านคือ 1) ด+านบุคลากรมีความเข+าใจในการทํางาน
มากข้ึน สามารถวิเคราะห� แยกแยะ ประเมินและระมัดระวังความเสี่ยงในหน+าท่ีของตนได+ ทําให+
สามารถทํางานได+อย7างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปwาหมายได+ 2) บุคลากรได+ฝ�กฝนแบบคิดเปcนระบบ
และทันสมัยมากยิ่งข้ึน 3) องค�การสามารถบริหารการใช+ทรัพยากรได+อย7างคุ+มค7าและถูกต+อง โดย
มุ7งเน+นการใช+ทรัพยากรไปยังจุดท่ีมีความเสี่ยงสูง 4) ลูกค+าได+รับสินค+าและบริการท่ีดี ปลอดภัยและ
น7าเชื่อถือ 5) ช7วยลดโอกาสท่ีจะสูญเสียและเพ่ิมโอกาสความสําเร็จของการทํางาน 6) ทําให+ทราบถึง
ปbญหาล7วงหน+าและสามารถท่ีจะหาทางปwองกันหรือเตรียมวิธีแก+ไขไว+ก7อนได+ 7) องค�การสามารถดํารงอยู7
ได+อย7างยั่งยืนและเติบโตอย7างต7อเนื่อง 

 วิมลพร ไสยวรรณ (2545: 22) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบ
มีส7วนร7วมในหน7วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค�เพ่ือเปcน
แนวคิดท่ีมุ7งเน+นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทําโดย คัดเลือกโดยประชากรท่ีใช+ในการวิจัยคือ ผู+ใช+
บริหารในหน7วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8 แห7ง มีหน+าท่ีเก่ียวข+องกับงาน ประสบการณ� 5 ปz ข้ึนไป 
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+
แบบสัภาษณ�เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7าการพัฒนาคุณภาพเหมือนกันแต7การบริหารความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพมีความแตกต7างกันคือ 1) สิ่งจูงใจและจุดมุ7งหมายในการทํางานแตกต7างกัน
คือการบริหารความเสี่ยงจะตระหนักถึงการดูแลตามท่ีกฏหมายกําหนด ขณะท่ีการประกันคุณภาพจะ
มุ7งเน+นการดูแลมาตรฐานตามท่ีองค�การกําหนดไว+ 2) การบริหารความเสี่ยงมุ7งเน+นการสูญเสีย ขณะท่ี
การประกันคุณภาพจะมุ7งเน+นการดูแลผู+ใช+บริการเปcนสําคัญ 3) การบริหารความเสี่ยงจะเก่ียวข+องกับ
ในเรื่องของกฏหมาย การประกันคุณภาพเปcนการทํากิจกรรมท่ีปwองกันการสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนอย7าง
แท+จริง 4) การประกันคุณภาพจะต+องเพ่ิมมาตรฐานการดูแลโดยเน+นกิจกรรมท่ีทําให+เกิดมาตรฐาน
เพ่ิมมากยิ่งข้ึนขณะท่ีการบริหารความเสี่ยงมุ7งเน+นการทํากิจกรรมเพ่ือปwองกันการสูญเสีย  
 สรุปได+ว7า งานวิจัยในประเทศเก่ียวข+องกับการศึกษาการบริหารความเสี่ยง จากการศึกษา
จะพบว7ามีบริบทการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีผู+วิจัย สามารถนํามาประยุกต�และพัฒนาแนวทางการ
วิจัยการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารเพ่ือศึกษาบริบทต7างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 งานวิจัยตHางประเทศ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคารและการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ได+มีผู+วิจัยไว+ดังนี้ 

 มาเร็ค พาสคานี (Marek Potkany et al.,  2015) วิจัยเร่ือง “Facility Management 
and Its Importance in the Analysis of Building Life Cycle” การวิจัยการบริหารทรัพยากร
กายภาพและความสําคัญในการวิเคราะห�วงจรชีวิตอาคาร มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความสําคัญในการ
วิเคราะห�วงจรชีวิตอาคารที่เกี่ยวข+องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ ผลการวิจัยพบว7าวงจรชีวิต
อาคารนับเปcนครึ่งหนึ่งของการใช+พลังงานหลักเช7นเดียวกับครึ่งหนึ่งของการบริโภควัตถุดิบ ท่ีผลิตของ
เสียหลายร+อยล+านตัน และหนึ่งในสามของการผลิตก�าซเรือนกระจก (CO2)ของโลก การก7อสร+าง
อาคารท่ีใช+พลังงานตํ่าได+กลายเปcนแนวโน+มระหว7างประเทศ การก7อสร+างอาคารและการบริหารจัดการ
ท่ีนําไปสู7การจัดการท่ีดีของใช+ทรัพยากรเช7นเดียวกับการลดการปล7อยก�าซเรือนกระจก CO2) ท้ังนี้การ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีนี้ยังมีบทบาทสําคัญ จุดมุ7งหมายของบทความ
วิจัยท่ีผ7านการวิเคราะห�ของการสร+างวงจรชีวิตท่ีจะนําเสนอความเปcนไปได+ของการมีอิทธิพลของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการลงทุนและค7าใช+จ7ายของอาคารท่ีเก่ียวกับหลักการจัดการด+านสิ่งแวดล+อม 
ดังนั้นค7าใช+จ7ายในการสร+างวงจรชีวิตอาคารเปcนตัวแทนของค7าใช+จ7ายรวมจากทั่วทุกขั้นตอนของ
วงจรชีวิตอาคารซึ่งตามการวิเคราะห�ที่ได+รับจะต+องมีการคํานวณเปcนมูลค7าปbจจุบัน ต+นทุนของการ
ดําเนินการท่ีใช+พลังงานมากในอาคารคือระบบปรับอากาศและการแก+ปbญหาวัสดุและอุปกรณ�ทาง
เทคนิค ปbจจัยเหล7านี้สามารถกําหนดล7วงหน+าได+ ความต+องการพลังงานของอาคารและการบํารุงรักษา 
การดําเนินงานท่ีทันสมัย การแก+ปbญหาของสิ่งแวดล+อมและการประหยัดพลังงาน การสร+างอาคารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอบสนองความต+องการ การบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีสามารถใช+งาน และข้ันตอน
การเข+าซ้ือกิจการของอาคาร มีผลต7อค7าใช+จ7ายในการดําเนินงานในอนาคต ควรกําหนดความต+องการ
สําหรับงานต7างๆ ท้ังนี้การจ+างบริษัทภายนอกโดยเฉพาะอย7างยิ่งการปฎิบัติงานภายในอาคาร เช7นงาน
การทําความสะอาดและสุขอนามัย งานการบํารุงรักษาอาคาร งานการบริหารและงานการบริการอ่ืนๆ 
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อีกมากมาย องค�ประกอบการบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให+ค7าใช+จ7ายในการบํารุงรักษาให+น+อย 
ภายใต+การเตรียมการก7อสร+างอาคาร โดยควรกําหนดเปลือกอาคารที่เหมาะสมกับความต+านทาน
ความร+อนท่ีเหมาะสมซ่ึงจะปwองกันการสูญเสียความร+อนและอ่ืนๆ จะช7วยลดค7าใช+จ7าย ข+อเสนอแนะ
ของการบริหารทรัพยากรกายภาพและการดําเนินงาน การออกแบบโครงการจะมีผลต7อการให+บริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพการจัดการของการบริหารทรัพยากรกายภาพในข้ันตอนของการใช+อาคารและวงจรชีวิต
ของอาคาร  

 อักเนียชก+า ดิลโด+ (Agnieszka Dziadosz et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Selected aspects 
of determining of building facility deterioration for real estate valuation” การวิจัย
การคัดเลือกด+านของการกําหนดการบริหารทรัพยากรกายภาพของการเสื่อมสภาพอาคาร สําหรับการ
ประเมินค7าอสังหาริมทรัพย� มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการเสื่อมสภาพของอสังหาริมทรัพย�และการคาดการณ�
ระยะเวลาท่ีเหลือของอายุการใช+งานของอาคารเปcนตัวแปรท่ีสําคัญสําหรับกระบวนการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย� ผลการวิจัยพบว7า จากการทบทวนวรรณกรรมที่การศึกษาสามารถหาสูตรการ
คํานวณหลายอย7างท่ีกําหนดระดับการเสื่อมสภาพอาคารข้ึนอยู7กับระยะเวลาของอายุการใช+งาน
อาคารของการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร อย7างไรก็ตามในขณะท่ีแสดงให+เห็นโดยการวิเคราะห�
ดําเนินการ ในบทความวิจัยนี้ ได+รับผลการผสมผสานข้ึนอยู7กับวิธีการดําเนินการ ดังนั้นคําถามต7อไปนี้
เกิดข้ึน: สิ่งท่ีมองหาเม่ือเลือกสูตรและสิ่งที่ระดับของความเสี่ยงที่เกี่ยวข+องกับการกําหนดระดับ
การเสื่อมสภาพท่ีเปcนท่ีรู+จักกันดีว7าการเสื่อมสภาพได+รับอิทธิพลจากปbจจัยหลายอย7าง อย7างไรก็ตาม
สําหรับการกําหนดการเสื่อมสภาพจําเปcนต+องมีความรู+เก่ียวกับสูตรการคํานวณและระยะเวลาของการ
อายุการใช+งานก7อนหน+านี้การดําเนินการซ7อมแซม และการซ7อมแซมที่สําคัญและภาวะทันสมัย 
เช7นเดียวกับวัสดุท่ีใช+และความทนทานของการบริหารทรัพยากรกายภาพในอาคาร จากมุมมองของ
การวิเคราะห�ท่ีดูเหมือนว7าเหมาะสมท่ีจะใช+ต7อไปงานวิจัยต7อการพัฒนาของข้ันตอนท่ีจะช7วยให+การ
เลือกหนึ่งในสูตรการคํานวณท่ีมีอยู7เนื่องจากพารามิเตอร�ท่ีกําหนดไว+ล7วงหน+า เช7น คุณภาพของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการบํารุงรักษาอาคาร ท้ังนี้การกําหนดระดับการเสื่อมสภาพของอาคาร
เช7นเดียวกับช7วงเวลาต7อไปของอายุการใช+งานต+องใช+ความรู+ในช7วงเวลาของการให+บริการท่ีผ7านมา
จํานวนและความถ่ีของการดําเนินการซ7อมแซมสภาพแวดล+อมท่ีอาคารต้ังอยู7 เปcนต+น การวิเคราะห�
เบื้องต+นแสดงให+เห็นว7าปbจจัยเหล7านี้มีผลกระทบสําคัญในการประมาณการ ข+อ จํากัด มากท่ีสุดในการ
วิเคราะห� เปcนระยะเวลาต7อไปของอายุการใช+งานของอาคาร (TP) เปcนสูตรของ Eytelwein เม่ือเทียบ
กับสูตรด้ังเดิม ผล TP สําหรับสูตรแบบด้ังเดิมใน 30% การเสื่อมสภาพในการท่ีถือว7าช7วงเวลาท่ีมีอยู7
ของอายุการใช+งานท่ี t =10 ปzเปcน 23 ปzและท่ี t=30 ปzเปcน 70 ปz ในทางตรงกันข+ามสูตร Eytelwein 
สําหรับพารามิเตอร�เดียวกันกําหนด 8 และ 23 ปzตามลําดับ ดังนั้นจึงดูเหมือนว7าสิ่งสําคัญท่ีจะสร+าง
ทางเลือกท่ีช7วยให+ข้ันตอนของสูตรโดยเฉพาะอย7างยิ่งในความสัมพันธ�ท่ีกําหนดไว+ล7วงหน+าเกณฑ�เช7น 
จํานวนของการซ7อมแซม ค7าซ7อมแซมหรือคุณภาพของวัสดุท่ีใช+ในแง7ของความทนทานเปcนต+น 

 เจ เจ แมกอาร�เธอร� (J. J. McArthur, 2015) วิจัยเรื่อง “A building information 
management (BIM) framework and supporting case study for existing building 
operations, maintenance and sustainability” การวิจัยการจัดการข+อมูลอาคาร (BIM) กรอบ
และกรณีศึกษาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของอาคารท่ีมีอยู7การบํารุงรักษาและการพัฒนาอย7างยั่งยืน 



108 
 

 

 

มีวัตถุประสงค�เพ่ือการจัดการข+อมูลอาคาร (BIM) แบบจําลองจะเปลี่ยนวิธีการท่ีได+รับการออกแบบ
อาคารและการสร+างและการประสานงาน และบูรณาการออกแบบ 3D และการวิเคราะห�การประเมิน
ค7าใช+จ7ายและการจัดตารางเวลาการก7อสร+าง ผลการวิจัยพบว7าการขยายรูปแบบในช7วงหลัง แบบจําลอง 
BIM สามารถนํามาใช+เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกและการดําเนินงาน
อาคารและมีส7วนติดต7อรวมสําหรับข+อมูลเกี่ยวกับทุกแง7มุมของการสร+างผลการดําเนินงาน พบ 4 
ความท+าทายท่ีสําคัญจะต+องเอาชนะในการพัฒนาแบบจําลอง BIM เหมาะสําหรับการดําเนินงานอย7าง
ยั่งยืนการจัดการ: (1) การระบุข+อมูลท่ีสําคัญต+องแจ+งการดําเนินงาน การตัดสินใจ (2) ระดับสูงของ
ความพยายามท่ีจะสร+างใหม7หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีมีอยู7 BIM สําหรับอาคาร (3) การจัดการของ
การถ7ายโอนข+อมูลระหว7างการดําเนินงานในเวลาจริงและระบบการตรวจสอบและรูปแบบ BIM และ 
(4) การจัดการความไม7แน7นอนข้ึนอยู7กับเอกสารอาคารท่ีไม7สมบูรณ� งานวิจัยนี้อธิบายว7ากระบวนการ
ท่ีใช+ในท่ีอยู7และแต7ละข้ันตอน มีความท+าทาย ท้ังนี้กรอบ BIM และการพิจารณาจะถูกนําเสนอโดย
การศึกษาข+อมูลการประเมินจากกรณีศึกษารูปแบบท่ีได+รับการพัฒนาโดยใช+กรอบนี้สําหรับอาคารใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีความซับซ+อน ผลการศึกษานี้แสดงให+เห็นถึงวิธีการเหล7านี้ แบบจําลอง BIM สามารถ
ท่ีจะพัฒนาสําหรับสถานการณ�การสร+างและการใช+อย7างมีประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงการจัดการอาคาร
และประสิทธิภาพการทํางานให+ดีข้ึนต7อไป 

 ลีโอนา (Leonas U et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Innovative research projects in the 
field of Building Lifecycle Management” การวิจัย โครงการวิจัยนวัตกรรมในด+านวงจรชีวิต
อาคาร การบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษานวัตกรรมในด+านวงจรชีวิตอาคารโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ผลการวิจัยพบว7า ในยุคของการพัฒนาท่ีดีของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีความต+องการพัฒนาและใช+ระบบแบบครบวงจร
ของการสร+างแบบจําลองข+อมูลอาคารดิจิตอลได+เกิดข้ึน การพัฒนาอย7างรวดเร็วของเทคโนโลยีการ
ออกแบบในด+านสถาปbตยกรรมวิศวกรรมและการก7อสร+างจะนําไปสู7การปรับตัวต7อเนื่องของอุปกรณ�
แนวความคิดสําหรับการสร+างแบบจําลองข+อมูล (BIM) เทคโนโลยี BIM ถูกนํามาใช+ นิยามใหม7เปcน
เครื่องมือสากลสําหรับการอธิบายองค�ประกอบต7างๆของรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ อัจฉริยะของ
อาคารรวมชุดของข้ันตอนตามลําดับท่ีเก่ียวข+องกับการลงทุนเช7นความต+องการของการออกแบบการ
ก7อสร+างการดําเนินงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพและการเตรียมการรื้อถอน ในบทความวิจัยผู+เขียน
นําเสนอทิศทางของการวิจัยในสาขาของ BLM (การจัดการวงจรชีวิตอาคาร) สารสนเทศและข+อมูลท่ี
รวบรวมมาจากกรณีศึกษาต7างๆท่ีอนุญาตให+ชี้ไปท่ีผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึนเปcนผลมาจากแนวคิดการ
ดําเนินงาน BIM (ในระยะท่ีสองของ BLM) ประสบการณ�ของผู+เข+าร7วมโครงการจะนําไปสู7ความหมาย
ของกระบวนการการตัดสินใจก7อนที่จะมีการดําเนินการ BLM และข+อเสนอแนะเก่ียวกับการการ
วางแผนกระบวนการ BLM ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีซอฟแวร�ที่แตกต7างกันและวิธีการ
ทํางานการดําเนินการอย7างเร7งด7วน BIM ต+องมีการพัฒนาเครื่องมือการแลกเปลี่ยนข+อมูลท่ีเชื่อถือได+
สําหรับผู+ใช+ซอฟต�แวร�ท่ีมีความหลากหลาย เครื่องมือดังกล7าวจะช7วยให+การประสานงานโดยตรงท่ีมี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบกระบวนการระหว7างสมาชิกผู+เข+าร7วมโครงการและทีมงาน เปcนมาตรฐาน
ของวิธีการทํางานเปcนสิ่งท่ีจําเปcนตามแนวคิด BLM ในโครงการวิจัยท่ีนําเสนอวิธีการในการประเมิน
ประสิทธิภาพของ BLM (การจัดการวงจรชีวิตอาคาร) สามารถใช+ในการจําแนกอาคารตามความจําเปcน
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และความสําคัญของการประยุกต�ใช+ของ BLM ข้ันตอนวิธีการประดิษฐ�ท่ีออกแบบมาสําหรับแต7ละ
ข้ันตอนของการออกแบบอาคาร (สถาปbตยกรรมการก7อสร+างเทคโนโลยีการจัดการองค�การและเศรษฐศาสตร�) 
และวงจรชีวิตของอาคาร อาจจะใช+เพ่ือเสริมสร+างกระบวนการท้ัง BLM 

 เหว7ยแพน (Wei Pan, 2015) วิจัยเรื่อง “The dialectics of sustainable building” 
การวิจัยเหตุของการพัฒนาอาคารอย7างยั่งยืน มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเพ่ือตรวจสอบเหตุของผังบน 
SB วิธีการโต+แย+งด+วยเหตุผลทฤษฎีระบบ SB ผลการวิจัยพบว7าเหตุของการสร+างความยั่งยืน (SB) 
แสดงถึงการพ่ึงพากันระหว7างองค�ประกอบท่ีซับซ+อนทางสังคมและทางเทคนิค ระบบการสร+างความ
ยั่งยืน (SB) เปcนระบบช7วยในการรับรู+เหตุ กลยุทธ� รวมข+อดีของอุปนิสัยท้ังหมดมารวมเข+าด+วยกัน หรือ
ของแต7ละคนเพ่ือการทํางานใหญ7ให+สําเร็จหรือสังเคราะห�องค�ประกอบของระบบเหตุหลายแง7มุมและ
ผสานของ SB มีประสิทธิภาพสําหรับการจัดการเหตุ เหตุอยู7ระหว7างการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
คุ+มครองสิ่งแวดล+อมและความต+องการของสังคมในระหว7างกระบวนการ อย7างไรก็ตามเหตุดังกล7าว
ได+รับการสํารวจในระดับอาคาร การวิจัยได+ดําเนินการผ7านการศึกษากรณีศึกษา 3 โครงการ SB ใน
ประเทศจีน และยังกําหนดเปwาหมายท่ีท+าทายความสามารถในการส7งเสริม SB เหตุหลายแง7มุมและ
ผสาน ของ SB พบในแนวคิดวิธีการและขนาดความคุ+มค7า SBS ศึกษาได+รับการพิจารณาให+เปcนระบบ
ทางสังคมท่ีซับซ+อนทางเทคนิคท้ังหลายท่ีฝbงอยู7ในสังคมการเมือง และบริบททางภูมิศาสตร�ซ่ึงนําไปสู7
การเชื่อมโยง ท่ีแตกต7างกันของเหตุของ SB ผลการวิจัยมีส7วนร7วมปbจจัยบริบทกับระบบวิภาษวิธีการท่ี
จะนําเสนอโซลูชั่น SBS จะต+องมีการปรับแต7งเพ่ือท่ีจะอยู7เฉพาะเหตุ บทความวิจัยมีการตรวจสอบ
ลักษณะและการจัดการของอาคาร เหตุของการสร+างความยั่งยืน (SB) การวิจัยได+ดําเนินการผ7านการ
รวมกันของการทบทวนวรรณกรรมท่ีสําคัญและกรณีศึกษา 3 โครงการ SB เก็บรวบรวมข+อมูลเว็บไซต�
ผ7านการสังเกตการวิเคราะห�เอกสารไฟล�ท่ีเก็บถาวรและการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู+ท่ีมีส7วนได+เสียกับ
โครงการ วิธีการท่ีนําเสนอระบบวิภาษถูกใช+ในการวิเคราะห�การพ่ึงพาอาศัยกันขององค�ประกอบของ
ระบบ SB บทความวิจัยสรุปว7าเหตุของ SB ในความสัมพันธ�กับแนวคิดวิธีการและความคุ+มค7าท่ีมีหลาย
แง7มุม การประยุกต�ใช+ระบบวิธีการวิภาษท่ีต+องยอมรับ ความสมบูรณ�ท้ังหมดของสรรพสิ่งของท่ีจําเปcน 
การยอมรับของ ความสมบูรณ�ท้ังหมดของสรรพสิ่งท่ีจําเปcน ในองค�ประกอบท่ีสําคัญของระบบ SB ท่ี
พัฒนาระบบวิภาษวิธีการและกลยุทธ�จะช7วยสร+างความตระหนักปฏิบัติงาน ของเหตุ SB หลายแง7มุม
และผสานและการสนับสนุนการจัดการอาคารท้ังหลาย 

 มาห�มุด โซดานจิง (Mahmoud Sodangi, 2014) วิจัยเรื่อง “Best Practice Criteria 
for Sustainable Maintenance Management of Heritage Buildings in Malaysia” การวิจัย
เกณฑ�ท่ีดีท่ีสุดสําหรับการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืนของอาคารเฮอริเทจในประเทศ
มาเลเซีย มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการระบุและจัดอันดับเกณฑ�ที่สนับสนุนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอย7าง
ยั่งยืน โดยข+อมูลท่ีรวบรวมได+จากแบบสอบถามซึ่งครอบคลุมกลุ7มตัวอย7างท่ีเลือกจากผู+เชี่ยวชาญใน
ด+านการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน วิเคราะห�ข+อมูลโดยใช+ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ� 
(RII) การทดสอบความสอดคล+อง Kendall’s concordance test และ Pearson’s Chi-Square 
test การพัฒนาอย7างยั่งยืนและการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน ได+กลายเปcนแนวทาง
สําหรับสังคมอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือให+บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนของการปฏิบัติการจัดการการ
บํารุงรักษาอย7างยั่งยืนในประเทศมาเลเซีย ท่ีมีความสําคัญท่ีจะใช+เวลาในการบํารุงรักษา บทบาทใน
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การปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน อย7างไรก็ตามการทํางานเกี่ยวกับการประเมินของ
สัมพันธ�ของเกณฑ�การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืนของอาคาร ผลการศึกษา
พบว7าการฝ�กอบรมพนักงานซ7อมบํารุงและความเชี่ยวชาญเปcนเกณฑ�ท่ีสําคัญท่ีสุดการพิจารณาท่ี
สําคัญโดยผู+ตอบแบบสอบถามในการสนับสนุนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอย7างยั่งยืน บทความวิจัยเปcนความ
พยายามท่ีจะเปcนผู+บุกเบิกในการสร+างเกณฑ�ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดอย7างยั่งยืนในจัดการการ
บํารุงรักษาของอาคารอย7างยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาเช7นประเทศมาเลเซีย 

 พรีน พีเทค (Perrine Pittet et al., 2014) วิจัยเรื่อง “An ontology change 
management approach for facility management” การวิจัย การเปลี่ยนแปลงอภิปรัชญาแนว
ทางการจัดการสําหรับการจัดการการบริหารทรัพยากรกายภาพ มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา การบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ (FM) หรือการจัดการทรัพย�สินทางเทคนิคเปcนวิธีการท่ีจะดําเนินการดูแล
รักษาปรับปรุงและปรับตัวเข+ากับอาคารและโครงสร+างพ้ืนฐานขององค�การ ผลการวิจัยพบว7าวิธีการใหม7
สําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงอภิปรัชญานํามาใช+ในการบริหารจัดการการบริหารทรัพยากร
กายภาพของโครงการดังกล7าว โครงการ FM ต+องมีความร7วมมือของผู+ปฎิบัติจํานวนมากจากขอบเขต
ท่ีแตกต7างกันดังนั้นจึงจะต+องมีการทํางานโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล+อมการทํางานร7วมกันท่ีมีข+อจํากัด 
ความท+าทายในอุตสาหกรรมคือประการแรกเพ่ือให+สอดคล+องของโครงการFM ความรู+จากข้ันตอนการ
ก7อสร+างไปยังข้ันตอนการจัดการทรัพย�สินทางเทคนิค (หลังการส7งมอบ) ประการที่สองก็มีให+กับ
ผู+ปฎิบัติงานของโครงการแต7ละบุคคลข้ึนไป '' มุมมอง '' ความรู+อาคารท่ีเก่ียวข+องกับธุรกิจของ บริษัท 
และช7วยให+พัฒนาการ วิธีการทางวิทยาศาสตร�ท่ีแสดงบนกราฟแสดงข+อมูลสถิติเปcนวิธีการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับการจัดการวงจรชีวิตรวมถึงวิวัฒนาการอภิปรัชญาและคุณสมบัติเวอร�ชันร7วมกัน
กับการสร+างแบบจําลองมุมมองตามบริบท ผลคือการจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระหว7าง
อภิปรัชญาและมุมมองท่ีแตกต7างกัน 

 นาตาลี เลโกวา (Natalija Lepkova, 2013) วิจัยเรื่อง “Development of a Quality 
Criteria System for Facilities Management Services in Lithuania.” การวิจัย การพัฒนา
ระบบการเกณฑ�คุณภาพการบริหารทรัพยากรกายภาพสําหรับบริการในลิทัวเนีย มีวัตถุประสงค�
เพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของการบริการมีความจําเปcนท่ีจะต+องเข+าใจลักษณะและคุณสมบัติของ
บริการซ่ึงถือว7าเปcนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดจากลูกค+า ผลการวิจัยพบว7าการบริการการจัดการคุณภาพและการ
ประเมินผลเปcนกระบวนการที่ซับซ+อนมากและมีปbญหา บริษัทรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร
กายภาพการให+บริการการจัดการจะต+องประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค+าท่ีมีการให+บริการ 
บทความท่ีนําเสนอแง7มุมทางทฤษฎีของคุณภาพการให+บริการและความพึงพอใจของลูกค+าและกรอบ
เกณฑ�คุณภาพสําหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพการบริการ การจัดการท่ีเสนอโดยผู+วิจัย เกณฑ�ท่ี
จะมีคําอธิบายและการบริหารทรัพยากรกายภาพระดับคุณภาพการให+บริการได+ถูกนําเสนอท่ีเก่ียวข+อง
กับการให+บริการของการบริการการบริหารทรัพยากรกายภาพและลูกค+า   

 คูเดียร� (M.K.Kurdia et al., 2011) วิจัยเรื่อง “Outsourcing in Facilities 
Management- A Literature Review” การศึกษาวิจัย การบริหารทรัพยากรกายภาพในการว7าจ+าง
บริษัทภายนอก มีวัตถุประสงค�เพ่ือการว7าจ+างบริษัทภายนอกในการบริหารทรัพยากรกายภาพ รวมถึง
ความหมายพ้ืนฐานและกระบวนการของการบริหารทรัพยากรกายภาพ การศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอ



111 
 

 

 

การเปรียบเทียบระหว7างการจ+างบริษัทภายนอกและการบริหารทรัพยากรกายภาพ ในการจัดการใน
แง7ของความหมาย ข+อดีและข+อเสีย งานวิจัยนี้จะให+เครื่องมือการจัดการท่ีมีประโยชน�สําหรับการเลือก 
กลยุทธ�ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตการบริหารทรัพยากรกายภาพ ในการว7าจ+างบริษัทภายนอก เพ่ือ
ลดค7าใช+จ7ายในการดําเนินการและเพ่ิมผลกําไร 

 ดิบาจิโยติ พาติ (Debajyoti Pati et al., 2008) วิจัยเรื่อง “Roles of quantified 
expressions of building performance assessment in facility procurement and 
management” การศึกษาวิจัย บทบาทของการแสดงออกเชิงปริมาณของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพในอาคารจัดซ้ือจัดจ+างและการจัดการ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาบทบาทของการแสดงออกเชิงปริมาณของการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
กายภาพในอาคารจัดซ้ือจัดจ+างและการจัดการ ผลการวิจัยพบว7า การแสดงออกท่ีมีเหตุผลของการ
ปฏิบัติงานอาคารเพ่ือให+ดีข้ึนการหารือระหว7างผู+มีส7วนได+เสียการสนับสนุน การแสดงออกเหล7านี้จะ
ข้ึนอยู7กับความคิดของการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณอย7างเปcนกลางซึ่งได+ถูกนําเสนอผ7านชุดของ 
'' ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ '' ตัวชี้วัดท่ีสามารถใช+ในการวัดปริมาณความคาดหวังและตอบสนองข+อในการ
หารือระหว7างผู+มีส7วนได+เสียท่ีมีโครงสร+างท่ีแตกต7างกัน การมุ7งเน+นบทความการวิจัยอยู7ในการแนะนํา
ของ 2 ประเภทของตัวชี้วัดนี้ (1) ตามรูปแบบกฎเกณฑ�ในชีวฟ�สิกส�และสรีรวิทยา และ(2) ตามรูปแบบ
ของการศึกษา การนําประสบการณ�หรือการทดลองมาประยุกต�ใช+เก่ียวกับสิ่งแวดล+อมและพฤติกรรม 
การรักษาอยู7ในตําแหน7งเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลท่ีแตกต7างกันในระหว7างข้ันตอนของการ
จัดส7งและการใช+อาคารความสําคัญของงานวิจัยนี้คือเฉพาะในการแจ+งการตัดสินใจระหว7างการ
วิวัฒนาการการออกแบบและการบริหารทรัพยากรกายภาพและข้ันตอนการบริหารจัดการผลงานของ
วงจรชีวิตของอาคาร เหตุผลหลักของการวิจัยนี้เก่ียวข+องกับการท่ีมีศักยภาพของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาคารในการเจรจาการจัดโครงสร+างทางสังคมที่ซับซ+อนในระหว7างการสนทนาของผู+มี
ส7วนได+ส7วนเสียในการสร+างการจัดซ้ือ ผู+วิจัยแนะนํา 2 ประเภท ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (1) ตาม
หลักการกฎเกณฑ� และ (2) รูปแบบการทดลองของตัวชี้วัดช7วยให+โครงสร+างการเจรจาท่ีครอบคลุมใน
หมู7ผู+มีส7วนได+เสียต7างๆ ผู+วิจัยเน+นศักยภาพของกลุ7มในการเสริมสร+างและเชิงปริมาณ การเจรจา
ระหว7างผู+มีส7วนได+เสียวิวัฒนาการการออกแบบและการบริหารทรัพยากรกายภาพและการจัดการ
พอร�ตโฟลิโอ บทบาทเสริมของสองชั้นเรียนของตัวชี้วัดในการช7วยเจรจาในช7วงการจัดซ้ือการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เน+นท่ีตัวชี้วัดท่ีใช+ ในบทความนี้เปcนเพียงตัวอย7างท่ีดีและตัวชี้วัดอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เพ่ือเปcนตัวแทนของประเด็นท่ีเก่ียวข+อง การเจรจาต7อรองโดยผู+มีส7วนได+เสียของโครงการอาคาร อย7าง
ชัดเจนตัวชี้วัด เช7นก7อให+เกิดพ้ืนท่ีอย7างต7อเนื่องในการวิจัยโดยการออกแบบและการบริหารทรัพยากร
กายภาพ การหารือการบํารุงรักษาในอาคารประเภทอ่ืนๆ เปcนจุดเริ่มต+นท่ีเปcนกลางมีเหตุผลสําหรับ
การเจรจาต7อรองท่ีซับซ+อนท่ีมักจะเกิดข้ึนในหมู7ผู+มีส7วนได+เสียในการจัดหา  

 สรุปได+ว7า งานวิจัยในต7างประเทศที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคารจาก
การศึกษาจะพบว7ามีบริบทการบริหารงานอาคารท่ีผู+วิจัยสามารถนํามาประยุกต�และพัฒนาแนวทาง 
การวิจัยการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารเพ่ือศึกษาบริบทต7างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประยุกต�
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กับงานวิจัยได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย และ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ เพ่ือการประเมินความเสี่ยงต7อไป  
 แซนเนียแคทรีนา (Ksenia Chmutina, 2015) วิจัยเรื่อง “Disaster risk reduction or 
disaster risk production: The role of building regulations in mainstreaming DRR”     
การวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ ผลกระทบจากภัยพิบัติ  กฎของกฎระเบียบอาคารในการ 
บูรณาการประเด็น DRR มีวัตถุประสงค�เพื่อสํารวจว7าการขาดกฎข+อบังคับมีผลสําคัญต7อการลด
ความเสี่ยงทางธรรมชาติตลอดแนวเกาะ ผลการวิจัยพบว7า การตระหนักถึงความเสี่ยงภัยในหมู7ประชากร
อยู7ในระดับสูง ความเต็มใจในการรับมือกับความเสี่ยงภัยเชิงรุกเหล7านั้นอยู7ในระดับตํ่าเนื่องจากความ
พึงพอใจท่ัวไป ในกรณีของบาร�เบโดส ถึงแม+จะมีความต้ังใจท่ีดีและทรัพยากรท่ีจํากัด เปcนตัวอย7างท่ีดี
ของเหตุผลท่ีมันเปcนสิ่งสําคัญ ในการปรับปรุงการสื่อสารของกฎของ DRR การต้ังค7าความกว+างของผู+มี
ผลประโยชน�รวมถึงประชาชนท่ัวไปและภาคการก7อสร+าง กิจกรรมดังกล7าวอาจจะมีผลในเชิงบวกต7อ
การการซึมซับการปฎิบัติท่ีดีถึงแม+จะขาดกฎข+อบังคับ การบังคับใช+ เพื่อให+แน7ใจว7าการปฎิบัติตาม
ข+อบังคับเปcนไปอย7างถูกต+อง ซ่ึงมันเปcนสิ่งจําเปcนท่ีจะต+องทําการประเมินค7าช7องว7างของทักษะให+สําเร็จ, 
ความสามารถ, ความเข+าใจ และ ความตระหนักถึงความสําคัญของประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร  
ซ่ึงสามารถปฎิบัติตามรูปแบบของกระบวนการของการตรวจสอบและท่ีปรึกษาทบทวนโดย Building 
Standard Authority ซ่ึงจะสามารถรับผิดชอบกฎข+อบังคับได+ เปcนสิ่งสําคัญท่ีต+องตระหนักว7ากฎ     
ไม7สามารถนํามาปฎิบัติย+อนหลังได+ การใช+กฎข+องบังคับจึงต+องนํามาใช+เร็วท่ีสุดเท7าท่ีทําได+ อย7างไรก็ตาม
ในขณะท่ีกฎไม7ได+บังคับใช+มันเปcนสิ่งสําคัญท่ีจะต+องร7วมกันกับประชากรท่ัวไปในการพิจารณาความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับชาวบ+าน และหวังเปcนอย7างยิ่งว7าจะลดลงในท่ีสุด DRR เปcนสิ่งสําคัญท่ี
ไม7เพียงแต7จะช7วยรักษาชีวิตและปwองกันสภาพแวดล+อมท่ีเกิดข้ึนแต7ยังช7วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ 

 ดงวูรายู (Dong-Woo Ryu et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Evaluating Risks Using 
Simulated Annealing and Building Information Modeling” การวิจัยการประเมินความเสี่ยง
โดยใช+การหลอมจําลองและการสร+างแบบจําลองข+อมูลอาคาร มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการลดความ
เสี่ยงการสร+างแบบจําลองข+อมูลอาคาร ผลการวิจัยพบว7า ผู+รับเหมาท่ัวไป (GCs) ควรคาดการณ�     
สิ่งต7างๆท่ีแตกต7างกันสภาพพ้ืนดินท่ีอยู7บนพ้ืนฐานของข+อมูลเก่ียวกับสภาพพ้ืนดินท่ีได+มาก7อนการ
ก7อสร+าง (เช7นหลุมเจาะและการตรวจสอบทางธรณีฟ�สิกส�) ยังควรประเมินค7าใช+จ7ายในการขุดค+นและ
ระยะเวลาจากตารางงานของพวกเขาท่ีคาดการณ�ไว+ เง่ือนไข แต7นี้เปcนสิ่งท่ีท+าทายเพราะในทางปฏิบัติ
ในปbจจุบัน GCs ขาดวิธีการท่ีจะรวมกระบวนการท่ีจําเปcนเหล7านี้เปcนข้ันตอนการประเมินของพวกเขา
ท่ีมีอยู7ในลักษณะโครงสร+าง เพ่ือเอาชนะข+อจํากัดนี้ ได+พัฒนาวิธีการท่ีจะคาดการณ�หลายชุดของสภาพ
พ้ืนดินโดยใช+แบบจําลอง (SA) ซ่ึงเปcนวิธีการทางภูมิศาสตร�ทางสถิติและการประเมินค7าใช+จ7ายในการ
ขุดค+นและระยะเวลาของตารางการขุดเจาะอุโมงค�ผ7านแบบจําลองข+อมูลอาคาร (BIM) สําหรับการ
รวมกลุ7มของ SA และ BIM  ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการของการใช+อุโมงค�ในเกาหลี 
ข้ึนอยู7กับโปรแกรมท่ีเน+นท่ีวิธีการท่ีจะช7วยให+ GCs ทํางานได+ การประเมินความเสี่ยงค7าใช+จ7ายในการ
ขุดค+นและระยะเวลาของการก7อสร+างอุโมงค�มีข+อมูลท่ีสมบูรณ�เก่ียวกับสภาพพ้ืนดินท่ีได+มาก7อนการ
ก7อสร+าง การประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับค7าใช+จ7ายในการขุดค+นและระยะเวลาท่ีมีมากกว7าสองวิธีการ
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ก7อสร+างท่ีแตกต7างกันโดยไม7ต+องพิจารณาข+อจํากัด การบริหารความเสี่ยงไม7สามารถคาดการณ� ความเสี่ยง
ของการก7อสร+างอุโมงค�ได+ การนําเสนอแนะท่ีจะให+การตัดสินใจได+อย7างชัดเจนท่ีจะทําเกิดผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนของความเสี่ยงบางอย7าง ในการประเมินความเสี่ยงในระหว7างการก7อสร+าง สําหรับการวิจัย
ในอนาคตรูปแบบวิธีการก7อสร+างท่ีคํานึงถึงข+อมูลท่ีครอบคลุมท่ีเก่ียวข+องกับบูรณาการ  

 โจเซฟแอลโดมิงโก(José L. Domingo et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Health risks for the 
population living in the vicinity of an Integrated Waste Management Facility: 
Screening environmental pollutants.” การวิจัยความเสี่ยงต7อสุขภาพสําหรับประชากรท่ีอาศัย
อยู7ในบริเวณใกล+เคียงของสิ่งอํานวยความสะดวกการจัดการขยะแบบบูรณาการ: การคัดกรองมลพิษ
สิ่งแวดล+อม มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินความเสี่ยงต7อสุขภาพของมนุษย�จากสิ่งอํานวยความสะดวก
การจัดการขยะแบบบูรณาการ (IWMF: บําบัดเชิงกลชีวภาพ (MBT) ผลการวิจัยพบว7าการวิเคราะห�ใน
ตัวอย7างดิน ความเข+มข+นของธาตุและละอองชีวภาพมีความคล+ายคลึงกับรายงานก7อนหน+านี้ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ในลักษณะท่ีคล+ายกัน นอกจากนี้ ความเสี่ยงต7อสุขภาพของมนุษย� ท่ีเก่ียวข+องกับการสัมผัสนิวเคลียส 
แม+ว7าผลจะต+องได+รับการพิจารณาเพ่ือยืนยันผลการวิจัยเหล7านี้และถ+าจําเปcนจะใช+มาตรการเร7งด7วน
เพ่ือบรรเทาผลกระทบของสภาพแวดล+อมโดยรอบ นอกจากนี้เรายังจะต+องระบุถึงความสําคัญอันยิ่งใหญ7
ของการประเมินผลของแต7ความเสี่ยงด+านสิ่งแวดล+อมและสุขภาพ 

 โฮสกิวยู (Hosik Yoo, et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Methodology for analyzing risk at 
nuclear facilities.” การวิจัยวิธีการในการวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีโรงงานนิวเคลียร� มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
การประเมินความเสี่ยงท่ีโรงงานนิวเคลียร� เหล7านี้รวมถึงกรอบทางกฎหมายและสถาบันการควบคุม
วัสดุประสิทธิภาพระบบการปwองกันทางกายภาพทรัพยากรมนุษย�และผลกระทบ ผลการวิจัยพบว7า
กระบวนวิธีการประเมินความเสี่ยงสําหรับโรงงานนิวเคลียร�ท่ีได+รับการพัฒนาในงานวิจัย ชุดของ
มาตรการท่ีถูกดึงมาจากการวิเคราะห�ปbจจัยท่ีกําหนดความเสี่ยง 5 มาตรการสร+างข้ึนเพ่ือ1) ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีโรงงานนิวเคลียร� 2) กรอบทางกฎหมายและสถาบัน 3) การควบคุมวัสดุประสิทธิภาพ
ระบบการปwองกันทางกายภาพ 4) ทรัพยากรมนุษย�และ 5) ผลกระทบ การประเมินผลคุณลักษณะท่ี
ได+รับการพัฒนาสําหรับมาตรการท่ีแต7ละคนและค7าเฉพาะจะได+รับในการคํานวณค7าความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ แบบสอบถาม แบบสอบถามเหล7านี้สามารถนํามาเปcนตัวชี้วัดท่ีมีประโยชน�สําหรับการเปรียบเทียบ
สถานะของระบบการปwองกัน การวิเคราะห�ภัยคุกคามภายใน และวิธีการที่ไม7ได+รับการพัฒนามา
เพ่ือการนี้ผลที่ตามมาเปcนการวัดที่สําคัญใช+ในการวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีโรงงานนิวเคลียร� การวัดนี้
ประกอบด+วยรังสี, เศรษฐกิจ, สังคมและความเสียหาย ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเปcนเรื่อง
ยากท่ีจะประเมินได+ดังนั้นระดับรังสี ควรพิจารณาเมื่อมีการประเมินความเสี่ยง ในการศึกษานี้
คุณลักษณะเหล7านี้จะรวมอยู7ในการวัดของทรัพยากรมนุษย� รวมถึงปbจจัยต7างๆเช7นความน7าเชื่อถือ
ระดับของการรับรู+วัฒนธรรมความปลอดภัยนิวเคลียร�และความถ่ีของการทดสอบทางจิตเวชของ
พนักงาน กรณีศึกษาดําเนินการเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก แสดงให+เห็นว7าวิธีการพัฒนาสามารถ
นํามาใช+ในการวิเคราะห�ระบบนิวเคลียร�ท่ีเปcนนวัตกรรมใหม7เช7นเดียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมีอยู7 
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 อิบราฮิม(İbrahim Akgün, 2014) วิจัยเรื่อง “Risk based facility location by using 
fault tree analysis in disaster management.”การวิจัยความเสี่ยงสถานท่ีการบริหารทรัพยากร
กายภาพโดยการประยุกต�ใช+วิธีฟอลท�ทรีในการจัดการภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค�เพ่ือการเลือกสถานท่ีใน
การจัดการภัยพิบัติ และเครือข7ายการบริหารทรัพยากรกายภาพท่ีน7าเชื่อถือได+เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ความต+องการท่ีจะสร+างการปwองกันความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว7าช7วงภัยพิบัติคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ� 
ท่ีมีผลโดยตรงต7อความสําเร็จของการดําเนินการตอบสนองต7อภัยพิบัติ ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
กายภาพ ท่ีอยู7บริเวณใกล+เคียงกับพ้ืนท่ีภัยพิบัติได+ง7ายมีความสําคัญสูงสุดในการลดเวลาการตอบสนอง 
แต7ก็ยังมีความเสี่ยงเกิดข้ึนได+เพราะการบริหารทรัพยากรกายภาพอาจจะหยุดชะงักและด+วยเหตุนี้อาจ
ไม7สนับสนุนความต+องการ ในการศึกษานี้ผู+วิจัยได+พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีช7วยลดความเสี่ยง 
ความเสี่ยงท่ีจุดความต+องการจะถูกคํานวณเปcนตัวคูณของ (ความน7าจะเปcน) ของภัยคุกคาม (เช7น
แผ7นดินไหว) ความเปราะบางของจุดความต+องการ (ความเปcนไปได+ท่ีจะไม7ได+รับการสนับสนุนจากการ
บริหารทรัพยากรกายภาพ) และผลท่ีตามมา คือ การสูญเสียท่ีจุดความต+องการอันเนื่องมาจากภัย
คุกคาม มีความเสี่ยงอย7างชัดเจนอาจจะสร+างความแตกต7างท่ีมีความหมายลาดเทในระดับความเสี่ยง 
รูปแบบท่ีส7งผลให+มีการทดสอบกับปbญหาหลายประการ พบว7าการมีความเสี่ยงเข+ามาในองค�การอย7าง
ชัดเจนอาจจะสร+างความแตกต7างอย7างมีนัยสําคัญในระดับความเสี่ยง 

 จูเลียน เทเลอร� (Juliane Teller et al.,  2014) วิจัยเรื่อง “Risk Management in 
Project Portfolios Is More Than Managing Project Risks: A Contingency Perspective on 
Risk Management” การวิจัยการบริหารความเสี่ยงในพอร�ตการลงทุนโครงการเปcนมากกว7าผู+จัดการ
โครงการความเสี่ยง: ความไม7แน7นนอนในมุมมองของความเสี่ยงการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค�
การศึกษาเพ่ือการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนทางการในโครงการระดับท่ีมีการรวมของ
ความเสี่ยงข+อมูลในระดับผลงานและการตรวจสอบผลกระทบของท้ังสองเหล7านี้ผลงานความสําเร็จ
ของโครงการ ความไม7แน7นนอนในมุมมองท่ีถูกนํามาใช+ในการตรวจสอบผลกระทบของการวิจัยและ
พัฒนาท่ีโดดเด7นพอร�ตการลงทุนโครงการความวุ7นวายภายนอกและผลงานการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารความเสี่ยงผลการศึกษานี้มีทฤษฎีและผลกระทบการบริหารจัดการในการบริหารจัดการพอร�ต
การลงทุนโครงการ ผลการวิจัยพบว7าความน7าจะเปcนของความล+มเหลวของโครงการ เพ่ือจัดการความ
เสี่ยงในพอร�ตการลงทุนโครงการวิจัยชี้ให+เห็นการใช+มุมมองท่ีกว+างกว7าความเสี่ยงของแต7ละโครงการ
จากการวิเคราะห�ถดถอยพหุ (Multiple regression Analysis) ในตัวอย7างของพอร�ตการลงทุน 177 
โครงการแสดงให+เห็นว7าการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนทางการในระดับโครงการและการรวมกลุ7มของ
ข+อมูลท่ีมีความเสี่ยงในระดับท่ีมีผลงานความสัมพันธ�เชิงบวกกับความสําเร็จผลงานของโครงการ
โดยรวม การบริหารความเสี่ยงในระดับท่ีพร+อมกันท้ังสองนี้เพ่ิมผลในเชิงบวก นอกจากนี้การบริหาร
ความเสี่ยงในระดับโครงการท่ีมีความสําคัญมากข้ึนสําหรับการวิจัยและพัฒนาท่ีโดดเด7นพอร�ตการ
ลงทุนของโครงการในขณะท่ีการรวมกลุ7มของข+อมูลท่ีมีความเส่ียงเปcนสิ่งสําคัญมากท่ีมีระดับสูงของ
ความวุ7นวายและการเปลี่ยนแปลงของผลงาน 
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 แร็คคา (Radka Prokešová ,et al.,  2014) วิจัยเรื่อง “Specifics of risk management 
in select medical facility” การวิจัยรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากร
ทางการแพทย� มีวัตถุประสงค�เพ่ือการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเหล7านี้ได+รับการกําจัดหรือลด
การเกิดข้ึนของความเสี่ยงเหล7านี้ซ่ึงอาจเปcนอันตรายต7อสุขภาพของผู+ป|วยเช7นเดียวกับสุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทย�เช7นเดียวกับการบริหารทรัพยากรทางกายภาพทางการแพทย� ผลการวิจัย
พบว7าการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพทางการแพทย�ท่ีอยู7ในสาธารณรัฐเช็ก
เปcนหนึ่งในงานท่ีสําคัญของการจัดการองค�การท่ีได+รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตาม
ประกาศลักเซมเบิร�กปลอดภัยของผู+ป|วย ในการเชื่อมต7อกับแนวโน+มท่ีทันสมัยในจัดการแบบบูรณาการ 
บริหารความเสี่ยงควรจะเปcนส7วนหนึ่งของ '' ท้ังโรงพยาบาล '' การจัดการ จุดมุ7งหมายของการวิจัย
ครั้งนี้ตระหนักว7าภายใต+การสนับสนุนของจีเอ ความก+าวหน+าของความปลอดภัยของพยาบาล
รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงจากแง7มุมของผู+จัดการในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ
ทางการแพทย�ท่ีเลือก ตามท่ีการบริหารความเสี่ยงผู+จัดการมุ7งเน+นไปที่การตรวจสอบสถานการณ� 
ความเสี่ยงในกระบวนการท่ีนําไปสู7หรืออาจนําไปสู7ข+อผิดพลาดและความผิดพลาดการบริหารความเสี่ยง
ท่ีได+รับการเชื่อมต7อกับการจัดการกระบวนการและการจัดการท่ีมีคุณภาพในการตรวจสอบสถานบริการ
ทางการแพทย� เพียงตัวชี้วัดคุณภาพท่ีได+รับการ จัดต้ังข้ึนและตามมาด+วยการบริหารทรัพยากรทาง
กายภาพทางการแพทย�แต7ละอย7างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ยังสามารถมีอิทธิพลต7อการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบคุณภาพอย7างสมํ่าเสมอยังนําไปสู7การตรวจสอบสถานการณ�ความเสี่ยงท่ีอาจ เชื่อมต7อ
โครงข7ายของระบบการจัดการมีจุดมุ7งหมายท่ีลึกของระบบวิธีการในการบริหารทรัพยากรทาง
กายภาพทางการแพทย�ท่ีก+าวหน+าอย7างต7อเนื่องของคุณภาพการให+บริการสุขภาพก+าวหน+าของ
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยง 

 แจ็คกิว ฮัสซัน (Jakiul Hassan, 2011) วิจัยเรื่อง “Risk-based asset integrity 
indicators.”การวิจัยความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความสมบูรณ�ของสินทรัพย� มีวัตถุประสงค�เพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญของตัวบ7งชี้ในแต7ละระดับและสําหรับการรวมตัวของตัวชี้วัดในการจําแนกความเสี่ยง 
ผลการวิจัยพบว7าความสมบูรณ�ของสินทรัพย�เปcนหลักของสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันตอนและการ
ตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ�ของสินทรัพย�เปcนงานท่ีท+าทายเนื่องจากการมีส7วนร7วมของ
ตัวชี้วัดท่ีเปcนอิสระ การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสินทรัพย�ผ7านตัวชี้วัดท่ีเปcน
ทางเลือกหนึ่ง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเทคนิคการทํางานร7วมกันการวัด จํากัด วิธีการท่ีนําเสนอใช+
ตัวชี้วัดความเสี่ยงในการจําแนกความสมบูรณ�ของสินทรัพย�ผ7านการรวมกลุ7มของผลตัวชี้วัด 
กระบวนการลําดับของการวิเคราะห�จะใช+ในการตรวจสอบน้ําหนักหรือเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของ
ตัวบ7งชี้ในแต7ละระดับและสําหรับการรวมตัวของตัวชี้วัดในการจําแนกความเสี่ยง ในการทดสอบ
รูปแบบท่ีนําเสนอการศึกษาจะดําเนินการมาตรฐาน ความสมบูรณ�ของสินทรัพย�ประมาณค7าดัชนีให+
ดัชนีประสิทธิภาพท่ีมีตัวตนเปcนสินทรัพย� การทํางานของตัวชี้วัดและการบูรณาการ 

 เอฟเทอราเดีย (F.Taillandier, 2008) วิจัยเรื่อง “Risk-based investment trade-off 
related to building facility management.”การวิจัยระดับความเสี่ยงการลงทุนการบริหาร
ทรัพยกรกายภาพอาคาร มีวัตถุประสงค�เพ่ือการทําให+การรวมกันของการกระทําท่ีออกจากโดเมนทาง
เทคนิคท่ีแตกต7างกันมากเปcนไปได+ ผลการวิจัยพบว7า สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะกล7าวถึงคือการจัดทํา
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แผนการบํารุงรักษาประจําปzสําหรับอาคาร การตัดสินใจระหว7างดําเนินการบํารุงรักษา เปcนกลยุทธ�
ขององค�การท่ีน7าพอใจเปcนทางเลือกท่ีมีความซับซ+อน วิธีการจัดการความเสี่ยงได+อย7างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย7างยิ่งการจัดการกับความซับซ+อนและความไม7แน7นอน สามารถท่ีจะนําเสนอวิธีการ
พิจารณาความเสี่ยงท่ีปรับให+เข+ากับบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงของการจัดการบริหารทรัพยากรกายภาพใน
อาคาร วิธีการแบบด้ังเดิมมีทรัพยากรท่ีจําเปcน เช7นงบประมาณ แต7มันยังพิจารณาถึงความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยความพึงพอใจของลูกค+าและอื่น ๆ ผ7านผลที่ตามมา (กําไรและขาดทุน) การเลือกการ
ปฎิบัติงานพ้ืนฐานแล+ว การเพ่ิมประสิทธิภาพของแผน (ที่ในมุมมองท่ัวโลก) จุดมุ7งหมายสําหรับผู+มี
อํานาจตัดสินใจคือการสร+างโซลูชันของตัวเองโดยการทดสอบหลายๆ มุมของวิสัยทัศน�ในการจําลอง
ตรรกะ บทความนี้นําเสนอหลักการของวิธีการแสดงโดยตัวอย7างของจริงกรณีการดําเนินการให+กับ 
บริษัท ชั้นนําของฝรั่งเศส 

 หลินทีนเซียน (Lin Tenc Hsien, 1995) วิจัยเรื่อง “Risk Management and its 
Application In Turnkey Project: A Case Study of Railway Tunneiling Project in Taiwan.”
การศึกษาวิจัยการบริหารความเสี่ยงและประยุกต�ใช+ในโครงการท่ีใช+สัญญาแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช+
กรณีศึกษาในโครงการก7อสร+างอุโมงค�รถไฟฟwาในประเทศไต+หวัน มีวัตถุประสงค�เพ่ือระบุปbจจัยเสี่ยงท่ี
สําคัญและมีอิทธิพลต7อโครงการก7อสร+างอุโมงค�รถไฟฟwาลอดแม7น้ํา Hsintien โดยพัฒนาวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ จากทฤษฎีและแบบจําลองพ้ืนฐานและการประยุกต�ใช+การบริหารความเสี่ยงท่ี
พัฒนาแล+วในโครงการก7อสร+างอุโมงค�รถไฟ ผลการวิจัยพบว7า 1) ปbจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญมากท่ีสุดได+แก7 
ความเสี่ยงเก่ียวกับสถานท่ีก7อสร+างและความเสี่ยงเหตุสุดวิสัยงานท่ีสําคัญ 2) การบริหารความเสี่ยงจะ
มุ7งเน+นการลดโอกาสในการเกิดข้ึนของความเสี่ยงและคุณภาพของงานจะเพ่ิมข้ึนถ+ามีการบ7งชี้และ
ประเมินความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ 3) การนําการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนระบบไปใช+ในโครงการ 
ได+แก7ตัวบ7งชี้ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงช7วยให+ผู+บริหารจํากัดหรือลดโอกาสในการเกิดข้ึน
ของความเสี่ยงท่ีสําคัญได+ล7วงหน+า 
 สรุปได+ว7า งานวิจัยในต7างประเทศที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารความเสี่ยง จาก
การศึกษาจะพบว7ามีบริบทการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีผู+วิจัยสามารถนํามาประยุกต�และพัฒนา 
แนวทางการวิจัยการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือศึกษาบริบทต7างๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ประยุกต�กับงานวิจัยได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย7อย 
และตัวชี้วัดความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ เพ่ือการประเมินความเสี่ยงต7อไป  

 ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาวิเคราะห�งานวิจัยท้ังในประเทศและต7างประเทศ ในการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน” โดยเรียงลําดับตามปzท่ีศึกษาวิจัย และได+ทําการสังเคราะห�งานวิจัยท่ีเก่ียวข+องกับ
การศึกษาการบริหารงานอาคารและการบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงตามตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7  
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ตารางท่ี 6 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญในความหมายของการศึกษาการบริหารงานอาคาร 
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การบริหารงานอาคาร 
(1

) ค
งศ

ักดิ์
 ป

bญญ
าค

ง (
25

56
) 

(2
) ศ

ิริล
ักษ

ณ
�  ก่ํ

าศ
ิริ 

(2
55

5)
 

(3
) ธ

งช
ัย 

 ท
อง

มา
  (

25
54

) 

(4
) ธ

นะ
วัฒ

น� 
เผ

ื่อน
ผึ้ง

 (2
55

3)
 

(5
) ธ

ชณ
กร

พง
ศ� 

พล
อย

ชย
ภัส

ร� 
(2

55
3)

   

(6
) ว

ินัย
 ศ

รีจั
นท

ึก 
(2

55
0)

   

(7
) ไ

พจิ
ตร

 ศ
ิริอ

าร
ยะ

พัน
ธ� 

(2
54

8)
 

(8
) ส

ุมา
ลี 

 ธ
ีระ

วัน
ทน

ีย� 
(2

54
7)

 

(9
) M

ar
ek

 P
ot

ka
ny

 e
t a

l.(
20

15
) 

(1
0)

 A
gn

ies
zk

a 
Dz

iad
os

z 
et

 a
l. 

(2
01

5)
 

(1
1)

 J.
 J.

 M
cA

rth
ur

. (
20

15
) 

(1
2)

 Le
on

as
 U

 e
t a

l., 
(2

01
5)

 

(1
3)

 W
ei 

Pa
n,

 (2
01

5)
 

(1
4)

 M
ah

m
ou

d 
So

da
ng

i, 
(2

01
4)

 

(1
5)

 P
er

rin
e 

Pit
te

t e
t a

l., 
(2

01
4)

 

(1
6)

 N
at

al
ija

 L
ep

ko
va

, (
20

13
) 

(1
7)

 M
.K.

Ku
rd

ia 
et

 a
l., 

 (2
01

1)
 

(1
8)

 D
eb

ajy
ot

i P
at

i e
t a

l., 
(2

00
8)

 

ผล
กา

รสั
งเค

รา
ะห

� 

-การบริหารจัดการอาคาร � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18 

-ทัศนคตกิารบริหารจดัการ 

 อาคาร 
- � - - - - - � - - - - - - - - - - 2 

-ข+อมูลการบริหารจัดการไม7        

  เพียงพอ 
- - - � - - - � - - - - - - - - - - 2 

-การควบคุมดูแลอาคาร 
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� � � - - - - - � - - - - - - - - - 4 

-การใช+อาคารสถานที ่ � � � � � - - - - - - - - - - - - - 5 

-การสร+างความปลอดภัยต7อ 

 ผู+ใช+อาคาร 
- � � - - - - - - - - - - - - - - - 2 

-การดแูลรกัษาอาคาร � � � � - - - - � - � - - � - - - - 7 

-คุณภาพงานบรกิาร � � � � - - - - - - - - - � - � - - 6 

-การประเมิน � - - - - - - - - - - - - - - � - � 3 

-ความพึงพอใจของลูกค+า - - - - - - - - - - - - - - - � - - 1 

-วงจรชีวิตอาคาร - - - - - - - - � � - � - - - - - - 3 
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ตารางท่ี 7 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญในความหมายของการศึกษาการบริหารความเสี่ยง  

 
การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญ
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-การบริหารความเส่ียง � � � � � � � � � � � � � � � � 16 

-ส่ิงจูงใจและจุดมุ7งหมาย - - - - - � - - - - - - � - - - 2 

-การประกันคุณภาพจะต+องเพิ่ม 
 มาตรฐาน - - - - - � - - - - - - - - - - 1 

-การกาํหนดเปwาหมายและวัตถุประสงค� � - � � � - � - - - - -  - � - 6 

-การระบแุละประเมินความเส่ียง - � - � � - - � - � - - - � - � 7 

-การกาํหนดกลยุทธ�การบริหารความ 
 เส่ียง - � - �  - - - - - - - - - - - 2 

-การนําไปใช+การเพื่อควบคุมความเส่ียง � � - �  - - - - � - - - - - - 4 

-การเฝwาติดตามปwองกันการบริหารความ  
 เส่ียง - � - �  - - � - - � - - - - � 5 

-การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง - � - � � - - - - - - � � - - - 5 

-ฝ�กฝนแบบคิดเปcนระบบและทันสมัย - - - - � - - - - - - - - - - � 2 

-ปลอดภยั สุขภาพอนามัย และน7าเช่ือถอื � - - - � - - - � - - - - - - - 3 

 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง ผู+วิจัยสามารถนํามา

สรุปเปcนแนวทางการศึกษาและใช+ประโยชน�จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง สําหรับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
ดังแสดงตามตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช+ประโยชน�จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 
 

ประเด็นท่ีเก่ียวกับการทบทวน
วรรณกรรมเอกสารท่ีเก่ียวข+อง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข+อง 

แนวทางการศึกษาและใช+ประโยชน� 
สนับสนุน

ความสําคัญ
และปbญหา
ของการวิจยั 

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจยั 

การสร+าง
เคร่ืองมือการ

วิจัย 

ใช+เปcนแบบ
แผนในการ
วิเคราะห�
ข+อมูล 

สนับสนุนการ
อภิปราย

ผลการวิจยั 

1. เกณฑ�มาตรฐาน - � � � � 

2.ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ
เก่ียวกับอาคาร 

� � � � � 

3. การบริหารจัดการทรัพยากร   
   กายภาพ 

     

3.1บริบทของอาคารสํานักงาน � � � � � 

3.2แนวคิดการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรอาคารสถานท่ี 

� � � � � 

3.3ขอบเขตการบริหารจัดการ
อาคารสํานักงาน 

� � � � � 

3.4ทรัพยากรบุคคลในการบริหาร
จัดการอาคาร 

� � � - - 

4. การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการ
บริหารงานอาคารเพ่ือลดความเสีย่ง 

     

   4.1การจัดการคุณภาพ � � � � � 

   4.2การเพ่ิมผลผลติ  � � � � � 

   4.3งานวิศวกรรม � � � � � 

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง � � � � � 

6. ทฤษฏีการประเมิน - - � � � 

7. แนวคิดเทคนิคการวิจัย      

    7.1 เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR 

- - � � � 

    7.2 เครือข7ายทางสังคม (Social 
network) 

- - � � � 

7.3 การทดสอบสถิตินอนพารา
เมตริกวิธีของแมน-วิทนีย� 
(Mann-Whitney U Test) 

- - � � � 

7.4 เทคนิคเมทริกซ� หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี 
(Multitrait- Multimethod 
Matrix) 

- - � � � 

8.งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง � - � - � 

  



 

 

120 

 
บทท่ี 3  

การดําเนินการวิจัย 
  

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย0อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด1วยการประยุกต�
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข0ายข1อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพ่ือพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ซ่ึงเป5นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช1อาคารสํานักงานเป5นหน0วย
วิเคราะห� (Unit of Analysis) ใช1วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว0างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต�ใช1เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic 
Delphi Futures Research: EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในข้ันตอน
ของการวิเคราะห�ความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาค0าฐานนิยม (Mode) และค0าพิสัยระหว0างควอไทล� 
การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย�ยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือ
จากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด1วยการประยุกต�เทคนิค MTMM 
ประกอบด1วยข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให1ได1คําตอบของคําถามการวิจัยถึง
อนาคตภาพของแนวโน1มการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ตามความเห็นของผู1เชี่ยวชาญและการวิจัยจากการกลุ0มตัวอย0างเป5นอย0างไร ผู1วิจัยได1
กําหนดข้ันตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบ0งออกเป5น 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 
 เป5นการศึกษาข1อมูลพ้ืนฐานด1านการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. วิธีการวิจัย 
1.1 ศึกษาข1อมูลพ้ืนฐานด1านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

สํานักงาน จากเจ1าของอาคาร ตัวแทนเจ1าของอาคาร บริษัทผู1บริหารจัดการอาคาร ท้ังเอกสาร  
หนังสือ ตํารา แผ0นพับ สื่อชนิดต0างๆ และอินเตอร�เน็ต (Internet) ผ0าน เว็บไซต� (Website) ต0างๆ 

1.2 การวิเคราะห�เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังองค�ประกอบการจัดการ 
วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ท้ังเอกสาร หนังสือ ตํารา แผ0นพับ สื่อชนิดต0างๆ และ
อินเตอร�เน็ต (Internet) ผ0าน เว็บไซต� (Website) ต0างๆ 

1.3 การสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข0าย ใช1โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห�และ
การสร1างภาพเสมือนจริงของเครือข0ายขนาดใหญ0 (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข0ายไม0พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) เพ่ือการนําแนวคิดเครือข0ายทางสังคมท่ีประกอบด1วยกลุ0มผู1ดําเนินการผู1ท่ีถูก
เชื่อมโยงกับบุคคลอื่นผ0านความสัมพันธ�อย0างมีความหมายทางสังคมแห0งนั้น ความสัมพันธ�เหล0านี้
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สามารถถูกวิเคราะห�สําหรับลักษณะรูปแบบโครงสร1างความสัมพันธ�ท0ามกลางกลุ0มผู1ดําเนินการได1 
นอกจากนั้นการวิเคราะห�เครือข0ายทางสังคมมองไปสู0คุณลักษณะของบุคคลในเครือข0ายและการ
กําหนดความสัมพันธ�ท0ามกลางกลุ0มผู1ดําเนินการอีกด1วย 

1.4 สังเคราะห�ข1อมูลต0างๆ โดยผู1วิจัย 
1.5 จัดกระทําประเด็นมาเป5นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย0อยของตัวบ0งชี้

ความเสี่ยง  
1.6 การพัฒนาแนวโน1มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู1วิจัยได1กําหนดวิธีการศึกษาไว1คือ  โดยประยุกต�ใช1เทคนิค
การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2  
รวม 17 คน  

1.7 ตัวบ0งชี้ตามองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย0อยของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

1.8 นําไปสู0การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

2. การกําหนดผู%เช่ียวชาญ การวิจัยนี้ได1ให1ความสําคัญกับผู1ให1ข1อมูลหลักท่ีเป5นผู1เชี่ยวชาญท่ี
มีบทบาท มีประสบการณ� หรือเป5นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียง เป5นผู1มีประสบการณ�ท่ีเก่ียวข1องกับประเด็น
ปmญหาท่ีจะศึกษาเป5นสําคัญ โดยผู1วิจัยทําการคัดเลือกผู1เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
ผู1เชี่ยวชาญท้ังหมด จํานวน 17 คน ซ่ึงจํานวนนี้ไม0ใช0เกณฑ�มาตรฐาน แต0เป5นจํานวนท่ีปลอดภัยโดย
จํานวนผู1เชี่ยวชาญควรมีอย0างน1อย 17 คน เพ่ือให1ค0าความคลาดเคลื่อนลดลง (จุมพล  พูลภัทรชีวิน, 2547) 

 ผู1วิจัยได1แบ0งกลุ0มผู1เชี่ยวชาญออกเป5น 4 กลุ0ม โดยมีผู1ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญและ
กําหนดคุณสมบัติของผู1ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1)  กลุ0ม 1 นักวิชาการผู1ทรงคุณวุฒิด1านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเป5นอาจารย�ท่ีสอนและทําการวิจัยด1านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 2) กลุ0ม 2 เจ1าของอาคารและผู1บริหารอาคาร ด1านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ1าของอาคารหรือตัวแทนเจ1าของอาคาร 
ทํางานด1านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู1บริหารอาคาร ได1แก0 
ผู1จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ1าหน1าท่ี ทํางานด1านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 3) กลุ0ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคารและเจ1าหน1าท่ี 4) กลุ0ม 4 ผู1ใช1อาคาร โดยผู1เช0าอาคาร มีหน1าท่ีด1านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

  การเตรียมผู%เช่ียวชาญ 
 การเตรียมกลุ0มผู1เชี่ยวชาญในการวิจัยในครั้งนี้ มีความสําคัญและจําเป5นอย0างยิ่ง 

เบื้องต1นผู1วิจัยดําเนินการติดต0อผู1เชี่ยวชาญเป5นการส0วนตัว โดยผู1วิจัยได1ดําเนินการจัดส0งประเด็นสําคัญ
ของงานวิจัย เค1าโครงวิทยานิพนธ� ข1อมูลต0างๆท่ีเก่ียวข1องกับประเด็นงานวิจัยท่ีศึกษาและแนวคําถาม
สัมภาษณ� ให1ผู1เชี่ยวชาญได1รับทราบถึงวัตถุประสงค� จุดมุ0งหมาย ข้ันตอนการวิจัย เวลาท่ีต1องใช1
โดยประมาณและประโยชน�ของการวิจัยเพ่ือให1ผู1เชี่ยวชาญได1ศึกษาประเด็นของการวิจัย การวางแผน 
และการเตรียมข1อมูล ประกอบการให1สัมภาษณ� โดยเน1นย้ําถึงความจาํเป5นและความสําคัญของ
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ความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญเป5นสําคัญ จากนั้นจึงขอความร0วมมือและเม่ือได1รับการยืนยันตอบรับจาก
ผู1เชี่ยวชาญแล1ว ผู1วิจัยจะได1ดําเนินการนัดวัน เวลา สําหรับการสัมภาษณ�ต0อไป  

3. เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีสําคัญในการวิจัย คือ ตัวผู1วิจัย เพื่อให1ได1ข1อมูลที่ละเอียดและครบถ1วน 
ดังนั้น ผู1วิจัยต1องมีความไวต0อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) (Barney Glaser and Anselm 
Strauss, 1967) โดยผู1วิจัยได1เตรียมตัวในส0วนของความรู1ด1วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง
กับการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ผู1วิจัยได1เตรียมแนวคําถามในการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข1องใช1
คําถามปลายเปuด โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส0วนร0วม การสัมภาษณ�เป5นแบบสัมภาษณ�
แบบเปuดและไม0ชี้นํา(Non-Directive Open Ended) โดยมุ0งเน1นทิศทางใหม0ของการพัฒนาเกณฑ�
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท่ีคาดว0า
มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริง ผู1วิจัยดําเนินการสัมภาษณ�ผู1เชี่ยวชาญทุกคนด1วยตนเอง  นอกจากนี้ ผู1วิจัยได1
เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได1แก0 โนxต 8.0 (Note8.0) และไอโฟน (I phone) สมุดจด 
ปากกา สําหรับการทําวิจัยภาคสนาม ท้ังนี้ได1รับอนุญาตจากผู1เชี่ยวชาญและในขณะทําการสัมภาษณ�
ผู1วิจัยใช1เทคนิคการตะล0อมกล0อมเกลา (Probe) โดยการตั้งคําถามให1ผู1เชี่ยวชาญเล0าให1ฟmงอย0างเสรี      
ไม0มีการชี้นํา เม่ือผ0านไปช0วงเวลาหนึ่งจึงค0อยตะล0อมเข1าเรื่องและประเด็นของการวิจัยท่ีต1องการใน
การสรุปประเด็นให1ผู1เชี่ยวชาญฟmงเป5นระยะๆ เพ่ือเป5นการทบทวนและให1ผู1เชี่ยวชาญ ตัดแต0งสิ่งท่ีได1ให1
ในการสัมภาษณ�  เครื่องมือท่ีใช1ในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือการสัมภาษณ�โดยการใช1เทคนิค EDFR ท้ังนี้
ระยะเวลาในการสัมภาษณ� ผู1เชี่ยวชาญแต0ละคนจะมีความแตกต0างกัน ต้ังแต0 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
ช0วงเวลาการสัมภาษณ�ผู1เชี่ยวชาญ ต้ังแต0เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ� 2559 
  แนวทางการสัมภาษณ- หรือ EDFR รอบท่ี 1 
  ประเด็นท่ีสําคัญในแนวทางการสัมภาษณ� หรือ EDFR รอบท่ี 1 คือประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ� คือผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไรเก่ียวกับการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ท่ีพัฒนามาจากกรอบทฤษฎีท่ีได1ทบทวนวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวข1องกับงานวิจัยในบทที่ 2 โดยการสัมภาษณ�จากการเน1นแนวโน1มของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และความเป5นไปให1ได1มากท่ีสุด ผู1วิจัย
ให1ความสําคัญอย0างมากแก0บริบทโดยเฉพาะอย0างยิ่งโดยเฉพาะอย0างยิ่งปmจจัยท่ีเป5นสภาพแวดล1อม
หรือภูมิหลังของกลุ0มตัวอย0างท่ีศึกษาเนื่องจากประสบการณ�การทํางานและความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร จะมีความหมายภายใต1บริบทเฉพาะแห0งเท0านั้น ดังนั้น
ผู1วิจัยได1อธิบายลักษณะงานและความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานให1ผู1เชี่ยวชาญเข1าใจก0อนการสัมภาษณ� พร1อมกันนี้ผู1วิจัยทําการจดบันทึก ทัศนะ ความคิดเห็น 
ของผู1เชี่ยวชาญ รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือทําการสรุปประเด็นใน
แต0ละด1าน ผู1วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ�และทําการจดบันทึกเพ่ือทราบว0าแนวโมใดท่ีผู1เชี่ยวชาญได1
กล0าวถึงและได1ให1ทัศนะบ1างแล1ว ประเด็นคําถามมี 6 ประเด็นหลักดังนี้  ประเด็นท่ี 1 ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงส0วนท่ีเก่ียวข1องกับการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ ประเด็นท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
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(Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงส0วนท่ีทําให1การบริหารทรัพยากรกายภาพมีผลเป5นรูปธรรม 
คืออาคารสถานท่ีมีสภาพตามความต1องการขององค�การและผู1ใช1งาน งานส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการ
หรือผู1ปฏิบัติงาน  ประเด็นท่ี 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 
หมายถึงความเสี่ยงส0วนท่ีเก่ียวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล เพ่ือให1
การดําเนินการด1านกายภาพเป5นไปอย0างสะดวกราบรื่นและตามแผน ประเด็นท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับ
การส0งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงการส0งมอบพ้ืนท่ีให1ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ  
ประเด็นท่ี 5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึงความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัย
ในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งท่ีเป5นอันตราย หรือ  Hazards หรือเป5นอันตราย
กับผู1ใช1อาคารและทรัพย�สิน และ ประเด็นท่ี 6 ความเสี่ยงด1านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 
หมายถึงความเสี่ยงด1านระบบประกอบอาคารต0างๆ ท่ีมีความเก่ียวข1องกับเทคโนโลยี หากไม0เรียนรู1
และศึกษาให1ทันปmจจุบัน โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงด1านนี้ค0อนข1างมาก 
  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะและข1อมูลไม0ครอบคลุม ผู1วิจัยจะทําการถามใน
ประเด็นท่ีผู1เชี่ยวชาญยังไม0ได1ให1ทัศนะหรือประเด็นท่ีผู1เชี่ยวชาญให1ความสําคัญในด1านนั้นน1อยแต0จะไม0
บังคับโน1มน1าวและการให1ผู1เชี่ยวชาญยืนยัน เพ่ือให1ผู1เชี่ยวชาญตอบส0วนในกรณีท่ีผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะ
และได1ข1อมูลครอบคลุมทุกองค�ประกอบหลักแล1วแต0เวลาในการสัมภาษณ�ยังเหลืออยู0หรือผู1เชี่ยวชาญ
ต1องการให1ข1อมูลเพ่ิมเติม ผู1วิจัยจะพิจารณาสัมภาษณ�ในประเด็นแนวโน1มย0อยในแต0ละแนวโน1มหลัก
ต0อไปว0าผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไร โดยการย้ําถึงแนวโน1มท่ีเป5นไปได1 ท้ังท่ีพึงประสงค�และไม0พึงประสงค�ใน
อนาคตข1างหน1า เพ่ือเป5นการค1นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหม0ๆ ท่ียังไม0มีการเปuดเผยมาก0อน 
  การเก็บรวบรวมข%อมูล 
  ผู1วิจัยใช1เครื่องมือในการวิจัยและเก็บข1อมูล 3 วิธีการ คือ 1) การสนทนาโดยการ
สัมภาษณ�เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส0วนร0วม ประกอบด1วย ผู1ทําหน1าท่ีการสนทนา (Moderator) 
และจดบันทึก (note taker) 2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู1วิจัยเข1า
ไปศึกษาข1อมูลด1วยการสังเกต โดยเลือกใช1วิธีการสังเกตแบบมีส0วนร0วม โดยผู1วิจัยได1รับการอนุญาตให1
บันทึกเสียงการสนทนาด1วยเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได1แก0 โนxต 8.0 (Note8.0) และ
ไอโฟน (I phone) การจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหว0างการสนทนา 3) การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข1องกับการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารและเป5นประโยชน�ต0อการการวิจัย ท้ังนี้ผู1วิจัยได1เตรียมแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร1างท่ี
เตรียมไว1 ผู1วิจัยได1นําข1อมูลที่ได1จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข1องเป5นแนวทางในการ
สัมภาษณ�เพ่ือให1ได1รายละเอียดท่ีมีความสมบูรณ�และเพ่ือให1บรรลุตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  การจัดกระทําและการวิเคราะห-ข%อมูล 
  การจัดกระทํากับข1อมูลในการวิจัย เริ่มต1นด1วยการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ�
จากผู1เชี่ยวชาญ จากเครื่องบันทึกเสียงได1แก0โนxต 8.0 (Note8.0) และไอโฟน(I phone) ออกมาในรูป
ข1อความโดยบันทึกลงในไฟล�คอมพิวเตอร�แบบคําต0อคํา(Verbatim) ผู1วิจัยอ0านข1อมูลท้ังหมด และ
ศึกษาข1อมูลและวิเคราะห�ข1อมูลตาม วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว1 เพ่ือความสะดวกในการจัดการข1อมูล 
โดยมีข้ันตอน 3 ข้ัน คือ 1) การเปuดรหัส (Open Coding) เป5นการนําข1อมูลมาแยกเป5นหมวดและ
หมวดย0อย 2) การหาแก0นของรหัส (Axial Coding) เป5นการกําหนดปรากฏการณ�หลักจากหมวดใด
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หมวดหนึ่ง พร1อมกับการพิจารณาความสัมพันธ� 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) เป5นการจัด
หมวดหมู0ต0างๆ และนําหมวดหมู0ท่ีได1มาสร1างการอธิบายปรากฏการณ� 
  การสร%างแบบสอบถามเพ่ือเป7นเครื่องมือสัมภาษณ- EDFR รอบท่ี 2  
  ข้ันตอนการสร1างแบบสอบถามความเห็นของผู1เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ� EDFR รอบท่ี 
2 นี้เป5นการนําข1อมูลรอบท่ี 1 มาสังเคราะห�เพ่ือให1ได1แบบสอบถามและนําไปสัมภาษณ� 
  ท้ังนี้การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังแสดงตามภาพท่ี 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 18 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง 
 
 
 
 

 

เริ่มต1น 

พัฒนาประเด็นของแนวโน1มท่ีจะเป5น
องค�ประกอบตัวบ0งช้ีด1วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร
และการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข0าย 

สังเคราะ
ห� 

ตัวบ0งช้ีตามองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย0อย
ของความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

ส้ินสุด 

ใช0 

จัดกระทําประเด็นมาเป5นองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย0อยของ 

ตัวบ0งช้ีความเส่ียง 

ไมใช0 

แบบสัมภาษณ� 

EDFR 1 

แบบสอบถาม 

EDFR 2 
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ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเกณฑ- 
 เป5นการศึกษาข1อมูลพ้ืนฐานด1านการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. จัดองค�ประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป5นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  โดยการสังเคราะห�ข1อมูลและประยุกต�ใช1
เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research)  EDFR รอบท่ี 1 โดยการ
สัมภาษณ�และ รอบท่ี 2 การตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม 17 คน เพ่ือนํามาจัดองค�ประกอบของ      
ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป5นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย 
นําแบบสอบถามที่สร1างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช1เทคนิคการหาค0าดัชนีความ
สอดคล1องของข1อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู1วิจัยนําร0าง
แบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาแบบสอบถามตาม
ข1อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให1ผู1เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความ
อนุเคราะห�ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห�ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล1อง ระห0างข1อคําถามกับวัตถุประสงค�การวิจัย และ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช1และตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแก1ไขก0อนนําแบบสอบถามไปเก็บข1อมูลจริงมีรายละเอียด ดังนี ้
  การหาค0าความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร1างให1อยู0ในลักษณะของ
แบบประเมินมาตราส0วนประมาณค0า 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ�พิจารณาคือ 
  เห็นว0าสอดคล1อง ให1คะแนน + 1 
  ไม0แน0ใจ  ให1คะแนน 0 
  เห็นว0าไม0สอดคล1อง ให1คะแนน - 1 
  การวิเคราะห�ข1อมูลความเหมาะสมสอดคล1องของแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใช1ใน
การศึกษาความต1องการโดยใช1ดัชนีความสอดคล1อง (IOC) คํานวณตามสูตร  (Hemphill  and  
Website, 1950 ; 325 – 342; พวงรัตน� ทวีรัตน�, 2543: 117 ) 

IOC  = ∑R 

       N 

 ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญ 

 N   = จํานวนผู1เชี่ยวชาญ  
  นําข1อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค0า  IOC  โดยใช1ดัชนี
ความสอดคล1อง (Index  of  Item  Objective  Congruence) จํานวนผู1เชี่ยวชาญท้ังนี้ผู1วิจัยเลือก
ข1อคําถามท่ีมีค0าดัชนีความสอดคล1องมากกว0า 0.5 ซ่ึงมีค0าความเท่ียงตรงใช1ได1และปรับปรุงแก1ไข
เก่ียวกับรายละเอียดของคําถามให1มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได1ง0ายและนําแบบวิเคราะห�
เอกสารท่ีใช1ศึกษาความต1องการท่ีปรับปรุงแก1ไขตามคําแนะนําของผู1เชี่ยวชาญแล1ววิเคราะห�เอกสาร 
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3. นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ0มท่ีศึกษาจํานวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากองค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� องค�ประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส และผลกระทบ อาคารท่ีมีการจัดการความเสี่ยงในระดับต0างๆ เช0น 
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยมาก และ
การประเมินระดับผลกระทบ (5) ผลกระทบร1ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง 
(2) ผลกระทบน1อย (1) ผลกระทบน1อยมาก และเปรียบเทียบค0าคะแนนการประเมินเชิงเปรียบเทียบ
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด1วยเทคนิค 
MTMM และการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมนและวิทนีย�ยู เพ่ือให1งานวิจัยนี้เป5นไปตาม
วัตถุประสงค�ของการวิจัย จึงได1กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบด1วย แผนแบบการวิจัย ประชากร 
กลุ0มตัวอย0าง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช1ในการวิจัย การสร1างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข1อมูล 
การวิเคราะห�ข1อมูล และสถิติท่ีใช1ในการวิจัยซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แผนแบบการวิจัย เพ่ือให1งานวิจัยครั้งนี้เป5นไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใช1อาคารสํานักงานเป5นหน0วยวิเคราะห� (Unit of Analysis) 
ท่ีมีแบบแผนการวิจัยใช1แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) ท้ังนี้ Yin 
(1994) กําหนดว0าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป5นต1องมีการกําหนดเกณฑ�การเลือก เพ่ือให1สามารถ
ศึกษาได1ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2 ประชากร การศึกษาครั้งนี้จะใช1แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study 
Approach) ท้ังนี้ Yin (1994) กําหนดว0าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป5นต1องมีการกําหนดเกณฑ� 
การเลือก เพ่ือให1สามารถศึกษาได1ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการศึกษานี้มีเกณฑ�ในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน 
เอ (5 แห0ง) และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) เขตกรุงเทพมหานคร (2) อาคาร
สํานักงานมีขนาดพ้ืนท่ี ต้ังแต0 5,000 ตารางเมตร ข้ึนไป (3) มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข1องกับการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงาน ได1แก0เจ1าหน1าท่ีผู1ปฏิบัติงานด1านการบริหารทรัพยากรกายภาพ 
เช0น การบริหารอาคารสํานักงาน การบริหารจัดการทรัพย�สินอาคาร เป5นต1น 

3.3 กลุ0มตัวอย0าง คือ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด 
พ้ืนฐาน ซี (5 แห0ง) ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ0มผู1ให1ข1อมูลประกอบด1วยบุคคลท่ีเก่ียวข1องกับปmจจัย
ความเสี่ยงในอาคารสํานักงาน ได1แก0 ผู1บริหาร ผู1จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร เจ1าหน1าท่ี ท่ีเก่ียวข1อง
กับการบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ได1แก0ผู1ปฏิบัติงานด1านการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เช0น การจัดการอาคารสถานท่ี ฝ�ายอาคาร การจัดการทรัพย�สินอาคาร เป5นต1น 

3.4 ตัวแปรท่ีศึกษา คือตัวแปรท่ีเก่ียวข1องกับองค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย0อย 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมินโอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส 
ผลกระทบ เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานได1แก0 1) ความเสี่ยงในการบริหาร 2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุม
คุณภาพ 4) ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ 5) ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงด1านเทคโนโลยี 
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4. การวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานด1วยการประยุกต�เทคนิค MTMM กระบวนการประเมินค0าความตรง (Assess 
Validity) ใช1วิธีทดสอบความตรงเชิงโครงสร1าง (Construct Validity) ด1วยวิธีเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ถูกพัฒนาโดย Campbell และ 
Fiske ผู1ท่ีได1พยายามคิดค1นวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติเพ่ือให1นักวิจัยสามารถนําไปใช1ได1 ในเมตริกซ�
หลายคุณลักษณะหลายวิธีนี้ Campbell และ Fiske ได1เสนอแนะความตรง 2 แบบคือ ความตรงเชิง
เหมือน(Convergent Validity) ซ่ึงเป5นส0วนหนึ่งของความเท่ียงตรงเชิงโครงสร1าง ผู1วิจัยสามารถ
ประเมินได1ท้ังความเท่ียงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช1 MTMM และความตรงเชิงจําแนก 
(Discriminant Validity) เม่ือเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธีอยู0ในรูปของเมตริกซ�หรือตาราง
แสดงความสัมพันธ�แล1ว การประเมินความตรงเชิงโครงสร1างจะมีความง0ายข้ึน ซ่ึงภายในเมตริกซ�หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข1อมูลท่ีวัดในแต0ละคุณลักษณะ(Traits) หรือองค�ประกอบท่ีต1องการ
ศึกษา และวิธีการวัดหลายวิธี โดยเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Campbell and Fiske, 1959) 
ข้ันตอนนี้กระทําโดยนํามาตรวัดท้ัง 2 รูปแบบดังกล0าวข1างต1นมาหาค0าเฉลี่ยในแต0ละองค�ประกอบและ
วิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี  โดยภายในเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดง
ชุดข1อมูลท่ีวัดในแต0ละองค�ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร และวิธีการวัดหลายวิธี ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ใช1วิธีการวัด 2 วิธีได1แก0 การวัดแบบ
ลิเคอร�ทสเกล (Likert scale) และการวัดแบบคําคุณลักษณะท่ีแตกต0าง (Semantic Differential 
scale) ดังแผนภาพที่ 19 สถิติที่ใช1ในการวิเคราะห�คือ ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพิจารณา 3 เง่ือนไข ดังต0อไปนี้ 
1) พิจารณาค0าสหสัมพันธ�ระหว0างการวัดองค�ประกอบเดียวกันโดยใช1วิธีการแตกต0างกัน หรือก็คือ
ไดอะกอนท่ีแสดงความตรง (The Validity Diagonals) (ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู0นอก
สามเหลี่ยมใดๆ) โดยคาดหวังให1มีความสัมพันธ�กันสูง นั่นหมายถึง ยิ่งมีค0าสหสัมพันธ�กันสูงยิ่งทําให1มี
ความตรงสูง ความตรงในท่ีนี้ก็คือ ความตรงเชิงเหมือนนั่นเอง 2) พิจารณาค0าสหสัมพันธ�ระหว0างการ
วัดองค�ประกอบต0างกันแต0ใช1วิธีการวัดเดียวกัน ท่ีอยู0ในสามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัดต0างกันแต0วิธีเดียวกัน 
(The Heterotrait- Monomethod Triangles) (ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู0ในสามเหลี่ยมเส1นทึบ) 
โดยคาดหวังให1มีค0าสหสัมพันธ�ต่ําและมีค0าตํ่ากว0าไดอะกอนท่ีแสดงความตรง ซ่ึงหมายความถึงมีความ
ตรงเชิงจําแนก 3) พิจารณาค0าสหสัมพันธ�ระหว0างองค�ประกอบและวิธีการที่แตกต0างกันท่ีอยู0ใน
สามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัดต0างกันและวิธีการต0างกัน (The Heterotrait-Heteromethod Triangles) 
(ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู0ในสามเหลี่ยมเส1นประ) โดยให1ค0าสหสัมพันธ�ทุกตัวมีค0าตํ่าท่ีสุดในเมตริกซ� 
แสดงถึง ความตรงเชิงจําแนก ท้ังนี้กําหนดเกณฑ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Hair et al., 2011: 351) 
ดังนี้ 
  ค0าความสัมพันธ� ± (0.91 - 1.00) ถือว0ามีความสัมพันธ�สูงมาก 
  ค0าความสัมพันธ� ± (0.71 - 0.90) ถือว0ามีความสัมพันธ�สูง 
  ค0าความสัมพันธ� ± (0.41 - 0.70) ถือว0ามีความสัมพันธ�ปานกลาง 
  ค0าความสัมพันธ� ± (0.21 - 0.40) ถือว0ามีความสัมพันธ�ต่ํา 
  ค0าความสัมพันธ� ± (0.00 - 0.20) ถือว0ามีความสัมพันธ�ต่ํามาก 
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  Likert Scale Semantic Differential 
Scale 
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ภาพท่ี 19 รูปแบบการวิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธ ี(MTMM) ของมาตรวัดการประเมิน

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 
  หมายเหตุ: 

  R1 คือ ความเสี่ยงด1านเทคโนโลยี (Risk for Technology)  
  R2 คือ ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 
  R3 คือ ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 
  R4 คือ ความเสี่ยงสําหรับส0งมอบ (Risk for Handover) 
  R5 คือ ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
  R6 คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
  VD คือ ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู0ในไดอะกอนท่ีแสดงความตรง (The Validity           

Diagonals) ซ่ึงในการวิจัยไม0ได1พิจารณาค0า VD เนื่องจากไดอะกอนอลท่ีแสดงความเท่ียงตรง (The 
Validity Diagonals) (คุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการต0างกัน) สหสัมพันธ�ระหว0างการวัดของคุณลักษณะ
ท่ีเหมือนกันโดยใช1วิธีการท่ีแตกต0างกัน 

  HM คือ ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ที่อยู0ในสามเหลี่ยมตัวชี้วัดต0างกันแต0วิธีเดียวกัน 
(The Heterotrait-Monomethod Triangles) ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงทันท่ี  

  HH คือ ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีอยู0ในสามเหลี่ยมตัวชี้วัดต0างกันและวิธีการต0างกัน 
(The Heterotrait-Heteromethod Triangles) ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การดําเนินท่ีมีระยะ
รอดําเนินการได1 

  ท้ังนี้การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเกณฑ� ดังแสดงตามภาพท่ี 20  
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ภาพท่ี 20 การพัฒนาเกณฑ� 
 

เริ่มต1น 

จัดองค�ประกอบของตัวบ0งช้ีความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป5น
เกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสาํนกังาน 

IOC จาก
ผู1ทรงคุณวุฒิ 
 

การวัดผลกระทบของความเส่ียง 
คงเหลือจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

สํานักงานด1วย 
การประยุกต�เทคนิค MTMM 

ผ0าน 

ปรับแก1ไข 

นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความ
เส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

ยอมรับ 

ปฎิเสธ 

กลุ0มอาคาร เกรด
มาตรฐาน เอ 

กลุ0มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี 

สิ้นสุด 

ปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความเสีย่งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

การทดสอบ
สถิตินอน

พาราเมตริก  
วิธีของแมน-

วิทนีย� ยู
(Mann-
Whitney  
U Test) 
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การดําเนินการวิจัย 
 ตามข้ันตอนการวิจัยท้ัง 2 ข้ันตอน การพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานนี้ ผู1วิจัยได1กําหนดการดําเนินการวิจัยในการ
การศึกษาในการวิจัย จากองค�ความรู1ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข1องทางด1านการการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงตามภาพท่ี 21  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21  การดําเนินการวิจัยการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

 

2) การจัดทําโครงสร1างงาน WBS, RBS และกําหนดรายการความเสี่ยง 
 

1) เก็บรวบรวมข1อมูล ตามข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง 
 

3) การสัมภาษณ�เพ่ือระบุความเสี่ยง ด1วยเทคนิค EDFR 1 รอบท่ี1 และรอบท่ี 2 
 

4) ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 

5) จัดองค�ประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป5นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

 

6) นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร 

7) การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย�ยู และการวัดผลกระทบของความเส่ียง คงเหลือจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด1วยการประยุกต�เทคนิค MTMM 

8)ปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

9) เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ

เริ่มต1น 

สิ้นสุด 
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 การวิจัยตามกรอบแนวคิดในส0วนของการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานนี้ ผู1วิจัยขอสรุปรายละเอียดการ
ดําเนินการแต0ละข้ันตอนดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมข%อมูล ตามข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 
  ขั้นตอนนี้เป5นการเก็บรวบรวมข1อมูลที่เกี่ยวข1องกับงานวิจัย โดยศึกษาการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน”นี้ ผู1วิจัยได1ทําการศึกษาค1นคว1าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข1อง ซ่ึงประกอบด1วย
เนื้อหาในเรื่องท่ีเก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข1องกับงานวิจัยนี้ สามารถ
แบ0งได1 8 ส0วน ได1แก0 1) แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ�มาตรฐาน 2) ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ
เก่ียวกับอาคารในประเทศไทย 3) แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility 
Management) กับการบริหารอาคาร (3.1) บริบทของอาคารสํานักงาน (3.2) แนวคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี (3.3) ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน (3.4) ทรัพยากร
บุคคลในการบริหารจัดการอาคาร 4)การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการบริหารงานอาคารเพ่ือลดความเสี่ยง 
(4.1) การจัดการคุณภาพ (4.2) การเพ่ิมผลผลิต (4.3) งานวิศวกรรม 5) แนวคิดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management) 6) ทฤษฏีการประเมิน 7) แนวคิดด1านเทคนิคการวิจัย (7.1) แนวคิด
เก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  Futures Research) (7.2) 
แนวคิดเครือข0ายทางสังคม (Social network) (7.3)การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน- 
วิทนีย� ยู (7.4) แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod 
Matrix) 8) งานวิจัยที่เกี่ยวข1อง เพื่อให1ได1ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 1) ทบทวนวรรณกรรมด1วยเทคนิคการวิเคราะห�
โครงสร1างเครือข0าย ใช1โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห�และการสร1างภาพเสมือนจริงของเครือข0าย
ขนาดใหญ0(Pajek) 2) สังเคราะห�แนวโน1มขององค�ประกอบตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 3) การวิจัยอนาคตด1วยเทคนิค EDFR 1 (Ethnographic Delphi 
Futures Research) 4) การวิจัยอนาคตด1วยเทคนิค EDFR 2 (Ethnographic Delphi Futures 
Research) 5) ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

 เพ่ือให1สามารถทราบถึงแนวทางในการกําหนดโครงสร1างความเสี่ยงและกําหนด
รายการความเสี่ยงที่ถูกต1อง จากนั้น จึงนําบทสัมภาษณ�มาวิเคราะห�ประกอบกับข1อมูลท่ีได1จาก
การศึกษา เพ่ือจัดทําโครงสร1างงาน โครงสร1างความเสี่ยง และทําการกําหนดรายการความเสี่ยงต0อไป 
โดยเนื้อหาของการสัมภาษณ�มีดังนี้  

1.1 แจ1งวัตถุประสงค�ของการสัมภาษณ� 
1.2 สัมภาษณ�ถึงปmญหาในงานจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรกายภาพทาง

กายภาพอาคาร ทุกหน0วยงาน ประกอบด1วย เรื่องต0างๆ จําแนกความเสี่ยงเป5น 1) ความเสี่ยงในการ
บริหาร (Risk for Management)  2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 3) ความเสี่ยง
สําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 4) ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ (Risk for 
Delivery) และ 5) ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
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2. การจัดทําโครงสร%างงาน WBS, RBS และกําหนดรายการความเส่ียง 
  จากการเก็บรวบรวมข1อมูลสามารถแบ0งโครงสร1างงาน (WBS) โครงสร1างความเสี่ยง 
(RBS) และกําหนดรายการความเสี่ยงขึ้นเพื่อทําการสัมภาษณ�ผู1เชี่ยวชาญในข้ันตอนต0อไป โดย
โครงสร1างงาน (WBS) และโครงสร1างความเสี่ยง (RBS) สามารถแสดงได1ดังต0อไปนี้ 

2.1 โครงสร%างงาน (WBS) การบริหารจัดการความเส่ียง 
2.1.1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) ส0วนงานการวางแผน 

เป5นส0วนท่ีเก่ียวข1องกับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ 
ได1แก0 

2.1.1.1 ด1านการวางแผน 
1. งานการวางแผนการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

ทิศทาง และแผนงานขององค�การ 
2. งานการวางแผนการจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให1

เพียงพอต0อการทํางานขององค�การ  
3. งานการวางแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลแผนและการ

ปฏิบัติงาน 
4. งานการวางแผนการแก1ปmญหาด1านกายภาพ และเพ่ิมศักยภาพ

ของทรัพยากรกายภาพ 
5. งานวางแผนและจัดการด1านอสังหาริมทรัพย� 
6. งานวางแผนด1านกายภาพ 
7. งานวางแผนและจัดการการใช1พ้ืนท่ี 
8. งานจัดการโครงการ 
9. งานวางแผนการการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช1

งบประมาณ 
10. งานวางแผนการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร 
11. งานวางแผนควบคุมและสรรหาผู1บริหารอาคาร 
12. การค1นคว1าและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให1มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
2.1.1.2 ด1านการจัดองค�การ 

1. กระบวนการในการให1บริการเหมาะสม และรวดเร็ว 
2. การบริการท่ีไม0มีข1อผิดพลาด และถูกต1องครบถ1วน 
3. มีจํานวนเจ1าหน1าท่ีท่ีให1บริการเพียงพอกับผู1รับบริการ 
4. มีเจ1าหน1าท่ีปฏิบัติงานและให1บริการในช0วงเวลาพักกลางวัน 

2.1.1.3 ด1านการเป5นผู1นํา 
1. พร1อมท่ีจะแก1ไขปmญหาและให1คําปรึกษาท่ีเป5นประโยชน�แก0ท0าน 
2. การแต0งกายสุภาพเรียบร1อย มีความสุภาพ พูดจาไพเราะและ

เต็มใจให1บริการช0วยเหลือด1านต0างๆ อยู0เสมอ 
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3. มีความกระตือรือร1น เอาใจใส0 และให1บริการด1วยความเต็มใจ 
4. ให1คําแนะนําและตอบข1อซักถามได1อย0างชัดเจน ถูกต1อง 

2.1.1.4 ด1านการควบคุม 
1. มีการติดตามผลการแก1ไขงานทุกครั้งและรายงานให1ท0านรับทราบ 
2. สามารถให1บริการและแก1ไขปmญหาท่ีต1องการได1 
3. การควบคุมผู1รับเหมาภายนอกให1ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
4. มีความตรงต0อเวลา 

2.1.2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) เป5นส0วนท่ีทําให1การ
บริหารทรัพยากรกายภาพมีผลเป5นรูปธรรม คือ อาคารสถานท่ีมีสภาพตามความต1องการขององค�การ
และผู1ใช1งาน งานส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการหรือผู1ปฏิบัติงาน ได1แก0 

2.1.2.1 ส0วนงานด1านการเงิน 
2.1.2.2 ส0วนงานด1านปฏิบัติงานและบํารุงรักษา(Operations & Maintenance) 

ได1แก0 งานควบคุมการทํางาน งานบํารุงรักษา งานซ0อมแซม ของระบบประกอบอาคาร 
2.1.2.3 ส0วนงานด1านบริการอาคาร ได1แก0 งานรักษาความปลอดภัย+

การจราจร งานรักษาความสะอาด งานกําจัดแมลงและสุขอนามัย งานกําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน�
และรักษาสวน  

2.1.2.4 ส0วนงานด1านการสนับสนุนงานจัดการอาคารได1แก0 บริการประชุม 
บริการสํานักงาน บริการงานพิธีการ ประสานงานหน0วยงานราชการ 

2.1.2.5 ส0วนงานด1านการบริการและการดูแลผู1เช0าอาคาร ผู1ใช1อาคารและ  
ผู1มาติดต0ออาคาร 

2.1.3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) (QC) 
ส0วนงานจัดการ เป5นส0วนท่ีเก่ียวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล เพ่ือให1
การดําเนินการด1านกายภาพเป5นไปอย0างสะดวกราบรื่นและตามแผน  

2.1.3.1 เจ1าของอาคาร/ตัวแทนเจ1าของอาคาร 
2.1.3.2 ผู 1บริหารอาคาร ได1แก0 กลุ 0มงานบริการสนับสนุน(Support 

service) งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน และกลุ0มงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering 
service) งานดูแลควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร   

2.1.4 ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ (Risk for Delivery) การส0งมอบพ้ืนท่ีให1         
ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ  

2.1.4.1 การส0งมอบพ้ืนท่ี โดยการวัดพ้ืนท่ี ท่ีจะส0ง และโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ี 

2.1.4.2 การจัดเก็บรายได1 เช0น ค0าเช0า ค0าไฟฟ�า ค0าน้ํา ค0าท่ีจอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต�  

2.1.4.3 การรับมอบพ้ืนท่ีคืนจากผู1เช0า เม่ือหมดสัญญาเช0า ขอยกเลิกการเช0า  
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2.1.5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) เป5นภัยคุกคาม (Threats) 
และความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งท่ีเป5นอันตราย 
หรือ  Hazards เช0น สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ� เป5นต1น โอกาสท่ีภัยคุกคามอาจเกิดข้ึนได1และ
ก0อให1เกิดความสูญเสีย หรือเป5นอันตรายกับผู1ใช1อาคารและทรัพย�สิน เรียกว0า ความเสี่ยงด1านความ
ปลอดภัยในอาคาร อาจจําแนกได1เป5น 3 ประเภท 

2.1.5.1 ความเสี่ยงด1านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู1ใช1อาคาร(Health 
Risks) ได1แก0ระดับอุณหภูมิและความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) 
ระดับการระบายอากาศ (Ventilation) ระดับฝุ�นละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และ
กxาซพิษอ่ืนๆ กลิ่น ระดับแสงสว0าง ระดับเสียง 

2.1.5.2 ความเสี่ยงด1านอุบัติภัยเป5นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป5นอันตราย
(Safety Risk) และก0อให1เกิดความเสียหายต0อชีวิตและทรัพย�สินของผู1ใช1อาคาร และองค�กรเจ1าของ
อาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ปรากฏการณ�ทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ
ประมาท โดยเราคาดการณ�ได1ยากหรือไม0อาจคาดการณ�ได1อย0างแม0นยํา ได1แก0 อุบัติเหตุ(Accidental 
risk) ภัยจากลักษณะอาคารสถานท่ีท่ีเป5นอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟ�า ไฟดูด ไฟฟ�าซxอต น้ําท0วม 
แผ0นดินไหว เป5นต1น 

2.1.5.3 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Security Risk) เป5นความเสี่ยงท่ี
เกิดจาก ภัยคุกคามต0อความปลอดภัย (Security threats) สิ่งท่ีคุกคามหรือลดทอนความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของผู1ใช1อาคาร ความเสี่ยงด1านความปลอดภัยนี้ได1แก0 การโจรกรรม การทําร1าย
ร0างกาย หรือการคุกคามต0อชีวิต การก0อการร1าย การจราจล การประท1วง เป5นต1น 

2.2 โครงสร%างความเส่ียง (RBS) การบริหารจัดการความเส่ียงการบริหารจัดการ
งานอาคาร 

2.2.1 เอกสารผิดพลาด 
2.2.1.1 ส0งเอกสารทางบัญชีผิดพลาด 
2.2.1.2 จัดทํารายงานการเงินผิดพลาด 
2.2.1.3 จัดทําแผนแม0บ1าน รปภ. ไม0ถูกต1อง 
2.2.1.4 จัดทําเอกสารข1อร1องเรียนไม0ถูกต1อง 
2.2.1.5 ไม0มีการปรับปรุงคู0มือการใช1อาคารและปรับปรุงข1อมูลงาน ข1อมูล

ลูกค1า 
2.2.1.6 การจัดหาข1อมูลเปรียบเทียบการจัดซ้ือจัดจ1างไม0ถูกต1องเหมาะสม 

2.2.2 การเงิน 
2.2.2.1 เรียกเก็บเงินไม0ถูกต1อง 
2.2.2.2 มาตรการหนี้สินไม0รัดกุม 
2.2.2.3 ไม0นําเงินลูกค1าเข1าบัญชีทันที 
2.2.2.4 การจัดซ้ือ จัดจ1าง ไม0เป5นไปตามงบประมาณท่ีวางไว1  

2.2.3 การวางแผนงาน 
2.2.3.1 ไม0ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา 
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2.2.3.2 ไม0มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต0างๆ 
2.2.3.3 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของเครื่องอุปกรณ�หลักและระบบ

ประกอบอาคาร 
2.2.3.4 ไม0มีการตรวจสอบอุปกรณ�สํารอง  

2.2.4 การดําเนินงานล0าช1า 
2.2.4.1 การล0าช1าในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือจัดจ1าง 
2.2.4.2 จัดทํารายการท่ีสามารถเรียกร1อง ค0าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันภัยล0าช1า 
2.2.5 เหตุการณ�ภายนอกควบคุมไม0ได1 

2.2.5.1 ภัยธรรมชาติ 
2.2.5.2 การชุมนุมทางการเมือง 
2.2.5.3 อัคคีภัย 

2.2.6 บุคลากร 
2.2.6.1 ไม0มีประสบการณ� ขาดทักษะ 
2.2.6.2 พนักงานลาออก 
2.2.6.3 ขาดการประสานงานท่ีดีภายในส0วนงาน 

2.2.7 ผู1ใช1อาคาร 
2.2.7.1 ข1อร1องเรียน 
2.2.7.2 ความน0าเชื่อถือ 
2.2.7.3 ความสัมพันธ�ท่ีดี 

2.2.8 การให1บริการ 
2.2.8.1 ให1บริการข1อมูลลูกค1าผิดพลาด  
2.2.8.2 การซ0อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ�และเครื่องจักร ไม0มีประสิทธิภาพ 
2.2.8.3 ไม0มีการรายงานข1อมูลด1านอสังหาริมทรัพย�ครบทุกไตรมาส 

  จากการเก็บรวบรวมข1อมูลโดยแบ0งโครงสร1างงาน (WBS) ออกเป5น 8 เรื่อง ได1แก0 
เอกสารผิดพลาด การเงิน การวางแผนงาน การดําเนินงานล0าช1า เหตุการณ�ภายนอกควบคุมไม0ได1 
บุคลากร ผู1ใช1อาคาร การให1บริการ สามารถสรุปเนื้องานของแต0ละหน0วยงานได1ดังนี้ 

1. งานด1านการเงิน มีหน1าท่ี สรุปได1 คือ 
1.1 จัดทํางบประมาณการบริหารอาคารประจําป� 
1.2 จัดเก็บรายได1และนําส0งเงินให1แก0เจ1าของอาคาร 
1.3 ติดตามหนี้สิน (รายได1คงค1างชําระ) 
1.4 จัดส0งเอกสารต0างๆ ทางการเงินให1แก0ผู1เช0า เช0น ใบแจ1งหนี้ค0าเช0า ค0าบริการ 

ใบเสร็จรับเงิน เป5นต1น 
1.5 จัดทํารายการทรัพย�สินของอาคาร 
1.6 จัดทํารายงานด1านการเงินรายเดือนเสนอ เจ1าของอาคาร 
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2. งานการจัดการอาคาร มีหน1าท่ีสรุปได1ดังนี้ คือ 
2.1 จัดทําคู0มือการใช1อาคาร และระเบียบการใช1อาคาร เสนอให1เจ1าของอาคาร

พิจารณาภายใน 45 วันนับจากวันเริ่มสัญญา 
2.2 จัดทําแผนงานดังต0อไปนี้ 

2.2.1 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาประจําอาคาร 
2.2.2 แผนปฏิบัติงานทําความสะอาด 
2.2.3 แผนฉุกเฉิน 

2.3 จัดทําข1อตกลงระดับคุณภาพงานบริการอาคาร และค0าชี้วัดการปฏิบัติงาน
อาคาร ก0อนเริ่มต1นการให1บริการอย0างน1อย 15 วัน เพ่ือเป5นเกณฑ�ในการปฏิบัติงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

2.4 จัดทําคู0มือการปฏิบัติงานอาคาร 
2.5 จัดทําฐานข1อมูลอาคารและระบบฐานข1อมูลการใช1อาคารทางอิเล็กทรอนิกส�

เพ่ือให1พร1อมเม่ือมีการเข1าใช1อาคาร 
2.6 จัดให1มีระบบ Helpdesk หรือ Call Center จุดรับแจ1งปmญหาและจุด

ประชาสัมพันธ� 
2.7 เสนอแนะการดําเนินการท่ีจําเป5นและส0งผลดีกับอาคารแก0เจ1าของอาคาร 
2.8 ช0วยสนับสนุน เจ1าของอาคาร ในการจัดหาผู1ให1บริการงานอาคารอ่ืนท่ีอยู0นอกเหนือ

สัญญา รวมถึงการพิจารณาสัญญาว0าจ1างให1ความเห็นต0อ เจ1าของอาคารในสิ่งท่ีเป5นประโยชน�ต0อ 
เจ1าของอาคาร 

2.9 ช0วยสนับสนุน เจ1าของอาคารในการดําเนินการจัดทําการประกันภัยอาคาร 
หรือประกันภัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข1องตามหลักเกณฑ�ของ เจ1าของอาคาร 

2.10 จัดทําเสนอรายการท่ีสามารถเรยีกร1องค0าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได1 
3. งานด1านบํารุงรักษา งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ�และระบบประกอบอาคาร 

มีหน1าท่ีดังนี้ 
3.1 ดําเนินการบํารุงรักษาตามแผนงาน 
3.2 ควบคุมดูแลการทํางานอุปกรณ�และระบบประกอบอาคารตลอดเวลา 

ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ�และระบบอุปกรณ�ต0างๆ ในอาคารให1ทํางานได1อย0างมี
ประสิทธิภาพ ต1องตรวจสอบอุปกรณ�ต0างๆอยู0เสมอ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ�และ
ระบบต0างๆให1อยู0ในสภาพดีและพร1อมใช1งานได1อย0างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ในกรณีที่มีงานซ0อมแซมฉุกเฉินเร0งด0วนท่ีสําคัญ และต1องปฏิบัติงานให1เสร็จ
ลุล0วงจึงจะเลิกงานได1 

3.4 ดําเนินการซ0อมแซมเบื้องต1น (ซ0อมและเปลี่ยนวัสดุท่ีชํารุดและใช1การไม0ได1) เช0น 
การเปลี่ยนหลอดไฟ การซ0อมประตู ลูกบิดประตู การปรับอุปกรณ�ยึดจับประตูและอ่ืนๆ 

3.5 ตรวจสอบ แก1ไข เปลี่ยนแปลง ติดต้ังเพ่ิมเติมอุปกรณ� และซ0อมแซมอุปกรณ�
เบื้องต1น ภายในอาคารสํานักงาน 
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3.6 ควบคุมดูแลและประสานงานให1มีการตรวจสอบการทํางานและบํารุงรักษา
อุปกรณ�เฉพาะของระบบประกอบอาคาร ได1แก0 ลิฟต� ระบบป�องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ�ากําลัง ระบบ
กล1องโทรทัศน�วงจรปuด ระบบปรับอากาศ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดของอุปกรณ�นั้นๆ 

3.7 แก1ปmญหาฉุกเฉิน เม่ือระบบเกิดการชํารุด ขัดข1อง 
3.8 จัดทําบันทึกการทํางานของเครื่องอุปกรณ�หลักและระบบจ0ายกระแสไฟฟ�า

ฉุกเฉิน ระบบจ0ายน้ําประปา และระบบอ่ืนๆ ในอาคาร 
4. งานด1านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร มีหน1าท่ีดังนี้ 

4.1 งานจัดซ้ือ คือ ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจ1าง อุปกรณ� เครื่องมือ หรือบริการท่ีจําเป5น
ในการบริหารอาคารตามงบประมาณ 

4.2 งานสนับสนุนอ่ืนๆ เช0น ข1อมูลงานด1านการตลาดอสังหาริมทรัพย� รายงานทุก
ไตรมาส รวม 4 ครั้งต0อป� 

3. การสัมภาษณ-เพื่อระบุความเสี่ยง ด%วยเทคนิค EDFR 1 รอบที่1 และรอบท่ี 2 
แนวทางการสัมภาษณ- หรือ EDFR รอบท่ี 1 
  ประเด็นท่ีสําคัญในแนวทางการสัมภาษณ� หรือ EDFR รอบท่ี 1 คือประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ� คือผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไรเก่ียวกับการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท่ีพัฒนามาจากกรอบทฤษฎีท่ีได1ทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข1องกับงานวิจัยในบทท่ี 2 โดยการสัมภาษณ�จากการเน1นแนวโน1มของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน และความเป5นไปให1
ได1มากท่ีสุด ผู1วิจัยให1ความสําคัญอย0างมากแก0บริบทโดยเฉพาะอย0างยิ่งโดยเฉพาะอย0างยิ่งปmจจัยท่ีเป5น
สภาพแวดล1อมหรือภูมิหลังของกลุ0มตัวอย0างท่ีศึกษาเนื่องจากประสบการณ�การทํางานและความ
เชี่ยวชาญใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จะมีความหมายภายใต1บริบท
เฉพาะแห0งเท0านั้น ดังนั้นผู1วิจัยได1อธิบายลักษณะงานและความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานให1ผู1เชี่ยวชาญเข1าใจก0อนการสัมภาษณ� พร1อมกันนี้ผู1วิจัยทําการจดบันทึก 
ทัศนะ ความคิดเห็น ของผู1เชี่ยวชาญ รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือทํา
การสรุปประเด็นในแต0ละด1าน ผู1วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณ�และทําการจดบันทึกเพ่ือทราบว0า
แนวโมใดท่ีผู1เชี่ยวชาญได1กล0าวถึงและได1ให1ทัศนะบ1างแล1ว ประเด็นคําถามมี 6 ประเด็นหลักดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงส0วนท่ีเก่ียวข1อง
กับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ ประเด็นท่ี 2 ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงส0วนท่ีทําให1การบริหารทรัพยากร
กายภาพมีผลเป5นรูปธรรม คืออาคารสถานท่ีมีสภาพตามความต1องการขององค�การและผู1ใช1งาน งาน
ส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการหรือผู1ปฏิบัติงาน ประเด็นท่ี 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk 
for Quality Control) หมายถึงความเสี่ยงส0วนท่ีเก่ียวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม 
กํากับ ประเมินผล เพ่ือให1การดําเนินการด1านกายภาพเป5นไปอย0างสะดวกราบรื่นและตามแผน 
ประเด็นท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงการส0งมอบพ้ืนท่ี
ให1ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ ประเด็นท่ี 5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
หมายถึงความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งท่ีเป5น
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อันตราย หรือ  Hazards หรือเป5นอันตรายกับผู1ใช1อาคารและทรัพย�สิน ประเด็นท่ี 6 ความเสี่ยงด1าน
เทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงด1านระบบประกอบอาคารต0างๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข1องกับเทคโนโลยี หากไม0เรียนรู1และศึกษาให1ทันปmจจุบัน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด1านนี้
ค0อนข1างมาก 
  ทั้งนี้ในกรณีที่ผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะและข1อมูลไม0ครอบคลุม ผู1วิจัยจะทําการถามใน
ประเด็นท่ีผู1เชี่ยวชาญยังไม0ได1ให1ทัศนะหรือประเด็นท่ีผู1เชี่ยวชาญให1ความสําคัญในด1านนั้นน1อยแต0จะไม0
บังคับโน1มน1าวและการให1ผู1เชี่ยวชาญยืนยัน เพ่ือให1ผู1เชี่ยวชาญตอบส0วนในกรณีท่ีผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะ
และได1ข1อมูลครอบคลุมทุกองค�ประกอบหลักแล1วแต0เวลาในการสัมภาษณ�ยังเหลืออยู0หรือผู1เชี่ยวชาญ
ต1องการให1ข1อมูลเพ่ิมเติม ผู1วิจัยจะพิจารณาสัมภาษณ�ในประเด็นแนวโน1มย0อยในแต0ละแนวโน1มหลัก
ต0อไปว0าผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไร โดยการย้ําถึงแนวโน1มท่ีเป5นไปได1 ท้ังท่ีพึงประสงค�และไม0พึงประสงค�
ในอนาคตข1างหน1า เพ่ือเป5นการค1นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหม0ๆ ท่ียังไม0มีการเปuดเผยมาก0อน 
  การสร1างแบบประเมินเพ่ือเป5นเครื่องมือสัมภาษณ� EDFR รอบท่ี 2 ข้ันตอนการสร1าง
แบบสอบถามความเห็นของผู1เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ� EDFR รอบท่ี 2 นี้เป5นการนําข1อมูลรอบท่ี 1 
มาสังเคราะห�เพ่ือให1ได1แบบประเมินและนําไปประเมินกับกลุ0มตัวอย0างอาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) 
และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ0มตัวอย0างท่ีศึกษา
จํานวน 30 คน เพ่ือยืนยันข1อมูลประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มานําเสนอให1แก0
ผู1เชี่ยวชาญท้ัง 17 คน โดยแนะนําแบบประเมินท่ีเก่ียวข1องกับงานวิจัย วัตถุประสงค� และกรอบการ
ดําเนินการวิจัยอีกครั้ง เพ่ือให1เกิดความเข1าใจตรงกันระหว0างผู1เชี่ยวชาญกับผู1วิจัย หลังจากนั้น
ประมาณ 1-2 สัปดาห� ผู1วิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพ่ือนําข1อมูลไปวิเคราะห�ทางสถิตท่ี
เก่ียวข1อง ได1แก0 ค0าพิสัยระหว0างควอไทล� (Interquartile range: IR) และค0ามัธยฐาน (Median: Md) 
เพ่ือนําผลท่ีได1มาสร1างแบบประเมินและนําไปให1ผู1เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย นําแบบสอบถามท่ีสร1างข้ึนไปตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยใช1เทคนิคการหาค0าดัชนีความสอดคล1องของข1อคําถาม (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เม่ือได1ผลต้ังแต0 0.67 – 1.00 นําไปใช1ได1 0.33 ปรับปรุง 0.00 หรือมีค0าเป5นลบ
ตัดท้ิง  
  ในการจัดทําแบบสัมภาษณ�นี้จะมีรายละเอียดซ่ึงเป5นการระบุถึงความเสี่ยงในงาน
จัดการอาคาร โดยให1ผู1เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน ท้ังนี้จํานวนผู1เชี่ยวชาญเป5นไปตามเกณฑ�ท่ีสอดคล1อง
กับแนวคิดของ โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971: 1-24) ท่ีมีข1อเสนอว0าหาก
กลุ0มของผู1เชี่ยวชาญมีจํานวนต้ังแต0 17 คน เป5นต1นไป จะเป5นระดับท่ีให1ผลของอัตราการลดลงของค0า
ความคลาดเคลื่อน (Error) น1อยที่สุดและคงที่ที่ระดับ 0.02 อย0างไรก็ตามสามารถใช1ผู1เชี่ยวชาญ
น1อยกว0านี้ก็ได1แต0อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะสูงข้ึนตามตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 แสดงการลดลงของค0าความคลาดเคลื่อน จํานวนผู1เชี่ยวชาญท่ีใช1ในการวิจัย 

จํานวนผู1เช่ียวชาญ ช0วงระดับของความคลาดเคลื่อน อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน 
1 – 5 
5 – 9 
9 – 13 
13 - 17 
17 - 21 
21 - 25 
25 – 28 

1.02 – 0.70 
0.70 – 0.58 
0.58 – 0.54 
0.54 - 0.50 
0.50 - 0.48 
0.48 - 0.46 
0.46 - 0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

ท่ีมา: Thomas T. Macmillan, “The Delphi Technique,” in Paper presented at the 
annual meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research 
and Development, Monterey, California, May 1971, 1-24. 
 
  ท้ังนี้หากผู1เชี่ยวชาญลงความเห็นว0ารายการความเสี่ยงท่ีกําหนดข้ึนมานั้นเป5นความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนหรือไม0 โดยให1ลงความเห็นว0าเป5นความเสี่ยงหรือไม0เป5นความเสี่ยง โดยเนื้อหาการ
สัมภาษณ�ครั้งนี้ คือ 1) แจ1งข1อมูลรายการความเสี่ยงท่ีได1กําหนดข้ึน 2) ให1ผู1เชี่ยวชาญลงความเห็นว0า
รายการท่ีกําหนดข้ึนเป5นความเสี่ยงหรือไม0 

4. ตัวบVงช้ีความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
  ในข้ันตอนนี้จะนําผลท่ีได1จากการระบุความเสี่ยงว0ารายการความเสี่ยงนั้นเป5นความเสี่ยง
หรือไม0จากผู1เชี่ยวชาญจํานวน 17 คนมาคิดเป5นร1อยละ (percentage) เพ่ือให1เห็นความชัดเจนมากข้ึน 
โดยกําหนดเกณฑ�จากความเห็นของผู1เชี่ยวชาญท่ีให1ความเห็นว0ารายการใดเป5นความเสี่ยงต้ังแต0 6 คน
ข้ึนไป คิดเป5นร1อยละ 50 ข้ึนไป รายการนั้นก็จะถือว0าเป5นความเสี่ยงในการบริหารงานจัดการอาคาร 
และความเสี่ยงเหล0านี้จะถูกนํามาวิเคราะห�ในเรื่องต0างๆ ไปจนเสร็จสิ้นการวิจัย เพ่ือให1ได1ตัวบ0งชี้ 
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

5. จัดองค�ประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป5นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

6. นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ 
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด พ้ืนฐาน ซี  (5 แห0ง) โดยนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ0มท่ีศึกษาจํานวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากองค�ประกอบหลักของเกณฑ� 
องค�ประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความ
เสี่ยงคงท่ี โอกาส และผลกระทบ อาคารท่ีมีการจัดการความเส่ียงในระดับต0างๆ เช0น การประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยมาก และการประเมิน
ระดับผลกระทบ (5) ผลกระทบร1ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน1อย 
(1) ผลกระทบน1อยมาก ซี (5 แห0ง) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ0มท่ีศึกษาจํานวน 30 คน 
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากองค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การ
ประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเส่ียงคงท่ี โอกาส และผลกระทบ อาคาร       
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ท่ีมีการจัดการความเสี่ยงในระดับต0างๆ เช0น การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง 
(3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยมาก และการประเมินระดับผลกระทบ (5) ผลกระทบร1ายแรง 
(4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน1อย (1) ผลกระทบน1อยมาก 

7. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-วิทนีย� ยู 
(Mann-Whitney U Test) เป5นการทดสอบสมมติฐาน กลุ0มตัวอย0างสองกลุ0มท่ีเป5นอิสระต0อกัน มา
จากประชากรท่ีมีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช1ทดสอบว0าประชากรประชากรสองประชากร
มีการแจกแจงความน0าจะเป5นชนิดเดียวกันหรือไม0สถิติทดสอบแมน- วิทนีย�ยู จึงเป5นการทดสอบท่ี
เหมาะสําหรับใช1เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ0ม 

8. การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ด1วยการประยุกต�ใช1วิธีเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) 

9. ปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน 

10. เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
  

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด0วยการประยุกต�
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/ายข0อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพ่ือพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ซ่ึงเป4นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช0อาคารสํานักงานเป4นหน/วย
วิเคราะห� (Unit of Analysis) ใช0วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว/างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)โดยประยุกต�ใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic 
Delphi Futures Research: EDFR) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในข้ันตอน
ของการวิเคราะห�ความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� 
ผู0วิจัยได0ศึกษาค0นคว0าอย/างเป4นระบบเพ่ือการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง อาคารสํานักงาน 
ด0วยการดําเนินการวิจัยในหลายข้ันตอน ได0แก/ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง การศึกษา
ข0อมูลพ้ืนฐานด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากเจ0าของอาคาร 
ตัวแทนเจ0าของอาคาร บริษัทผู0บริหารจัดการอาคารเพ่ือศึกษา พัฒนาประเด็นของแนวโน0มท่ีจะเป4น
องค�ประกอบตัวบ/งชี้ด0วยเทคนิคการวิจัยเอกสารและการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการ
ประยุกต�ใช0ประยุกต�ใช0โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห�และการสร0างภาพเสมือนจริงของเครือข/าย
ขนาดใหญ/ (Pajek) เพ่ือจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้
ความเสี่ยง การสังเคราะห�จัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้
ความเสี่ยงพัฒนาเป4นแนวสัมภาษณ� การใช0เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบท่ี 1 เพ่ือการพัฒนาเกณฑ�
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้น
จึงดําเนินการวิเคราะห�ตัวบ/งชี้ตามองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร การใช0เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบท่ี 2 เพ่ือเป4นการ
ยืนยันเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงท่ีได0พัฒนาข้ึนและวิเคราะห�ค/าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตลอดจนนํา
เกณฑ�ท่ีพัฒนาข้ึนไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
กลุ/มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ/มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก 
วิธีของแมน-วิทนีย� ยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกต�เทคนิค MTMM และปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร เพ่ือการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือให0ได0คําตอบของคําถาม
การวิจัยถึงอนาคตภาพของแนวโน0มการประเมินความเสี่ยง ตามความเห็นของผู0เชี่ยวชาญและการวิจัย
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จากการกลุ/มตัวอย/าง ผู0วิจัยได0เนินการตามข้ันตอนในการวิจัย แบ/งออกเป4น 2 ข้ันตอนมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 
 ผลการศึกษาข0อมูลพ้ืนฐานด0านการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยได0แก/ 

1. ศึกษาข0อมูลพ้ืนฐานด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
จากเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร บริษัทผู0บริหารจัดการอาคาร ท้ังเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  
และอินเตอร�เน็ต (Internet) ผ/าน เว็บไซต� (Website) ต/างๆ 

2. การวิเคราะห�เอกสาร  (Documentary  Analysis) ทั้งองค�ประกอบการจัดการ 
วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ท้ังเอกสาร  หนังสือ  สื่อชนิดต/างๆ   

3. การสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกต�ใช0โปรแกรม สําหรับการ
วิเคราะห�และการสร0างภาพเสมือนจริงของเครือข/ายขนาดใหญ/ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข/าย       
ไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง 

4. สังเคราะห�ข0อมูลต/างๆ โดยผู0วิจัย 
5. จัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง 
6. การพัฒนาแนวโน0มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู0วิจัยได0กําหนดวิธีการศึกษาไว0คือ การประยุกต�ใช0เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (EDFR) รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2 รวม 17 คน 

7. ตัวบ/งชี้ตามองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

8. นําไปสู/การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเกณฑ� 
 เป4นการศึกษาจัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือนําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้ 

1. ศึกษาการจัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

2. การหาค/าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผู0ทรงคุณวุฒิ 
3. นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยง 
4. ศึกษาอาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห/ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห/ง) เพ่ือ

ทําการเปรียบเทียบคะแนน จากองค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส และผลกระทบ 
อาคารท่ีมีการจัดการความเสี่ยงในระดับต/างๆ  
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5. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย�ยู เป4นการทดสอบสมมติฐาน 
กลุ/มตัวอย/างสองกลุ/มท่ีเป4นอิสระต/อกัน มาจากประชากรท่ีมีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช0
ทดสอบว/าประชากรประชากรสองประชากรมีการแจกแจงความน/าจะเป4นชนิดเดียวกันหรือไม/สถิติ
ทดสอบแมนวิทนีย�ยูจึงเป4นการทดสอบท่ีเหมาะสําหรับใช0เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ/ม 

6. การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ด0วยการประยุกต�ใช0วิธีเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM)  

7. ปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน 

8. เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานสํานักงาน 
 ความหมายและสัญญลักษณะท่ีใช0ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข0อมูล ดังนี้ 
 Md   หมายถึง  ค/ามัธยฐาน 
 Q1   หมายถึง  ค/าควอไทล�ท่ี 1 
 Q3   หมายถึง  ค/าควอไทล�ท่ี 3 
 IOC   หมายถึง  ค/าความตรงเชิงเนื้อหา 
 p-value  หมายถึง  ค/าความน/าจะเป4นในสถิติทดสอบแมน-วิทนีย� ย ู
 Mean   หมายถึง  ค/าเฉลี่ย 
 Correlation  หมายถึง  ค/าสหสัมพันธ� 
 Std. Deviation หมายถึง  ค/ามาตรฐานการเบี่ยงเบน 
 ผลการวิจัย สรุปได0ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาตัวช้ีวัดความเส่ียง 

1. พัฒนาประเด็นของแนวโน�มท่ีจะเป-นองค�ประกอบตัวบ.งช้ีด�วยเทคนิคการวิจัย
เอกสารและการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข.าย 
  การวิเคราะห�เอกสาร  (Documentary  Analysis) ทั้งองค�ประกอบการจัดการ 
วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ทั้งเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  สื่อชนิดต/างๆ  และ
อินเตอร�เน็ต (Internet) ผ/าน เว็บไซต� (Website) ต/างๆ ได0แก/ประเภทของเอกสาร ข้ันตอนแรกของ
การวิจัยเริ่มจากการท่ีผู0วิจัยได0ศึกษาข0อมูลจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary data) ได0แก/ เอกสารท่ี
เขียนข้ึนโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ� หรือเป4นประจักษ�พยานกับเหตุการณ�เรื่องราวต/างๆ และเอกสาร
ระดับทุติยภูมิ (Secondary data) เช/นเอกสารที่เขียนจากบุคคลท่ีไม/ได0เป4นประจักษ�พยานกับ
เหตุการณ�เรื่องราวโดยตรง แต/ได0รับการถ/ายทอดหรืออ0างอิงจากเอกสารอ่ืนท่ีเป4นระดับปฐมภูมิ ท้ังนี้ 
เอกสารท่ีผู0วิจัยนํามาใช0ศึกษาข0อมูลสนับสนุนเป4นเอกสารสาธารณะ (Public Document) คือท่ีมีการ
ตีพิมพ�และเผยแพร/สู/สาธารณะโดยหน/วยงานภาครัฐ เช/น การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหาร
ทรัพยากรกายการอาคาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห/งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป4นต0น การคัดเลือกเอกสาร ผู0วิจัยได0คัดเลือกเอกสาร
แต/ละผลงานเพ่ือพิจารณาความแท0จริงของข0อมูล โดยอ0างอิงจาก ผู0เขียนหรือหน/วยงานท่ีสร0างเอกสารว/า
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มีความน/าเชื่อถือหรือไม/ อย/างไร รวมถึงพิจารณาว/าข0อมูลท่ีเขียนข้ึน ณ ช/วงเวลานั้นมีความสอดคล0อง
กับข0อมูลในบริบทอื่นๆในช/วงเวลานั้นหรือไม/ ผู0วิจัยยัง ตรวจสอบความถูกต0องของเอกสารโดย
เปรียบเทียบกับเอกสารอื่นๆที่มีข0อมูลประเภทเดียวกันเพ่ือ เป4นการยืนยันความถูกต0องน/าเชื่อถือ 
(Creditability) พร0อมกันนี้ยังคัดเลือกความเป4นตัวแทนของ เอกสาร (Representativeness) ว/า
ข0อมูลมีความหนักแน/นสามารถนํามาใช0แทนเอกสารประเภทเดียวกันได0หรือไม/ การวิเคราะห�และ
สังเคราะห�เอกสาร เม่ือคัดเลือกเอกสารได0แล0วผู0วิจัยจึงนําเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธ�ระหว/าง
ทฤษฎี แนวคิด ข0อมูลต/างๆ ที่สนับสนุนและงานวิจัยอื่นๆที่เ กี ่ยวข0อง เพ่ือให0เกิดคําอธิบาย
ปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนว/ามีสภาพความเป4นจริงต้ังแต/อดีตท่ีผ/านมาและปtจจุบันเป4นอย/างไร หลังจากท่ี
ได0เอกสารต/างๆที่อยู/ภายในขอบเขตของงานวิจัย ก็รวบรวมนํามาศึกษาองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย/อยของเอกสาร คัดกรองคุณภาพของเนื้อหา วิเคราะห�ความเชื่อมโยงของข0อมูลจาก
เอกสารแหล/งต/างๆ หลังจากการวิเคราะห�พบว/า มีแนวคิดทฤษฎีหลักที่อยู/ภายในกรอบงานวิจัย
งานวิจัยและบทความต/างๆ ท่ีเป4นเรื่องท่ีเก่ียวข0องกับ แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ�มาตรฐาน ลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบเก่ียวกับอาคารในประเทศไทย  แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
(Facility Management) กับการบริหารอาคาร บริบทของอาคารสํานักงาน แนวคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรอาคารสถานท่ี ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน ทรัพยากรบุคคลในการ
บริหารจัดการอาคาร การศึกษาระบบงานเก่ียวกับการบริหารงานอาคารเพ่ือลดความเสี่ยง การจัดการ
คุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต  งานวิศวกรรม แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ทฤษฏีการประเมิน 
แนวคิดด0านเทคนิคการวิจัย แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi  Futures Research) แนวคิดเครือข/ายทางสังคม (Social network) การทดสอบสถิตินอน
พาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมนและวิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 
แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคเมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod Matrix) และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข0อง ผู0วิจัยสังเคราะห�ออกมาเป4นแนวคิดท่ีเก่ียวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
บริบทต/างๆ และพัฒนาเป4นองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย/อยในการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

  โดยการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกต�ใช0โปรแกรม Pajek การ
เชื่อมโยงเครือข/ายไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4น
องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง และการพัฒนานําไปเป4นแนวคําถามใน
การสัมภาษณ� EDFR รอบท่ี 1 ในข้ันตอนนี้ผู0วิจัยได0กําหนดการศึกษาโดยการสังเคราะห�องค�ประกอบ
สําคัญจากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข0องกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงในตารางท่ี 10                           
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ตารางที่ 10 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญจากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมูลสอดคล0อง 
 

ที่ นักวิชาการ/นักวิจัย 

องค�ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1 Ksenia Chmutina.(2015) � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Dong-Woo Ryu etal. (2015) � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - � 
3 Jose L.Domingo etal. (2015) � - - - - - - - - - - - � -  - - - - - - - - - - - - - - - 

4 Hosik Yoo, et al. (2015) � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - � - 

5 İbrahim Akgun. (2014) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
6 Juliane Teller et al.(2014) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - 

7 
RadkaProkesova,et 
al.(2014) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - 

8 Natalija Lepkova, (2013) � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9 Jakiul Hassan. (2011) � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - 

10 F.Taillandier. (2008) � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Gray & Larson. (2006) - - - - - � - - � - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - 

12 Broder (2006) - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Zio. (2006) - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - 

14 
Jackson, Allum and 
Gaskell. (2006) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 10 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญจากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ) 
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Sommer. (2005) � - - - - - - - - - - - - - � � - - - - � - - - - - - - - - 

16 
James S.,Robert E.Hoyt and 
David W.Sommer (2005) � - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - - 

17 Project Management Institute. 
(2004). � - - - - � - - - - - - - - - � - � - � - - - - - - - - - - 

18 COSO (2004) � - � - � � � � � � - - - � � � - - - - - � � - - - - - - - 

19 DeNisiHitt et al., 2003 � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20 Randy Marchany (2002)  - - - - - - - - - - - - - � � - � - � - - - - - - - - - - 

21 Smith & Merrit. (2002) � - - � - - - - - - - - - - � � - � -  - - - - - - - - - - 

22 Rodrigues. (2001) � - - - - � - - - - - - - -  � - - - � - - - - - - - - - - 

23 
Project Management 
Institute. (2000). � - - - - - - - - - - - - - � - - � � � - - - - - - - - - - 

24 Wilson. (1999) � - - - - - - - - - - - - - � - � � - - - - - - - - - - - - 

25 
Brumale and Mc Dowall. 
(1999) � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

26 Drucker, (1999) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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27 Bernstein (1996) � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - 

28 Lin Tenc Hsien. (1995) � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - � - � 
29 R. Max Wideman (1992) � - - - � - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - 

30 AI-Bahar (1988) - - - - - � - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 Integrated Risk Management 
Conference (1998) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

32 V.L. Grose. (1987) - - - - � � � � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33 ธงชัย  ทองมาและธีระวัฒน� จันทึก
(2559) � - - - - � � � � - - - - - � - � � - - - - - - - - - - - - 

34 ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน� จันทกึ
(2558) � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน� พิทักษ�ศิริ
วงศ�(2558) - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

36 คงศักดิ์ ปtญญาคง (2556) � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

37 
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห/งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) 

� - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 อัจจิมา ศิริสวัสดิ์ (2555) � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

39 ศิริลักษณ�  ก่ําศิริ (2555) � - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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หา
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วา
มเ

สี่ย
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40 ธงชัย  ทองมา  (2554) � - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 อมร มะลาศรี (2554) � - - - - - - - - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - 

42 วชรภูมิ เบญจโอฬาร (2553) - - - - - - - - � - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - 

43 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล0าพระนครเหนือ (2553) 

- - - - � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - 

44 เสริชย� โชติพานิช (2553) � � - - - � � � � � � � � � - - � - - � - - - � - - - - - - 

45 ธงชัย ทองมา (2553) � - - - � - - - - � � � � - - - - - - - - - - - - - - - � - 

46 ธนะวัฒน� เผื่อนผึ้ง (2553) � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

47 
ธชณกรพงศ� พลอยชยภัสร� 
(2553)   � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

48 ธรรญา สุขสมัย, (2552) � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

49 ดวงใจ  ช/วยตระกูล (2551) � - � - - - - - - - - � �  � - - - - - - - - - - - � - � � 
50 ประกอบ  กุลเกลี้ยง (2550) � - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

51 นฤมล  สอาดโฉม (2550) � - - - � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - 

52 ชัยเสฏฐ�  พรหมศรี (2550) - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - - 

53 ธร สุนทรายุทธ (2550) � - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ตารางที่ 10 การสังเคราะห�องค�ประกอบสําคัญจากการวิเคราะห�เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ) 

หมายเหต ุ: เครื่องหมาย (�) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมลูสอดคล0อง 

ที่ นักวิชาการ/นักวิจัย 

องค�ประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1)
คว

าม
เส

ี่ยง
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รบ
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จัด
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สี่ย
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54 
เจนเนตร  มณีนาค และคณะ
(2548) 

- - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

55 อิศราพล  ลิ้มเพียรชอบ (2547) � - � - � - - - - - - � - - � - - - - - - - - - - - � - � � 
56 ธารชุดา  อมรเพชรกุล (2546) � - - - � - - - - � - � �  � - - - - - - - - - - - � - � - 

57 เจริญ เจษฎาวัลย� (2546) � - - - - � - - - - � - - - - - - - - �  � � - - - - - - - 

58 วิมลพร ไสยวรรณ (2545) � - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - � � - - - - 

59 วิริยะ รัตนสุวรรณ (2544) - - - - - � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

60 สุพจน�  โกสิยะจินดา (2541) - - - - -  � � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                

                                

                                

 ผลการสังเคราะห� 46 1 4 2 13 15 6 5 7 5 9 5 7 3 19 8 3 8 3 8 2 2 2 1 2 1 5 1 5 5 
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  จากตารางท่ี 10 ผู0วิจัยดําเนินการพัฒนาประเด็นของแนวโน0มที่จะเป4นองค�ประกอบ
ตัวบ/งชี้ด0วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร และการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการวิเคราะห�
เอกสาร (Documentary  Analysis) ท้ังองค�ประกอบการจัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการ
ความเสี่ยง ท้ังเอกสาร  หนังสือ  ตํารา  สื่อชนิดต/างๆ  และ  Internet  ผ/าน Website  ต/างๆ โดย
การสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกต�ใช0โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข/าย
ไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาเป4นแนวสัมภาษณ� โดยศึกษาจากการวิเคราะห�
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเก่ียวข0อง ของนักวิชาการ นักวิจัย จํานวน 60 บทความ และ
ทําการสังเคราะห�ข0อมูลต/างๆจากการกระจายตัวของบทความและวารสารผู 0ว ิจัยได0ทบทวน
วรรณกรรมต/างๆ ท้ังในประเทศและต/างประเทศตามป�ต/างๆ รายละเอียดดังแสดงตามภาพ ดังนี้   

 
ภาพท่ี 22 การกระจายบทความโดยป�ท่ีพิมพ�งานวิจัยต/างประเทศ 

 

  จากภาพท่ี 22 ผู0วิจัยได0ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ที่เป4นเรื่อง
ท่ีเก่ียวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า การกระจายบทความโดยป�ท่ีพิมพ�งานวิจัยต/างประเทศ
ช/วงป� 2005 และ ป� 2015 พบมากท่ีสุด และรองลงมาช/วงป� 1999 และ ป� 2014  

 

 
ภาพท่ี 23 การกระจายบทความโดยป�ท่ีพิมพ�งานวิจัยในประเทศ 
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  จากภาพท่ี 23 ผู0วิจัยได0ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ท่ีเป4นเรื่องท่ี
เก่ียวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า การกระจายบทความโดยป�ท่ีพิมพ�งานวิจัยในประเทศ 
ช/วงป� 2553 พบมากท่ีสุด และรองลงมาช/วงป� 2550 และ ป� 2555 

 
 
ภาพท่ี 24 องค�ประกอบหลักของความเสี่ยงในแต/ละด0าน 
 

  จากภาพท่ี 24 ผู0วิจัยได0ทําการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ท่ีเป4น
เรื่องท่ีเก่ียวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า องค�ประกอบหลักของความเสี่ยงในแต/ละด0าน
ได0แก/ 1) ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี 2) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 3) ความเสี่ยงในการ
บริหาร 4) ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ 5) ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน  
  ผู0วิจัยได0นํามาวิเคราะห�โดยการประยุกต�ใช0โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห�และการ
สร0างภาพเสมือนจริงของเครือข/ายขนาดใหญ/ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข/ายไม/พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) เพ่ือจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของ          
ตัวบ/งชี้ความเสี่ยง ผู0วิจัย ได0นํามาวิเคราะห� เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและ
องค�ประกอบย/อยของตัวบ/งชี ้ความเสี่ยง สรุปผลการสังเคราะห� พบว/า องค�ประกอบสําคัญใน
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงนักวิชาการ ส/วนมากให0ความหมายเก่ียวกับความเสี่ยงใน
การบริหารและการจัดการอาคาร การประเมินความเสี่ยง มากท่ีสุด รองลงมาคือ การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค� ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพหรือคุณภาพงาน การระบุ
ความเสี่ยง การวิเคราะห�ความเสี่ยง ซ่ึงมีความสอดคล0องกับแนวคิดของผู0วิจัยท่ีได0จําแนกความหมาย
และองค�ประกอบของการประเมินไว0 ดังแสดงการประยุกต�ใช0โปรแกรม Pajek ตามภาพท่ี 26 และ
ภาพท่ี 27   



 

 

152 

 
 

ภาพที่ 25 จําลองความสัมพันธ�ของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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1 ความเสี่ยงในการบริหาร 
2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
3 ความเสี่ยงสาํหรับการควบคุมคุณภาพ 

  4 ความเสี่ยงสาํหรับส/งมอบ 
  5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย 
  6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลย ี
 
ภาพที่ 26 จําลองความสัมพันธ�ของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1 
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  จากภาพท่ี 26 การจําลองความสัมพันธ�ของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ผู0วิจัยได0จัดลําดับความสําคัญและการเชื่อมโยงทางเครือข/ายได0ตามตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 11 แสดงค/าดีกรีสูงสุดของความสัมพันธ�ของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  
  

Rank Vertex Value Id 
1 1 59.0000 ความเสี่ยงในการบริหาร 
2 3 15.0000 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
3 2 11.0000 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
4 5 9.0000 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย 

 
  จากตารางท่ี 11 ผู0วิจัยได0ประมวลผลจากการใช0โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยง
เครือข/ายไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพ่ือแสดงค/าดีกรีสูงสุดของความสัมพันธ�ของ
เครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ลําดับ พบว/า ลําดับท่ี 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร มีการเชื่อมโยงลําดับสูงสูดจํานวน 59 เส0นแขนในการเชื่อมโยง ลําดับท่ี 2 ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพมีการเชื่อมโยง จํานวน 15 เส0นแขนในการเชื่อมโยง ลําดับท่ี 3 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยง จํานวน 11 เส0นแขนในการเชื่อมโยงและลําดับท่ี 4 ความเสี่ยงด0านความ
ปลอดภัย มีการเชื่อมโยง จํานวน 9 เส0นแขนในการเชื่อมโยง แสดงให0เห็นว/าการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มีความสัมพันธ�กันทางเครือข/ายทางสังคมในบริบทต/างๆ  

2. จัดกระทําประเด็นมาเป-นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย.อยของตัวบ.งช้ีความเส่ียง 
  ผู0วิจัยได0วิเคราะห�โดยการประยุกต�ใช0โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข/ายไม/พิจารณาถึง

การหาระยะทาง (Distance) เพ่ือจัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อย
ของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือพัฒนาเป4น
แนวสัมภาษณ� พบว/า องค�ประกอบท่ีใช0ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานองค�ประกอบหลักของเกณฑ� 6 ด0าน ได0แก/ 1)ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Risk for Management) 2)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 3)ความ
เสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 4)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for 
Handover) 5)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) 6)ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk 
for Technology) ผู0วิจัยสรุปแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือใช0เป4นแนวคําถามในการสัมภาษณ�ผู0เชี่ยวชาญ โดยจัดกระทําประเด็น
มาเป4นองค�ประกอบท่ีใช0ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อย แสดงได0ตามตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 จัดกระทําประเด็นมาเป4นองค�ประกอบท่ีใช0ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

 

ลําดับ องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย.อย 
1 ความเสี่ยงในการบริหาร  1.1 ด0านการวางแผน 

1.2 ด0านการจัดองค�การ 
1.3 ด0านการเป4นผู0นํา 
1.4 ด0านการควบคุม 

2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2.1 ด0านการเงิน 
2.2 ด0านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 
2.3 ด0านบริการอาคาร 
2.4 ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 
2.5 ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/อ
อาคาร 

3 ความ เ สี่ ย งสํ าห รั บกา ร
ควบคุมคุณภาพ  

3.1 ด0านเจ0าของอาคารหรือตัวแทนเจ0าของอาคาร 
3.2 ด0านผู0บริหารอาคาร 

4 ความเสี่ยงสําหรับการส/ง
มอบ 

4.1  ด0านการส/งมอบพ้ืนท่ี 
4.2 ด0านการจัดเก็บรายได0 

5 ค ว า ม เ สี่ ย ง ด0 า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

5.1 ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร(Health Risks) 
5.2 ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป4นอันตราย(Safety Risk) 
5.3 ด0านความปลอดภัย (Security Risk) 

6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี 
 

6.1 ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร 
6.2 ด0านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 
6.3 ด0านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง 
6.4 ด0านระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

 
  การพัฒนาแนวโน0มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู0วิจัยได0กําหนดวิธีการศึกษาไว0คือโดยประยุกต�ใช0เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 เพ่ือสรุปเป4น
องค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือนําไป
พัฒนาเป4นแนวทางการสัมภาษณ�เชิงลึกในข้ันตอนของการวิจัย โดยใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต
(EDFR) เพ่ือการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ผู0วิจัยดําเนินการดังนี้ 

3. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลโดยการสัมภาษณ�แบบ EDFR รอบท่ี 1 
 ผู0วิจัยใช0วิธีการวิเคราะห�เนื้อหาและการสังเคราะห�ข0อมูลจากการสัมภาษณ�ผู0ให0ข0อมูล

หลักจํานวน 17 คน (ภาคผนวก ข) ได0แก/ กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านนักวิชาการผู0ทรงคุณวุฒิด0านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเป4นอาจารย�ท่ีสอนและทําการวิจัยด0านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 5 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านเจ0าของอาคารและ
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ผู0บริหารอาคาร ด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของอาคาร ทํางานด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
และผู0บริหารอาคาร ได0แก/ ผู0จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ0าหน0าท่ี ทํางานด0านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 8 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านสมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและเจ0าหน0าท่ี จํานวน 
2 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านผู0ใช0อาคาร ผู0เช/าอาคาร มีหน0าท่ีด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 2 คน โดยทุกท/านมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตามท่ีกําหนดไว0 
จากการสัมภาษณ�ผู0เชี่ยวชาญท้ัง 17 คน เก่ียวกับการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผลการสัมภาษณ�ได0จัดองค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0 6 ด0าน ตามความคิดเห็น
ของผู0เชี่ยวชาญท่ีได0มีความเห็นพ0องต0องกันดังนี้ 

3.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�เช่ียวชาญท่ีให�ข�อมูล ตามตารางท่ี 13  
 

ตารางท่ี 13 ข0อมูลพ้ืนฐานของผู0เชี่ยวชาญท่ีให0ข0อมูล 
 

ลักษณะส.วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
เพศ   
       ชาย 15 88.24 
 หญิง 2 11.76 
 รวม 17 100 
อายุ   
       ตั้งแต/ 30 ป�ลงมา 1 5.88 
 31-40 ป� 3 17.65 
 41-50 ป� 12 70.59 
 51-60 ป� 1 5.88 
 มากกว/า 60 ป� ข้ึนไป - - 
 รวม 17 100 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากว/าปริญญาตรี - - 
 ปริญญาตรี 5 29.41 
 ปริญญาโท 9 52.94 
 ปริญญาเอก 3 17.65 
 รวม 17 100 

 
   จากตารางท่ี 13 แสดงได0ว/ามีผู0เชี่ยวชาญท่ีให0ข0อมูลจํานวน 17 คน ส/วนใหญ/เป4น
เพศชาย คิดเป4นร0อยละ 88.24 และเพศหญิง คิดเป4นร0อยละ 11.76 มีอายุอยู/ระหว/าง 41-50 ป� คิดเป4น
ร0อยละ 70.59 รองลงไปมีอายุ ต้ังแต/ 30 ป�ลงมาและ 51-60 ป� คิดเป4นร0อยละ 5.88 และมีระดับ
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การศึกษา อยู/ในระดับปริญญาโท คิดเป4นร0อยละ 52.94 และรองลงไปมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป4นร0อยละ 29.41 

3.2 ประเด็นสําคัญขององค�ประกอบหลักของเกณฑ� ด�านต.างๆ ท่ีผู�เช่ียวชาญให�ไว� 
 ด�านท่ี 1 ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for Management) 

   สําหรับความเสี่ยงในการบริหาร จากการสังเคราะห�ข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการวางแผน ด0านการจัดองค�การ ด0านการ
เป4นผู0นํา ด0านการควบคุม โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกันดังนี้ 

 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “การบริหารจัดการเพื่อป|องกัน และ

บริหารความเสี่ยง ในด0านการบริหารจัดการก/อน ระดับนโยบาย คือผู0บริหารก็ต0องกําหนด
ชัดเจนมีการควบคุมเร่ืองความเสี่ยงให0ชัดเจน แล0วก็ดูว/าจุดประสงค�ในการใช0พื้นที่ แตกต/างกัน
อย/างไร ในการใช0พื้นที่และอาคาร เหมือน หรือแตกต/างกันอย/างไร เราเรียกประชุมและหารือ
พร0อมกัน เพื่อว/าเราจะได0วางแผนร/วมกัน ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “เร่ืองการจัด
องค�กร เร่ืองการบริหาร มีการวางแผนก/อนอยู/แล0ว ถ0าจะบอกว/าความเสี่ยงเร่ืองการบริหาร
ปtจจุบันนี้ทําอยู/ เพราะเราทํางานมาหลายป�เพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ�เอง แต/ความเสี่ยงเป4นเร่ืง
ของบุคคลากรที่มันใหม/มากกว/า เช/น ปtจจุบันนี้โดยเฉพาะช/างอาคารหรือผู0บริหารในระดับ
ล/างๆลงไปที่ไม/มีประสบการณ�มากนัก แล0วเข0ามาทํางานในลักษณะที่ต0องดูแลอาคารที่มีปtญหา
อะไรมากมาย ส/วนมากเราจะมีการวางแผนรองรับเกือบทุกเร่ือง แผนที่เกิดข้ึนใหม/ๆ กรณีใหม/
ที่เกิดข้ึนมาเราก็ทําแผนรองรับอีก อย/างเดิมเราไม/เคยมีแผนเร่ืองชุมนุมผู0ประท0วงพอหลังจาก
ป� 2549 มา เราก็มีแผนนี้ข้ึนมาอีก” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงในแง/ของ
การบริหาร จะไปให0ผู0ให0บริการ อย/างเดียวก็ไม/ได0 นโยบายต/างๆในแง/ของบริหารจะมาจาก 
เจ0าของอาคาร ทีมผู0บริหารของอาคารนั้นๆเป4นหลักและยิ่งคนที่จะ โน0นน0าวใจหรือทําความเข0าใจ
มีน0อยมันก็ยิ่งความแข็งแรงในการทําให0เขามาเชื่อก็ยังน0อยไปเลยมีความเสี่ยงค/อนข0างมากใน
บ0านเราอยู/ หากมีการวางแผน ความเสี่ยงจะน0อยกว/าการบริหาร ในแง/ของ operation เราก็
ดึงเอาความชํานาญของต/างประเทศเข0ามาใช0อยู/แล0ว เรามี ผู0ให0บริการ เรามีตําราจาก
ต/างประเทศเอาเข0ามาได0แน/นอนการปฎิบัติงาน operation มันถูกถ/ายทอดได0มัน สั่งสอนกัน
ได0แต/ขณะเดียวกันมันก็ยังติดที่วัฒนธรรม เราส/วนหนึ่งเหมือนกัน เพราะคนบ0านเรากับ      
คนต/างประเทศจะเป4นอเมริกา หรืออังกฤษ หรือในยุโรป เค0าถูกปลูกฝtงในแง/ของ 
ความตระหนัก (awareness) ด0านความปลอดภัย ด0าน risk มาตั้งแต/เด็กอยู/แล0ว ของเราก็จะ
เอาง/ายๆเป4นหลัก ก็เป4นส/วนหนึ่งครับ แต/ถามว/ามันถูกสอนกันได0 มันสอนให0 aware กันได0อันนี้
เป4นส/วนหนึ่งที่ทําได0 ผมเคยคุยกับอดีตนายกสมาคมของอีฟมา Singapore chapter เค0าเคย
มาดูที่เกษรพลาซ/าตอนนั้นเค0าทําFM แรกๆเลยแล0วก็หาคนมา ทุกอย/างมีพร0อมอุปกรณ�พร0อม  
training พร0อม เคร่ืองมือ tools ต/างๆ พร0อม ประเด็นคือคน วัฒนธรรม เราไม/ได0 อาจต0องมา
สร0าง tools ด0าน FM หรือ tools ด0าน risk ให0เหมาะกับคนหรือช/างอาคารของเรา” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “การวางแผนแล0วต0องเป4นเร่ืองของการ ติดตามด0วย” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมติ (2559) “ถ0าในแง/ FM ก็สําหรับผู0บริหารจะมีเร่ืองของ งบประมาณ 
(budget) แล0วก็การวาง resource คน ที่เกิดข้ึนในการบริหาร FM เร่ืองของคุณภาพเป4นเร่ือง
ของบุคคลากรคืออาจจะมองได0เป4นสองส/วนการวางแผนการทํางานของบุคคลากรด0วยอันนี้
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หัวหน0างานเป4นคนกําหนดหรือมอบหมายแต/เม่ือแผนดีแต/คนไม/ปฎิบัติมันก็เป4นความเสี่ยง” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “หนึ่งคือต0องมีเร่ืองแผนงาน แผนงานประจําป� แผนงาน
ประจําเดือน ถ0าละเอียดกว/านั้นก็คือแผนงานประจําสัปดาห� ก็คือภายใน 1 ป�ต0องทําให0ครบ
ตามแผน อาจจะอิงตาม quotation และมันจะมีแผน ประจําเดือน ประจํา 3 เดือน ประจํา 
6 เดือน และก็เป4นแผนประจําป�เก่ียวกับระบบต/างๆ ไม/เหมือนกันอยู/ที่การจัดการแผนงาน” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ (2559) “เร่ืองของการบริหารการจัดการมี องค�ประกอบหลายด0าน 
คือ1)เร่ืองการจัดการบริหารบุคลากร 2)นโยบาย 3)สนับสนุน 4)ปtจจัยภายนอก เช/นลูกค0า 
กฎหมายที่มีการปรับปรุงอย/างต/อเนื่อง สุดท0ายคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให0ได0รับรู0ถึง
ปtจจัยความเสี่ยงให0มีส/วนร/วมในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง การ identify ความเสี่ยงชนิด
ไหนยอมรับได0 ความเสี่ยงไหนยอมรับไม/ได0 การติดตาม การประเมินผล ชัดเจนนโยบายต0อง
ออกมาก/อน ความชัดเจนทางด0านนโยบายนําไปสู/การปฏิบัติ แล0วนํามาประเมินผลทบทวน
ตรวจสอบ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “ด0านบริหารสิ่งที่เป4นประเด็นคือว/า การทํา
อย/างไรให0คนในองค�กรสามารถเข0าใจหลักการ นโยบาย วิสัยทัศน� พันธกิจ นี่เป4นเร่ืองสําคัญที่
ผู0บริหารต0องทํา เน0นตรงนี้ เพราะว/าจริงๆ แล0วอย/างทุกอย/างที่ผ/านมาทั้งหมด ไม/ว/าจะเป4น
นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร� ทุกอย/าง มันเป4นการกระทํา ทําให0คนทั้งองค�กรเข0าใจ” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ (2559) “ถ0าในเร่ืองของการบริหาร ถ0าพูดถึงเร่ืองของงาน FM 
และเร่ืองการวางแผนของที่นี่ คือถ0าสําหรับที่นี่นโยบาย ความเข0าใจของผู0บริหารกับการเอามา
วางแผนต/างๆคือเราจะเจอปtญหากันอยู/ตลอดเวลาของความไม/เข0าใจ ของผู0บริหารที่มีต/องาน 
FM มันก็เลยจะเปลี่ยนตลอดเวลาอย/างที่ คือท/านพยายามจะเข0าใจและพยายามสนับสนุน” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมติ (2559) “ผู0บริหารถ0าเค0าไม/มีความคุ0นเคยหรือมีความรู0กับอาชีพนั้นๆ
ที่เขามาวางแผนไม/มีทักษะก็จะส/งผลต/อความเสี่ยง ถ0าเขาขาดภาวะผู0นําใช0อารมณ� แผนงานที่
วางไว0ก็จะมีผลสัมฤทธิ์  แล0วก็ต0องมีความมุ/งม่ันที่จะติดตามแผนงานถ0าผู0บริหารไม/มีความมุ/งม่ันที่
จะเอาชนะปtญหาหรือว/าจะตามแผนให0เป4นตามที่วางไว0ก็ปล/อยให0จัดการไปนั้นคือความเสี่ยงที่
มองว/า ปtจจัยคือผู0บริหารในการวางแผนทั้งคุณสมบัติ ทั้งทักษะ ทั้งประสบการณ� ทั้งวุฒิภาวะ 
ผู0นําถ0าไม/ทําให0เห็นมันก็จะมีผลเพราะว/าถ0าบริหารงานโครงการใหญ/ๆ มันจะมีประเด็นสําคัญ
ในบ0านเราเลยคือในเร่ืองความซ่ือสัตย�สุจริต ซ่ือสัตย�ต/ออาชีพ ซ่ือสัตย�ต/อลูกค0า ซ่ือสัตย�ต/อผู0มา
รับบริการเรา ถ0าผู0นําไม/แสดงให0เห็นตรงนั้นมันจะมีผลระยะยาวต/อผู0ติดตาม เร่ืองพวกนี้เป4น
ความเสี่ยงถ0าไม/ซ่ือสัตย� นั้นคือคุณสมบัติผู0นําที่ต0องแสดงที่ต0องนําพาองค�กร” ผู0เชี่ยวชาญที่ 11 
นามสมมติ (2559) “ถ0าในการบริหารถ0าพูดถึงในเร่ืองแบบพวกนโยบาย หรือยุทธศาสตร� ทิศทาง 
ถ0าในมุมมองจากที่เคยทํางานมามองว/าเป4นเร่ืองเก่ียวกับนโยบายที่จะทําอย/างไรให0อาคารเป4น
คู/แข/งที่ดีกับคนอ่ืน หรือว/าอาคารเราสามารถแข/งกับคนอ่ืนได0 คือถ0าในด0านพวกนี้ก็จะมองเป4น
เร่ืองของพวกเก่ียวกับการทําการตลาดเก่ียวกับอะไรที่ออกเป4นเชิงพาณิชย�ที่เก่ียวกับธุรกิจ ที่
ต0องใช0กลยุทธ�หรือการวิเคราะห�ที่ค/อนข0างมากและมีข0อมูลที่ค/อนข0างแน/นเหมือนเราก็ต0อง
คาดการณ�ด0วยว/าสิ่งที่เรากําลังจะคิดหรือว/าวางนโยบายวางแผนไปเป4นไปได0จริงแล0วมันจะ
ประสบความสําเร็จ และตัวองค�กรก็สําคัญ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 12 นามสมมติ (2559) “การจัด
องค�กรก็คือในเชิงปฏิบัติการทรัพยากรกายภาพของเราต0องมีคนมาเกี่ยวข0องในส/วนไหน ยังไงบ0าง 
จริงๆ การจัดองค�กรมันก็เป4นการวางแผนประเภทนึงอยู/แล0ว แต/อันนี้ภายใต0เร่ืองการบริหาร 
มันคงไม/ใช/แค/วางแผน วางแผนแล0วต0องจัดคนให0ทํางานให0ได0ตามนั้นด0วย ก็เป4นการจัดองค�กร
ให0ได0สอดคล0องกับภารกิจของอาคารนั้นๆ ด0วย ว/าอาคารที่มีขนาดต/างกัน ลักษณะของ
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โครงสร0างก็อาจจะต/างกัน เช/น อาคาร 2 แสนตารางเมตร เราก็สามารถทําโครงสร0างให0ใหญ/ได0 
เพราะมันก็จะมีงบประมาณพอ เพราะรายได0มันก็สูง แต/ถ0าอาคารที่มีขนาดเล็ก ก็จัดเหมือน
อาคารใหญ/ เพราะมันก็สําคัญเหมือนกันแต/จริงๆ มันอาจจะไม/ได0 เพราะในเชิงของการลงทุน
มันทําไม/ได0เลย อาจจะไม/คุ0มค/าที่จะทํา เพราะฉะนั้น หนึ่งคนอาจจะทําหลายหน0าที่มากข้ึน 
อย/างเช/น ในบางอาคาร อาคารใหญ/มากๆ เราอาจจะจัดองค�กรมีวิศวะกรครบสาขาเลย สาขา
เคร่ืองกล แต/ถ0าในสาขาเล็กๆ เราจะจัดให0มีหลายสาขามันก็จะมีต0นทุนมากเกินไป เราก็ต0อง
เน0นคนเดียวที่ครอบคลุม ซ่ึงก็อาจจะไม/สามารถลงเชิงลกึได0 เท/ากับผู0เชี่ยวชาญ แต/ว/าเนื่องจาก
ลักษณะโครงสร0างองค�กรมันจําเป4น มันแน/นอนอยู/ละ แต/ผมกําลังนึกภาพว/าผู0นําคือใคร คือ
ผู0นําจะมีหลายระดับ คือผู0นําตรงนี้อาจจะเป4นผู0นําระดับ CEO อันนั้นเขาก็ต0องตั้งเป|าให0ชัด ให0
รางวัล ถ0าได0จะทําอย/างไร แต/ถ0าเป4นผู0นําระดับปฏิบัติการ เช/น ระดับผู0จัดการอาคาร อันนั้นก็
จะเป4นผู0นําอีกระดับนึง ก็จะนําทีมงาน ก็มีความหลากหลาย มีช/าง เป4นลักษณะลงไปถึงช/าง ก็
จะเป4นระดับหัวหน0าช/าง เขาก็ต0องเป4นผู0นําของช/าง ผมก็เลยมองว/ามันมีหลายระดับ ซ่ึงแต/ละ
ระดับก็จะมีความสําคัญแตกต/างกันไปในแต/ละหน0าที่” ผู0เชี่ยวชาญที่ 14 นามสมมติ (2559) 
“การวางแผนงานส/วนใหญ/จะมีแผนทันสมัยมันเปลี่ยนแปลงบริบทมันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช0
หรือลูกค0าเข0ามาต/างก็เปลี่ยนไปจะตอบสนองก็คืออาคารใช0ได0ไหมก็อาจจะใช0ได0แต/อาจจะ      
ไม/พอดีคําว/าไม/พอดีอาจจะเป4นเร็วไปช0าไปไปสูงไปต่ํา ส/วนใหญ/จะมีแผนอยู/แล0วถ0ามันไม/มีการ
ตรวจสอบหรือการที่ทําให0เกิดปtญหาการใช0งานไม/ได0เป4นการหยุดชะงักการทํางานของอุปกรณ�
หลักในอาคาร ซ่ึงจริงๆมันควรจะมีเร่ืองที่รู0ก/อนมีแผนสํารองที่จะต0องทํามันก็ไม/ได0ตรวจตาม
เวลามันก็เป4นปtญหามีความรู0ทํางานได0แต/ว/าพลาดเป�ดช0าก/อนเวลาที่กําหนดเกิดปtญหาข้ึนเช/น
ที่ผมเจอ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559) “การบริหารจัดการภายในองค�กรการจัดวาง
ระเบียบต/างๆ การติดตามผล การประเมินเรื่องของการจัดการบริหารภายในองค�กร ที่
สอดคล0องและดําเนินการไปได0 โดยไม/สะดุดติดขัด อันนี้ก็สามารถเป4นการเริ่มการบริหาร
ความเสี่ยงอีกอย/างหนึ่ง ความเรียบร0อยในอาคารสํานักงาน การบริหารนี้ก็รวมถึงความเข0าใจ
ของบุคลากรนั้น ทราบในหน0าที่ของตนเองว/าใครต0องทําอะไรตรงไหน พื้นที่ในการปฎิบัติงาน 
อันนี้ก็ถือว/าเป4นความเสี่ยงและเลือกหลัก ก็จะมีการบริการก็ถือว/าเป4นเรื่องของการบริหาร 
ความเสี่ยงในองค�กร การให0บริการลูกค0า หรือ บุคลากร ที่เข0ามาในการรับ ข0อร0องเรียนว/ามี
ผลกระทบแล0วมันเสียภาพลักษณ� และเริ่มการบริหารจัดการองค�กรที่ดีด0านอ่ืนๆ ก็มีการ
ปฏิบัติงานองค�กร คือทุกคนต0องรู0บทบาทหน0าที่” ผู0เชี่ยวชาญที่ 17 นามสมมติ (2559) “งาน
บริหารความเสี่ยง ก็จะมีเก่ียวกับเร่ืองการวางแผนงาน การวางแผนงานก็คือการกําหนด
ยุทธศาสตร� การจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานให0เพียงพอ ก็คือวางแผนลักษณะการจัดสรร
พื้นที่ให0เพียงพอต/อปริมาณของพนักงาน แล0วก็มีความคล/องตัวต/อการปฏิบัติงาน” 

 
   หากพิจารณาถึงความเสี่ยงในการบริหาร ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด�านการวางแผน มุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานขององค�การและการสรรหาผู0บริหารอาคาร การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร ด�านการจัดองค�การ มุ/ง
ให0ความสําคัญกับ กระบวนการในการให0บริการเหมาะสม และรวดเร็ว ด�านการเป-นผู�นํา มุ/งให0
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ความสําคัญกับ ความพร0อมท่ีจะแก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาท่ีเป4นประโยชน� ด�านการควบคุม การ
ติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้งและรายงานให0เจ0าของ สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาท่ีต0องการได0 
ความตรงต/อเวลา 
   ด�านท่ี 2 ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
   สําหรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) จากการสังเคราะห�
ข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการเงิน ด0าน
ปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ด0านบริการอาคาร ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร ด0านการบริการ
และการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกัน
ดังนี้ 
 

ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “Operation ของอาคารบํารุงระบบปรับ
อากาศ  ลิฟต� ความเสี่ยงในการใช0อาคาร รวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการก/อสร0างด0วย 
ความเสี่ยงมาจากผู0รับเหมา ทั้งคน ผู0รับเหมาปะปนเข0ามาในพื้นที่ ทั้งระบบ เพราะว/าเรายังใช0 
อย/างระบบดับเพลิง ป|องกันเหตุ การแจ0งเหตุ เรายังใช0ร/วมกันอยู/ Access Control ในการเข0า
พื้นที่ ความเสี่ยงที่ผิดปกติไปจากแนวการใช0อาคารทั่วไป เร่ืองของการประกอบระบบอาคารที่
มีความเสี่ยง เราต0องป|องกันให0เกิดน0อยน0อยสุด”ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “มี 2 
เร่ือง คือถ0าบอกว/าเร่ืองบริการจะมีเร่ืองของการจัดเก็บค/าสาธารณูปโภค เราเคย สูญเสียเงิน 
ถ0านับรวมกันตั้งแต/เป�ดอาคารมาเกือบสิบล0าน คือตอนที่ก/อสร0างอาคารจะมีการเพิ่ม มิเตอร�
ไฟฟ|า มาเร่ือยๆ ปรากฎว/ามี มิเตอร�ไฟฟ|า อยู/ประเภทหนึ่งซ่ึงเรียกว/าเป4น มิเตอร�ไฟฟ|า ตัวคูณ
ที่เป4น CT ก็ไปจดตัวคูณผิดมาตั้งแต/แรก แล0วก็ไม/มีการเปลี่ยนแปลงก็เก็บแบบนี้มาเร่ือยๆ นี่ 
กรณีที่สองมี มิเตอร�ไฟฟ|า ที่มันแปลกปลอมไม/ได0ไปจด ไม/ได0ไปหักลบออก คนที่บริหารจริงๆที่
เป4นผู0จัดการที่ต0องดูภาพรวมต0องดูเพราะฉะนั้นวิศวกรที่เข0ามาใหม/เขาไม/รู0เร่ือง รู0แต/ว/าหลักการ 
บํารุงรักษา(maintenance) คืออะไร แต/เขาไม/รู0ว/ารอบสิ่งเหล/านี้ไม/เหมือนเคร่ืองจักรใน
โรงงานทั่วๆไปเท/าที่เห็นก็คือส/วนใหญ/เป4นเร่ืองของงานที่มันมากเกินปริมาณที่ช/างมีอยู/ 
อย/างเช/นว/าโดยปกติช/างก็ควรมีหน0าที่แค/ดูแลระบบประกอบอาคารจะทํางานตามรอบ
บํารุงรักษา และ ปฎิบัติงานให0อาคารทํางานได0ใช0งานได0แต/ละวัน แต/เขาไม/ได0มีหน0าที่แค/นั้น 
ในแต/ละวันอาจจะโดน มอบหมายไปเปลี่ยน ทํางานตามที่มอบหมายเพิ่ม ไปปรับพื้นที่ตรงนั้น 
ตรงนี้ ไปจัดงาน มี ต/างๆ ไปช/วยหน/อย จัดเคร่ืองเสียง หรืออะไรต/างๆ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ 
(2559) “ผมจะมองว/า management สําคัญที่สุด คือนโยบายของผู0บริหาร เป|าหมายสําคัญที่สุด 
การ operation ข้ึนอยู/กับ เป|าหมายของผู0บริหาร ถ0าเค0าเน0นว/ามันจะต0องกําจัดความเสี่ยง      
ทุกอย/างให0ได0ภายในอาคารเพื่อให0 ผู0ใช0งานในอาคาร ปลอดภัยมากที่สุดหรือเสี่ยงน0อยที่สุด 
operations แน/นอนเขาต0องทําตาม ความชํานาญต/างๆ อย/างที่บอกในแง/ของ operation” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “เร่ืองอาคารมันก็จะไม/ได0เยอะมากเท/ากับเร่ืองของคนทั่วไป
แล0วเร่ืองการบริหารจัดการเร่ือง operation คือไม/มีนโยบายที่มีช/างเองเพราะว/าไม/ใช0 core 
business เราก็ใช0วิธี outsource เหมือนกัน ก็ outsource ช/าง รปภ แม/บ0าน outsouce 
mailing เราก็ outsource คนขับรถอะไรทุกอย/างเราก็ outsource หมด ทีมต0องตรวจด0วย
ทั้ง รปภ แม/บ0าน เราก็จะรู0 แผนงาน เขาอยู/แล0วว/าวันๆต0องทําอะไรบ0าง ทีมผมบ0างคร้ังก็ไป
ตรวจเหมือนกันว/าของที่ต0องทําคือรายวัน รายอาทิตย� รายดือน พวกนี้มันมีการทําตามนั้นหรือ
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เปล/า”ผู0เชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมติ (2559) “operation อาจจะมองมากว/าเร่ืองช/างก็ได0 
security ก็เป4น operation อย/างหนึ่ง cleaning ก็เป4น operation อย/างหนึ่ง รปภ แม/บ0าน 
landscape, pest control, lift, fire alarm,ระบบบําบัดน้ําเสีย, service ทุกอย/างก็มี
ความเสี่ยงหมด รปภ ถ0าไม/รู0จักที่จะสังเกตก็ไม/สามารถแก0ปtญหาก็เกิดความเสี่ยง แม/บ0านก็
เหมือนกันถ0าไม/มีวงรอบที่ดีพอในการบํารุงรักษา ห0องน้ําสกปรก คนก็ไม/อยากจะเข0าใช0 มี
ห0องน้ําสามห0อง สกปรกสองละ มันก็จะเกิดการรอคิว compliant ก็จะเกิดข้ึน ความพึงพอใจ
ของลูกค0ากระทบหมด”ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “ด0านของช/าง ส/วนใหญ/ก็จะเป4น
เร่ืองในด0านของการ บํารุงรักษาระบบประอกบอาคาร จํานวนบุคลากรต0องได0ตามปริมาณงาน 
ในด0านของการปฏิบัติงานนั้นก็คือ เป4นในด0านของการบํารุงรักษา ได0แก/ งานควบคุมอาคาร 
การทํางานซ/อมบํารุงต/างๆ ภายในอาคาร ในเร่ืองของช/างแต/ละคน ประสบการณ�ในการ
ทํางานที่เคยผ/านงานมาก/อน อย/างเช/น เคร่ืองปรับอากาศ ถ0าคนไม/เคยทํามาในด0านนี้ก็จะยาก
นิดนึง ใช0ในเร่ืองการฝ{กฝนในด0านนี้เร่ืองลูกค0ารายใหม/ เราใช0ตัวนี้เราอิงตามในการรับพื้นที่คืน
ของอาคารจะอิงตามเดิมของอาคารก็คือลูกค0าทุกรายจะต0องปรับปรุงสภาพ อย/างเช/น ปรับ
อากาศ สุขาภิบาล fire alarm, fire protection”ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ (2559) “เร่ือง
ของเคร่ืองจักรคือการบํารุงรักษา การเปลี่ยนทดแทนเม่ือประสิทธิภาพลดลง การลดความเสี่ยง
ของ Break down เร่ืองของการ Operation เร่ืองของการเป�ดป�ดเป4นเร่ืองของความเสี่ยงอีก
ส/วนหนึ่งถ0าเป4นเร่ืองของคนคือการให0การศึกษาการมีส/วนร/วมเร่ืองของ ความซ่ือสัตย� ความ
สํานึกของงานด0านบริการความรับผิดชอบต/อองค�กร ลูกค0า” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ 
(2559) “ความเสี่ยงเร่ือง operation ใครเป4นคนทํา พนักงานระดับต/างๆ มันก็ย0อนกลับไปที่
ความเสี่ยงด0าน หัวหน0ากลุ/ม(Headman)การสื่อสารกับพนักงานระดับ หัวหน0ากลุ/ม เร่ืองของ
ภาษา มันจะไปสอดคล0องกับตรงนี้ กระบวนการระบบการดําเนินงานภายใน ก็คือ internal 
System  Corporation quotation Fix ตรงนี้ครับอันนี้ความเสี่ยง operation เป4นความ
เสี่ยงที่ควบคุมได0 ความรุนแรงไม/เท/า Management หรอกครับ  ทั้งหมดนี้ operation หมด
เลย ทั้งหมดเป4นความเสี่ยงที่ควบคุม ไม/รุนแรง แต/เกิดบ/อย อย/างเช/น ลิฟต�ติด เทคโนโลยี 
เว็บไซต�ล/ม ไฟดับ พวกนี้นะครับ ผมกระทบไม/รุนแรง ส/วนใหญ/เป4น operation List ควบคุม
ง/าย ผมกระทบไม/รุนแรงเท/าความเสี่ยงโอกาส กับ ผลกระทบ เกิดบ/อยมาก แต/ว/าความ
ผิดพลาดต่ํา แต/ Management เกิดน0อย แต/กระทบแรง เพราะมันทั้งองค�กรเลย ผมจะมอง
ว/าเร่ืองของเทคนิคการควบคุมที่สําคัญ ผมมองว/าเ ร่ืองปtจจัยเก่ียวกับการควบคุมของ 
operation List และเร่ืองของเทคโนโลยี สําหรับงาน FM” ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ 
(2559) “เร่ืองของการประสานงานถ0า operations คือในส/วนของการปฎิบัติงานที่เก่ียวข0องมี
มาก เร่ืองของการบริหารอาคารทั้ง FM ของอาคารเราเอง ย0อนกลับไปอันเดิมว/าเป4นเร่ืองของ
การติดต/อประสานงาน ทักษะก็สําคัญ ถ0าพูดถึงทักษะ แน/นอนว/างาน FM เป4นงานที่คนไม/
ค/อยรู0 แล0วเวลาเราประสานงานคืองาน FM มันอยู/ทุกหย/อมหญ0า ของงานอย/างที่คนทั่วไปที่
เขาไม/เข0าใจเค0าก็จะคิดอีกอย/างหนึ่ง เวลาไปประสานงานกับฝ�ายอาคารซ่ึงก็ไม/รู0จะอธิบายงาน
เก่ียวกับ FM นี้อย/างไรให0เขาเข0าใจว/าวิธีการทํางานของเขา ก็เกิดความไม/เข0าใจกัน เพราะงั้น
คนทั่วๆไปก็ควรจะต0องมีความรู0ในงานของ FM ด0วย เพื่อที่จะเข0าใจในการสื่อสารประสานงาน
กับทาง FM ด0านของช/องว/างที่เกิดข้ึน แล0วก็ความเสี่ยงด0านควบคุมคุณภาพอาจารย�ก็มองว/า
ที่นี่ก็มีจัดบูทจัดอะไรแล0วเวลาคนมาเช/าพื้นที่อาจทําให0 กระทั่งงาน FM ที่มี outsource ก็มี
การตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม”ผู0เชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมติ (2559) “โดยทั่วไปงานด0าน 
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operations มันจะมีปtจจัยภายนอกที่เก่ียวข0องเร่ืองงานที่ทําเป4นทีมก็อาจจะเป4น patterns 
แต/งานที่ปรากฎว/ามันต0อง corrective ทันทีทันใดหรือว/างานที่ต0อง urgent ทําแก0ปtญหา
ทันทีทันใด พวกนี้จะเกิดความเสี่ยงถ0า staff หรือผู0ปฎิบัติไม/มีองค�ความรู0 ไม/มีทักษะ sequent 
ของงานไม/ต/อเนื่องไม/ชัดเจนไม/มี manual ที่เป4น guideline ข0อปฎิบัติ ผมว/างาน operations 
ที่มีความเสี่ยงคือตัวผู0ปฎิบัติเอง จะเหมือนกันแนวคิดเหมือนกันกับผู0บริหาร ใช/ครับ คือผมมอง
ว/าผู0ปฎิบัติมีความรู0 แต/รู0มากรู0น0อยอีกเร่ือง และผู0ปฎิบัติเนี้ยก็ต0องมีทักษะ ทักษะในด0านการ
แก0ปtญหา ในด0านสื่อสาร พอรับข0อมูลมาจะ corrective ยังไงก็ต0องมีทักษะในการจัดการการ
ประสานงาน แต/สิ่งหนึ่งคือมันมีเฉพาะบุคคลจะเป4นแนวสามารถที่จะลิ้งค�ต/อนี้ไปจะเป4นอะไร
ต/อไปไม/ใช/ว/างานปtญหาเข0ามา แล0ว ทําๆแล0วเกิดมีปtญหา affect ข้ึนมา ปtญหานั้นๆเก็บเอาไว0
สุดท0ายก็เสี่ยงข้ึนมาเป4นปtญหาขึ้นมายิ่งเป4นงาน O&M ผมมองว/าปtญหาส/วนใหญ/มาจาก
ผู0ปฎิบัติต0องมี manual มันมีแต/ว/าเราไม/อ/าน เพราะเป4นอะไรที่ค/อนข0าง complicate 
สลับซับซ0อนมากมันเป4นเร่ืองน/าเบื่อ คือส/วนใหญ/แล0วบ0านเราต0องใช0ทักษะในการ action 
ทันทีเหมือนกับว/าข้ึนอยู/ที่บุคคลอะ คือมันมี manual ใช/มะแต/ว/าพอเกิดเหตุการณ�ที่ต0องแก0ไข
ที่ต0อง operations จริงๆ กลายเป4นว/าอยู/ที่คนทําไม/ได0อยู/ที่ manual นั้นๆเพราะเคร่ืองจักร
มันก็มีเหมือนกันหลายๆอาคาร ผู0เชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมติ (2559) “ปกติเวลาเราทํางาน
อาคารมันจะมี KPI กับ SLA เป4นตัวจับไม/ว/าจะเป4นภายในองค�กรจับกันเองหรือว/าเราจะไปจับ 
outsource หรือ service provider ที่ทํางานกับเรา พวกนี้คือหลักๆ ที่เห็นแล0วเป4นประเด็น
เลยนะคือว/าบางอย/างการตั้ง KPI ไม/สามารถทําได0จริง หรือทําได0จริงแต/โอกาสที่จะปฎิบัติได0
แต/ละข0อนี้ยากมาก มันมีแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยทําให0การตั้ง KPI ตัวนี้มันดูแบบมันไม/ได0 
success จริง เหมือนทําไม/ได0จริงตั้งมา operation เร่ืองตัวทักษะ มันเป4นตัวบ/งชี้เร่ืองความ
เสี่ยง สมมติว/าเราทํา operation เก่ียวกับงานระบบพูดง/ายๆเลยเวลาทํางานระบบเราก็ต0องมี
ช/างอาคาร มีหัวหน0าช/าง มีผู0รับเหมาอะไรพวกนี้ ความเสี่ยงอันดับแรกถ0าเรามีพนักงานที่เข0า
มาแต/พนักงานไม/มี skill หรือไม/มีประสบการณ�ทางด0านนี้อันนี้คือความเสี่ยง มันเลยทําให0
องค�กรต0องเกิดการเทรนนิ่ง หรือว/าหาคนที่มีประสบการณ�ทางด0านนี้มาก/อน หรือแม0กระทั่ง
พนักงานเข0ามาทํางานมีประสบการณ�จริงแต/อาจจะไม/ได0รู0จริงหรือไม/ได0ถนัดในบางเร่ืองที่เป4น 
part งานของเค0า อันนี้ก็เกิดความเสี่ยงได0เหมือนกัน” ผู0เชี่ยวชาญที่ 12 นามสมมติ (2559) 
“คงประกอบกันว/า ช/าง หรือคนที่ทักษะในบทบาทหน0าที่อะไรก็ตาม ก็ต0องรู0ว/าต0องทําอะไร 
เหมือนว/าต0องมีเป|าหมาย มีแผนงานที่ต0องรู0ว/าทําอะไร คือถ0าคนไม/มีแผนไม/มีอะไรเลย ก็ทํา
อย/างที่คิด แต/ไม/ตรงกับที่คนอ่ืนๆ คิด มันก็เกิดความคาดหวัง เกิดความปฏิบัติที่ไม/ตรงกัน ถึงมี
ทักษะดี แต/ไม/บอกให0ดีว/าจะให0ทําอะไร มันก็ไม/ได0ผลอย/างที่เราต0องการอยู/ดี เพราะฉะนั้นมัน
ไม/ได0ข้ึนอยู/กับทักษะอย/างเดียว ในเรื่องของการปฎิบัติงาน มันประกอบกับกระบวนการ
ทํางานที่มีรวมถึงการปฏิบัติตามข้ันตอนนั้นอย/างเป4นระบบ ไม/ใช/วันดีคืนดีก็อยากปฏิบัติตาม 
วันดีคืนดีไม/อยากปฏิบัติงานทุกคนจะต0องปฏิบัติอย/างเดียวกัน สมํ่าเสมอ มันจะทําให0การ
ปฏิบัติการมันมีความเสี่ยงน0อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการมันไม/ใช/แค/ทักษะบุคคล มัน
ประกอบด0วยหลายๆ อย/าง ทั ้งการทํางาน รวมถึงตัวอาคารด0วย ตัวโครงสร0างด0วย 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “มีปtจจัยเร่ืองของผู0ปฎิบัติงาน วิธีการปฎิบัติงาน ปtจจัย
เร่ืองของความต0องการและก็ตัวผู0ว/าจ0าง ในแง/ผู0ปฎิบัติงาน เป4นปtจจัยความเสี่ยง ในด0านการ
ปฎิบัติงาน ในสายงานด0านนี้ก็มีผู0ตั้งหลายปาตี้หลายกลุ/ม” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ 
(2559) “ผมจะโฟกัสเร่ืองของทางด0านวิศวกรรม หลักๆ ผม โฟกัสไปที่เร่ืองแรก จะมี 3 ส/วน
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ด0านวิศวกรรม หลัก จะโฟกัสไปเร่ืองแรกของบุคลากร จะต0องดูแลงาน ความเสี่ยงจะต0องเป4น
เร่ืองของความเสี่ยงทางด0านOperateเคร่ืองจักรควบคุมความเสี่ยงไม/ นอกจากเราสามารถทํา
ให0มันระบบ Running ไม/มีแล0วต0องถูกพัฒนา ต0องมีการอบรมเรียนรู0อันนี้ก็ถือเป4นการเรียนรู0
และควบคุมคุณภาพของงานถ0าเพราะให0คุณภาพ ควบคุมคุณภาพของการปฎิบัติงานก็เพิ่มข้ึน
การบํารุงรักษาระบบการประกอบอาคารเร่ืองของงานบรรลุ Management แน/นอนคุณภาพ
ของมันจะทําให0เคร่ืองจักรนั้นมีประสิทธิภาพดีๆ ทั้ง อายุยาวประหยัดพลังงาน จะควบคุมคุณ
นั้นมีเร่ือง การควบคุมประสานงานประเมินผล เก่ียวกับการส/งมอบพี้นที่ ส/งมอบมิเตอร�น้ํา 
มิเตอร�ไฟ การจดตัวเลข” ผู0เชี่ยวชาญที่ 16 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงด0าน Operation 
ปtจจุบันจะมีในเร่ืองของการร0องเรียนคือในเร่ืองของ operate อุปกรณ�เคร่ืองจักรเป4นไปตาม
งานประจําวันตอนนี้บรรเทาลง แต/ในเร่ืองของการร0องเรียนหรือการรับแจ0งปtญหาข0อขัดข0อง
ตอนนี้ยังอยู/ในช/วงของการเร/งดําเนินการให0ทันท/วงทีกับเวลาที่มีการร0องขอเข0ามา เช/น มีการ
แจ0งเข0ามาก็จะพยายามเข0าพบลูกค0าให0เร็วที่สุดอย/างวันนี้พอมีการแจ0งเราข้ึนไปถึงลูกค0า
ภายใน5นาทีไปรับทราบไว0ก/อนแล0วที่เหลือก็จะเป4น Process ก็จะติดตามให0เป4นระยะๆ ก็ใน
อนาคตที่ตั้งเป|าไว0คือ Service level agreement ที่อาจต0องนําเสนอเป4นข0อตกลงเป4นเงื่อนไข
ของทีมงานว/า เม่ือรับแจ0งจากลูกค0า ต0องพบลูกค0าภายในก่ีนาที เป4นต0น การ Operation ก็จะ
มีองค�ประกอบหลายๆด0าน อย/างที่ทราบก็จะมีในเร่ือง ด0านการจ/ายความเย็นความพึ่งพอใจ
ให0กับลูกค0า อะไรประมาณนี้ Operation มีในเร่ืองของ operate กับ maintenance เอาใน
ด0าน operate ก/อนตอนนี้เราก็จัดคนเข0าทํางานoperate ในเร่ืองของเคร่ืองจักรการเดินเคร่ือง
ทําน้ําเย็นย (chiller) การเป�ด-ป�ดไฟตามช/วงเวลา แล0วก็ในเร่ืองของการตรวจเช็คการตรวจวัด
ระดับของน้ําประปาน้ําใช0ตามจุดต/างๆที่มีความเสี่ยงถังน้ําใต0ดินถังน้ําดาดฟ|าตรวจเช็คการ
ทํางานของปt�มน้ํา เป4นต0น ถัดมาในเร่ืองของ preventive maintenance เรามีการวางแผน
ตามวงรอบอิงตามมาตรฐานของผู0ผลิตของอุปกรณ�นั้นๆก็จะเข0าไปตามวงรอบทุกๆ 1 เดือน 
ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป� ยกตัวอย/างเช/น ปt�มน้ําต0องมีการเติมสารหล/อลื่นเป4นประจํา
ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล0วแต/ขนาด ก็เคร่ืองจักรหลักก็คือเคร่ืองของ chiller ก็จะมีการ
ติดต/อผู0ชํานาญการเฉพาะทางก็จะเข0ามาดูแลบํารุงรักษาประจําเดือน ประจําในวงรอบที่เขา
กําหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ําของ หอผึ่งลม (cooling tower) เราก็มีความใส/ใจในการ
แพร/กระจายของเชื้อซ่ึงมีความสําคัญกับสภาพแวดล0อมกับผู0ใช0ก็จะมีการสุ/มตรวจทุกๆ 6 เดือน 
แล0วเร่ืองของบ/อบําบัดน้ําเสียเป4นเร่ืองของมวลภาวะและสิ่งแวดล0อมมีการเก็บสถิติเก็บข0อมูล
ตรวจค/าน้ําทุก 1 เดือน เพราะพวกนี้จะต0องไปอิงในการทิ้งของคลองสาธารณะ ถัดมาเป4นใน
เร่ืองของ Service การบริการผู0ใช0ภายในอาคารจะมีการกําหนดการมีเอกสารเข0ามาควบคุม
เพื่อป|องกันความผิดพลาดเพื่อป|องกันงานที่รับแจ0งเข0ามาแล0วไม/ได0ไปทํา แล0วก็มีในเร่ืองของ
การควบคุมผู0รับเหมาการกํากับดูแลผู0รับเหมาเราอาศัยความร/วมมือของฝ�ายงานรักษาความ
ปลอดภัยเข0ามาเก่ียวข0องในเร่ืองของการตรวจสอบชุด หรือ เคร่ืองมือ อุปกรณ�ป|องกันการ
ทํางานต/างๆที่เข0ามาภายในอาคารการทํางานที่มีความเสี่ยง Hot work ก็จะต0องมีอุปกรณ�
ป|องกันเช/นถังดับเพลิง นะครับใช/ครับเพราะทุกๆหัวข0องานจะเก่ียวข0องกันหมดถ0าoperate
ไม/ได0เนื่องจากอุปกรณ�ไม/ได0รับการดูแลอย/างทั่วถึงมันก็จะทําให0อุปกรณ�ชํารุด User ก็จะ
ร0องเรียนมันจะเป4นตามลําดับ" ผู0เชี่ยวชาญที่ 17 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงก็คือ เร่ือง
ความเข0ากันของการปฏิบัติงาน ถ0าอาคารมีการเปลี่ยนแปลงผู0บริหารอาคารบ/อย เราต0องมา
เร่ิมต0นกันใหม/ การสื่อสารบางทีอาจจะไม/ต/อเนื่อง หรือเข0าใจกันผิดพลาด ทางบริษัทจะต0อง
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วางเงินคํ้าประกันต/างๆ เนี่ย ผู0บริหารแต/ละรายความเข0าใจอาจจะคลาดเคลื่อนก็ต0องอธิบาย
กันไป และการที่จะคุ0นเคยกับผู0รับเหมา ปกติผู0รับเหมาที่เราใช0อยู/ก็จะมีเจ0าประจํา บางทีถ0า
เกิดเขามาแล0วอํานวยความสะดวกไม/ดี การปรับปรุงพื้นที่ก็อาจจะมีผลกระทบได0” 

 
   หากพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ด0านการเงิน มุ/งให0ความสําคัญกับ การเรียกเก็บเงินผู0เช/า จัดส/ง
เอกสารทางบัญชีและการเงิน มาตรการติดตามหนี้สินค0างเกินระยะเวลา การนําเงินสดท่ีผู0เช/าชําระเข0า
บัญชีของเจ0าของอาคาร การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน ให0กับเจ0าของอาคาร ด0านปฎิบัติงาน
และบํารุงรักษา มุ/งให0ความสําคัญกับ ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ� 
เครื่องจักร ท่ีกําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห�
การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก ทําให0เครื่องจักรเกิดไม/การชํารุดเสียหาย ก/อนกําหนด โดย
เจ0าของอาคารไม/ต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ� และไม/ส/งผลกระทบต/อธุรกิจ
ของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร เจ0าหน0าท่ีมีความรู0 ทักษะ ความเข0าใจในการซ/อมแซม 
การดูแลรักษาอาคารตามท่ีกฎหมาย  พระราชบัญญัติ และข0อบังคับท่ีเก่ียวข0องกับทางราชการกําหนด
ไว0 ด0านบริการอาคาร มุ/งให0ความสําคัญกับ การปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆ การ
ปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส� ความเอาใจใส/ใน
การควบคุมดูแลงานบริการต/างๆ ปtญหาทางการเมือง ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร มุ/งให0
ความสําคัญกับ การจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ0าง การประสานงานท่ีดีภายในส/วนงาน การส/งเรื่องท่ี       
ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานท่ีเก่ียวข0อง ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร มุ/งให0ความสําคัญกับ การเอาใจใส/และการให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร มี
ความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการประสานงานสามารถและอํานวยความสะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ 
ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคาร  
   ด�านท่ี 3 ความเส่ียงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 
   สําหรับความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ จากการสังเคราะห�ข0อมูลสามารถ
สรุปได0ว/า ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของ
อาคาร ด0านผู0บริหารอาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกันดังนี้ 

 
   ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “มีหน/วนงานตรวจสอบด0วยมีครบหมดเลย มี
การส/ง KPI ทุกเดือน ก/อนที่จะเกิดระบบนี่มันเกิดความเสี่ยงมาก/อนแล0ว เม่ือหลายป�ก/อนก็มี
ระบบไม/ได0ดูแลเลยมาหลายเดือนเป4นป�เพราะไม/มีการตวจสอบไม/มี KPI” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นาม
สมมติ (2559) “execution และ QC พอมีการปฎิบัติแล0วเราต0องมีการ track ว/าต0องปรับแก0ไข
เพื่อให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให0มีความเสี่ยงน0อยลง สิ่งที่น/ากลัวคือเราไม/รู0ว/าที่เราทํามัน
เสี่ยงหรือเปล/า หรือไม/เสี่ยงสําคัญครับ เพียงแต/เราไม/มีอะไรซักอย/าง เช/น ต0องควบคุมคุณภาพ 
ตัวนี้ เราต0องควบคุมคุณภาพวิธีไหน”  ผู0เชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมติ (2559) “มีๆเพราะว/าใน
บริษัทที่ทํา FM ไม/ได0มีสัญญาที่ เจ0าของอาคาร ทํา FM firm บางทีก็เป4นแค/ขอบเขตงานช/าง
บางส/วนเจ0าของจะ sign ตรงกับ service ต/างๆเช/น รปภ. แม/บ0าน พอเป4นลักษณะนี้ก็จะมีใน
ส/วนของการตรวจสอบการทํางานละทั้งที่ไม/ได0เป4นขอบเขตงานของตัวเองแต/ต0องรักษาคุณภาพ
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ให0 มีเร่ืองของการทํา scoring เร่ืองของการควบคุมคุณภาพ การให0 score ก็แล0วแต/ที่ว/าจะ
ปฎิบัติกันอย/างไร บางทีเนื้อหาของงานก็ต0องตรวจสอบรอบวันบางอย/างมีการซุ/มตรวจก็มี” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “เราจะมีการตรวจสอบโดยหน/วยงานกลาง โดยตรวจสอบว/า
เราดําเนินงานตามแผน ตามระเบียบของอาคาร ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
อันไหนที่สามารถปรับปรุงให0ดีข้ึนได0ก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม" ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ 
(2559) “หนึ่งก็คือ ชัดเจนมากเวลาทุกอย/างที่ส/งมอบให0ผู0เช/า ต0องเคลียร� คือหนึ่งพื้นที่ขนาดไหน 
เท/าไหร/ อะไรที่ต0องส/งมอบบ0าง คือถ0าเราเคลียร�เร่ืองรายละเอียดที่ส/งมอบหมายถึงว/า ถ0าข0อมูล
ไม/ครบก็ต0องสอบถามว/าต0องส/งมอบในเงื่อนไขอะไร เงือ/นไขต0องชัดเจน เม่ือชัดเจนเสร็จแล0วใน
ฐานะกํากับหน/วยงานต0องตรวจสอบทุกข0อทุกประเด็นว/าถูก verify อย/างเช/น พื้นที่ถูกต0อง วัด
แล0วตรง สภาพฝ|า เพดาน โคมไฟ facility ต/างๆ ถูกต0อง เงื่อนไขอ่ืนๆอย/างเช/นที่จอดรถ อะไรต/างๆ
ต0องชัดเจนและถูกต0อง และถูกทวนสอบว/าถูกต0องจริงๆ”  ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) 
“ในทาง FM ไม/เคลียร�กับตรงนี้เท/าไหร/ เพราะผมทําการคควบคุมคุณภาพจริงมาก/อน แต/อยู/
วงการก/อสร0าง พอมาตรงนี้ผมอยู/Quality Management แต/มันก็ไม/ได0ทําอยู/กับที่ คือเราก็มี
ระบบของเรา ผู0บริหารอาคารก็มีระบบของเขา คือเราอ0างอิงตามกฎ ISO 9001 แล0ว 9200 เนี่ย 
ตัวใดตัวนึงแล0วแต/ตึก ISO 9100 ใช0มาตรวจสอบคุณภาพอาคาร ฝ�ายบริหารอาคารต0องมี
ผู0รับเหมาเร่ืองการควบคุมคุณภาพ ติดต/อใคร ถ0าคุยเร่ือง รปภ. เร่ืองยาม ใครเป4นผู0ประสานเร่ือง
ยาม ผู0รับเหมาช/วง เร่ืองช/าง ใครเป4นคนจัดการ ผมว/าอาคารมีการเอาผู0รับเหมา (contractor) 
อ่ืน เช/นทําลิฟต� บันไดเลื่อน ระบบไฟต/างๆ ใครเป4นคนจัดการ เพราะต0องรู0เร่ืองระบบตรงนั้น  
สิ่งนั้น ผมบอก Building maintenance ที่เคยไปดู ผมบอกคุณต0องรู0นะ คุณต0องดูนะ ออฟฟ�ศ 
ก ไก/ เค0าทําอะไร ออฟฟ�ศ ข ไข/  ทําธุรกิจอะไร ถ0าเรารู0ตรงนั้นน/ะ มันจะรู0ความต0องการออฟฟ�ศ
นั้น ว/าต0องการอะไร ต0องการแอร�หรือไม/ ตึกหยุดป�ใหม/ บริษัทนี้ไม/หยุด ตึกหยุดสิ้นป� บางอาคาร 
หยุดตรุษจีน บางอาคารไม/หยุด มันจะช/วยทําให0เราสามารถควบคุมคุณภาพได0 ตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค0าคือในกรณีนี้ผมจะไม/พูดเร่ืองความพึงพอใจของลุกค0า เรพาะว/ามันเป4นส/วนนึง
คุณภาพ แต/ว/าผมจะไม/มองความพึงพอใจของลูกค0าเลย เพราะว/าลูกค0า มีจํานวนหลายร0อยคน 
ความต0องการต/างกันนี้จะกลับไปที่เร่ืองการควบคุมคุณภาพ ถ0าเกิด Manual อยู/ ม้ันก็มีวิธี
ตรวจสอบอีกว/าตัวนี้อ/านผิดอ/านถูกอะไรยังไง ป|องกันการผิดพลาดในการอ/าน เราเชื่อว/าช/างก็
อ/านผิด เราต0องเผื่อ ต/อให0ไว0ใจซ่ือสัตย�ได0ยังไงก็อ/านผิด บางทีมืด อ/านไม/ได0 มิเตอร�อยู/ในตําแหน/ง
ที่อ/านไม/ได0ครับ มิเตอร�น้ําก็เหมือนกันครับ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมติ (2559) “ผมมองว/ามัน
สําคัญครับเพราะว/าส/วนใหญ/งานจัดการคือเป4นตัวหลักเลยเพราะส/วนใหญ/เราใช0วิธีจ0าง model 
เป4น outsource ส/วนใหญ/แล0วตัวที่คุมคุณภาพบางทีก็ไม/ได0อยู/ใน สายงานนั้นจริงๆ ซ่ึงเป4นผู0ที่
ได0รับแต/งตั้งได0รับตําแหน/งมาก็บางทีขาด knowhow เพราะ know how จริงๆก็อยู/ในระดับที่
ติดอยู/ในกลุ/มปฎิบัติงานที่เป4น outsource ดังนั้นระดับจัดการก็จะเหมือนกันตรงที่ว/าผู0จัดการ
เองยังไม/เข0าใจใน รายละเอียดงาน คือจะว/าไประดับจัดการต0องเข0าใจตั้งแต/ TOR เข0าใจตั้งแต/ 
KPI การประเมินข0อตกลงต/างๆข0อปฎิบัติอะไรไม/ใช/ว/าอยู/ไปโยนภาระเร่ืองมอบหมายงานจนมัน
เกินไปแล0วเค0ามาประเมิน แล0วที่สําคัญคือตัวผู0จัดการที่มาจัดการมาประเมิน บางทีผมก็ไม/รู0ว/า
เขาจะประเมิน ต0องใช0ประสบการณ� ทักษะ แต/ว/าถ0าไม/มีทักษะ เค0าก็จะใช0ตําราคนละเล/มว/าจะ
ประเมินเร่ืองอะไร”  ผู0เชี่ยวชาญที่ 12 นามสมมติ (2559) “การควบคุมคุณภาพ มันก็มี
เป|าหมายและความคาดหวังว/าในเร่ืองของคุณภาพที่ต0องการ บางเรื่องก็เป4นในเร่ืองของคน 
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คนไม/ใช/เคร่ืองจักร มีความรู0สึกนึกคิด คืออะไรไม/รู0อ/ะ ที่ทําให0ไม/ทําตามข0อตกลงกัน มันก็คือ
ความเสี่ยง 

 
   หากพิจารณาถึงความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ ได0ข0อเสนอแนะจาก 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของอาคาร มุ/ง
ให0ความสําคัญกับ การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพ 
สะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผนปฎิบัติงานได0ตามหน0าท่ีท่ีกําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ควบคุม
ให0กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว0 มีความรู0 ความเข0าใจ มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพ
ให0ได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม ด0านผู0บริหารอาคาร มุ/งให0
ความสําคัญกับ การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร ได0แก/กลุ/มงาน
บริการสนับสนุน(Support service) งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน และกลุ/มงานบริการ
วิศวกรรมอาคาร(Engineering service) งานดูแลควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร  
การเอาใจใส/การประสานงานการให0บริการงานต/างๆ กับผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
และกับเจ0าของอาคาร แก0ไขสถานการณ�ได0หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคารมีความรู0 ความเข0าใจ การติดตาม สามารถควบคุม
คุณภาพงานได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคาร 
   ด�านท่ี 4 ความเส่ียงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover) 
   สําหรับความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ จากการสังเคราะห�ข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการส/งมอบพ้ืนท่ี ด0านการจัดเก็บรายได0 โดย
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกันดังนี้ 
 

   ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “เป4นความเสี่ยงเลยทีเดียวเพราะว/าเคยเกิด
ว/าพื้นที่ที่ผู0เช/าเราอยู/ตอนที่ส/งมอบพื้นที่โดยเฉพาะเวลาทําสัญญาสมมุติ 90 บริษัทก็ทําสัญญา
เดียว เวลาวัดพื้นที่เดิมเราก็เอาตลับเมตรวัด วัดก็มีมุมเล็กมุมน0อยก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะ 
บางพื้นที่ใช0 บางพื้นที่ไม/ได0ใช0 บางพื้นที่เข0าไปใช0ในห0องที่ วัดหรือไม/วัด นับหรือไม/นับ หรือใน
พื้นที่มีการก้ันข้ึนมาใหม/ มีเจ0าหน0าที่ใหม/ จะวัดด0านในผนัง หรือกลางผนัง หรือนอกผนัง ก็ต0อง
มีการตกลงกันงั้นตอนหลังเราก็เลยกําหนดใหม/เลยว/าพื้นที่ไหนบ0างที่เป4นพื้นที่เช/า แล0วก็ทํา
แปลนใหม/ recheck ใหม/ทั้งหมดให0มัน update แล0วก็ต0องมีการ update ทุกๆ 6 เดือน 
update พื้นที่ วัดบน AutoCAD ไม/วัดพื้นที่จริงละ พื้นที่จริงไม/ใช/ไม/วัด วัดแต/ใช/ AutoCAD
เป4นเกณฑ� แล0วไปวัดดูว/าพื้นที่ตาม CAD ถูกต0องหรือไม/ถูกต0อง เพราะว/าใช/คนวัดมีโอกาส 
human error สูงมาก มีความเสี่ยงในเร่ืองของต0นทุนที่มันจะเกิดข้ึนเนื่องจากการตกลงการ
เช/าตั้งแต/แรกไม/ชัดเจน เช/น เช/ามาตั้งแต/ 30 ป�ที่แล0วอาจจะยังไม/ได0ตกลงกันว/าตอนส/งคืนจะ
ส/งในสภาพไหน ถ0าตกลงกันไม/ได0ว/าตกลงคุณจะร้ือหรือผมจะร้ือ แล0วร้ืออยู/ในสภาพไหน ท/อ
ลมต0องร้ือหมดม้ัยหรือคงไว0 เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี่ควรจะป|องกันตั้งแต/การเช/าในคร้ังแรก” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ (2559) “การส/งมอบที่ผ/านมาอาคารบ0านเราไม/ได0ทํา guide book 
ให0เหมาะกับอาคารนั้นๆเรามี format ชัดเจนแต/เราไม/ได0เอามาปรับ บางอย/างส/งมอบงานใน 
guide book ไม/ได0กําหนดว/าอันนั้นทําไม/ได0 หลายๆตัวอันนี้อาจจะโดนตัวเองเยอะเพราะว/า
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เอกทําออฟฟ�ตสํานักงาน แม0กระทั้งกระจกเราต0องบอกว/าต0องมี safety ไม/งั้นอาคารก็ไม/ให0
ผ/านเหมือนกัน หรือวัสดุพรมจะต0องไม/เป4น มาจรฐานไม/ลามไฟ หรืออะไรที่เทียบเท/าอย/างนี้
ครับ มันต0องถูกกําหนดเข0าไปด0วย หลายๆที่ไม/ค/อยกําหนด พอเราไม/กําหนดลูกค0าที่เข0าไปเค0า
ก็ไม/สนเค0าก็ใช0วัสดุที่มีความเสี่ยง พอมันมีความเสี่ยงออฟฟ�ตนึงมันก็มีความเสี่ยงทั้งตึก” 
ผู 0เชี ่ยวชาญที ่ 5 นามสมมติ (2559)  การส/งมอบถ0า เป4นการส/งมอบพื้นที่ เร่ืองของ 
commercial term ส/งมอบพื้นที่กันไม/ทัน แต/ส/วนใหญ/แล0วลูกค0าเป4นคนส/งมอบให0 จะไม/ค/อย
เป4นคนส/งมอบให0ลูกค0า การส/งมองไม/ทันมันจะมีเร่ืองค/าปรับ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ 
(2559) “หนึ่งก็คือ ชัดเจนมากเวลาทุกอย/างที่ส/งมอบให0ผู0เช/า ต0องเคลียร� คือหนึ่งพื้นที่ขนาด
ไหน เท/าไหร/ อะไรที่ต0องส/งมอบบ0าง คือถ0าเราเคลียร�เร่ืองรายละเอียดที่ส/งมอบหมายถึงว/า ถ0า
ข0อมูลไม/ครบก็ต0องสอบถามว/าต0องส/งมอบในเงื่อนไขอะไร เงื่อนไขต0องชัดเจน เม่ือชัดเจนเสร็จ
แล0วในฐานะกํากับหน/วยงานต0องตรวจสอบทุกข0อทุกประเด็นว/าถูก verify อย/างเช/น พื้นที่
ถูกต0อง วัดแล0วตรง สภาพฝ|า เพดาน โคมไฟ facility ต/างๆ ถูกต0อง เงื่อนไขอ่ืนๆอย/างเช/นที่
จอดรถ อะไรต/างๆต0องชัดเจนและถูกต0อง และถูกทวนสอบว/าถูกต0องจริงๆ การส/งมอบงานมัน
มีปtจจัยอยู/ เชิงงานโครงการมีปtจจัยอยู/สองส/วน หนึ่งผู0ดําเนินงาน สองผู0ควบคุม สามคือคนที่
เก่ียวข0อง อย/างเช/นเราไปทําในพื้นที่ลูกค0า ทีนี่สําคัญสุดก็คือ หนึ่ง คุณภาพผู0ควบคุมกับ
คุณภาพผู0ดําเนินงาน แต/ถ0าเรามี master plan คือมีการวางแผนที่ดี ว/างานนี้จะต0องสําเร็จ
ภายในวัน 1,2,3 และก็ชัดเจน กํากับดูแล หมายถึงว/ามีการประชุม มีการติดตามอย/างต/อเนื่อง 
และแก0ไขปtญหาเฉพาะหน0าให0ได0ดี ก็จะชัดเจนก็จะกํากับดูแลในกรอบได0”  ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 
นามสมมติ (2559) “การส/งมอบพื้นที่ เป4นเร่ืองเทคนิคเลย คือว/าวัดด0วยกัน ทําแบบ เทียบกัน 
Asbuil ถูกต0องครับ เราบอกบริษัททําคู/มือการตกแต/งอาคารขข้ึนมาอีกอันนึงนอกเหนือจากการ 
แล0วก็เสร็จการก็มีเจ0าหน0าที่คุมพื้นที่บางบริษัทจะมีทีนั้นหน0าที่คอยประสานงาน” ผู0เชี่ยวชาญ
ที่ 9 นามสมมติ (2559) “ด0านส/งมอบคิด handover มีคนมาเช/าพื้นที่ เช/าออกบูทก็มีคนคอย
ตรวจสอบว/ามีอะไรเสียหายหรือไม/ ด0านสุดท0ายด0านความปลอดภัยอาจารย�ก็มองว/าที่นี่
เป4นอาคารเขียว อยู/แล0วในเร่ืองของอากาศอะไรก็คิดว/าน/าจะสมบูรณ�ละ ก็ลดความเสี่ยงได0
ระดับหนึ่ง” 

 
  หากพิจารณาถึงความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี

ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการส/งมอบพื้นที่ มุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนด
มาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะส/ง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ี  
เจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบการส/งมอบพ้ืนท่ีมีความรู0ความเข0าใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานด0านต/างๆ
ในการส/งมอบพ้ืนท่ี ด0านการจัดเก็บรายได0 มุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนท่ี เจ0าหน0าท่ี
จัดทําฐานข0อมูลเก่ียวกับการเช/าพ้ืนท่ีของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและถูกต0อง และมีผู0คอยตรวจสอบ
และปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา มีการจัดทําคู/มือการจดหน/วย
มิเตอร�ไฟฟ|า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของการใช0พลังงานไฟฟ|าและมี         
ผู0คอยตรวจสอบเพ่ือป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า 
   ด�านท่ี 5 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
   สําหรับความเสี่ยงด0านความปลอดภัย จากการสังเคราะห�ข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร
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(Health Risks) ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป4นอันตราย (Safety Risk) ด0านความ
ปลอดภัย (Security Risk)  โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกันดังนี้ 
 

   ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงหลักๆ ในอาคารก็จะเป4นเร่ือง
อัคคีภัย คือถ0าเกิดอัคคีภัยก็จะมีมาตรฐาน แต/อาคารปกติอยู/แล0ว เพราะฉะนั้นอัคคีภัยเนี่ย 
แยกออกไปเป4นหมวดนึงเลย  ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “security หลักๆมี 3 ด0าน 
physical พวกผมดู แล0วจะมีเร่ืองของพวก information มันก็เป4นเร่ืองของพวกเทคโนโลยีที่
ต0องคอยดู เร่ืองของข0อมูลสารสนเทศ และก็อีกส/วนหนึ่งเป4นเร่ืองของ service จะมีความเสี่ยง
หรือเปล/า หลักๆก็ดูตึก เพียงแต/ว/าของเค0าก็มีความคิดดีๆ อย/าง access control บ0านเราก็
ประตูมี access control ก็จบละ คือชื่อมันก็บอกอยู/แล0วว/า access control บอกได0ว/าใคร
เข0าใครออก เพราะฉะนั้นการที่คุณจะบอกว/าคุณมี access control ไม/ได0ตอบโจทย�ว/าประตู
คุณมีล็อคคนละเร่ืองกัน แต/ประเทศไทยจะมองว/า access control ดีกว/าล็อคอีก แต/ไม/ใช/ มี
ล็อคที่ตัวนึงไม/ก่ีบาทเสริมเข0าไปถึงจะเรียกว/ามีล็อคเป4นอะไรที่ต0องปรับกันอย/าง access control 
เราก็ไม/เคยนึกหรอว/าไม/ใช/ล็อค” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “ทุกวันนี้เราปฎิเสธไม/ได0
ทุกอาคาร ความเสี่ยงเร่ืองสําคัญ ทั้งเร่ืองของความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยอะไร
ต/างๆนาๆ ครับ แล0วก็หลายๆ อย/าง ที่เราคิดว/าป|องกันความเสี่ยงได0มันไม/ได0แล0วก็ประกัน      
ทุกรูปแบบ มันไม/เป4นเครื่องมือในการป|องกันความเสี่ยง มันเป4นเคร่ืองมือในการเยียวยา 
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ซ่ึงความเสี่ยงมันเกิดข้ึนไปแล0ว ทีนี้เรามาดูทีละตัว ตัวแรกเร่ืองของ 
ความปลอดภัย อันแรกเลยเรามาดูเร่ืองของสุขอนามัย ทุกวันนี้เรามีโรคแต/ละโรคเกิดข้ึน โรค
ของคนในออฟฟ�ศครับ คือโรคเกียจ โรคเบื่อ มันเป4นเพราะอะไร เป4นเพราะระบบอากาศที่
ไหลเวียนในพื้นที่ไม/ดี ไม/เพียงพอ การควบคุมคุณภาพ มีการตรวจเช็คหรือไม/ ที่สําคัญคือเร่ือง
การตกแต/งอาคาร การปรับปรุงต/างๆ เร่ืองนี้สําคัญที่สุดเลย เพราะเราตกแต/งอาคารทั้ง กลิ่น 
แสง สี เสียง อัคคีภัย อันนี้จริงๆ ไม/ใช/เร่ืองที่น/ากลัว ผมว/าอัคคีภัยส/วนใหญ/ที่เกิดในอาคาร มัน
เกิดจากความประมาท คนไม/สนใจ ไม/มีจิตสํานึกเร่ืองการป|องกัน ผมมองว/าอาคารถ0าไม/มี
สาเหตุอะไรที่ให0เกิดไฟ นอกจากการใช0พวกไฟฟ|าเกินกําลังไฟฟ|า หรืออุปกรณ�บางอย/างชํารุด
เสียหาย ถ0าเทียบกับอาคารออฟฟ�ศ ร0านค0า โรงแรม อันนั้นเสี่ยงมากกว/าครับ มีเร่ืองของ
เทคโนโลยีมาเก่ียวข0องด0วย อย/างบางที่ มันก็เก่ียวข0องไปถึงการควบคุมคุณภาพ การประเมิณ
ความเสี่ยง โอกาสเกิด หรือผลกระทบ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ (2559) “safety อาจารย�
บอกที่นี่มี จป เลยเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้คอยตรวจตราพื้นที่ต/างๆระบบก็น/าจะสมบูรณ� 
ด0านสุดท0ายความเสี่ยงด0าน security ด0านความปลอดภัย เท/าที่คุยก็จะมี รปภ ห0องพัก
อาจารย�ก็จะมี keycard อาจารย�มีอะไรเพิ่มเติมเร่ืองความเสี่ยง” ผู0เชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมติ 
(2559) “เอาด0าน health ก/อน ด0าน health จากที่เจอคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการมาตรวจคุณภาพ
อากาศทุกเป4นทุกป�ๆ ต/อให0เราไม/ตรวจเองผู0ว/าจ0างบริษัทที่เหมือนทํา FM คือเช/าพื้นที่ตามแต/
ละอาคารเร่ืองนี้เค0าจะค/อนข0าง serious มาก คือเค0ามองว/ามันส/งผลกระทบต/อสุขภาพ
พนักงานเค0าในระยะยาว มันส/งผลต/อสวัสดิการที่เค0า set เอาไว0ให0เร่ืองของสุขภาพพนักงาน” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “อันนั้นมันเป4น 3 Area ของความเสี่ยงที่อยู/ในหัวข0อของ
ความปลอดภัย Facility ในระบบกายภาพ ซ่ึงเป4น Area ในแต/ละ Area เนี้ยมันก็จะมี
รายละเอียดแตกย/อยไป สามารถนํามาพัฒนาเป4นตัวแบบชี้วัดในเร่ืองด0านของความเสี่ยงได0ไหม 
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ได0 แต/ต0องมาถอดทํารายละเอียดซ่ึงมันต0องแปรผันไปตามเงื่อนไขนี้ ตามความต0องการของแต/
ละอาคาร ถ0าผมเข0าใจคําถามถูกต0องน/ะแค/มองว/าที่พูดมาเม่ือก้ี 3 เร่ืองนั้นเนี้ย มันคือ 3 Area 
ในเร่ืองของความปลอดภัยที่ Facility Management ต0องดูแลรับผิดชอบเหมือนบริหารและ
จัดการ ส/วนเร่ืองการไปเป4นตัวชี้วัดได0ไหมต0องลงลึกๆไปในรายละเอียดว/ามันจะวัดเร่ืองอะไร
ในแง/ของ Health จะไปดูอะไรที่เป4นตัวบ/งชี้ อันนี้ในเร่ืองของความปลอดภัย เป4นความเสี่ยง
ในว/าเร่ืองของ Health ซ่ึงแปรผันไปตามเงื่อนไข ของตัว Facilityในการใช0งานFacility ของ
ตัวผู0ใช0 Facility” ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “ส/วนใหญ/ก็จะปลีกย/อยในนี้ในมุมมอง
ของธุรกิจจะเก่ียวกับในเร่ืองของความปลอดภัยทําให0เร่ืองของอาคารและตัวบุคคลทรัพย�สินว/า
จะมีใครเข0ามาทําร0ายคนไหม ขโมยของไหม ผมมองตรงนี้ว/าถ0ามีคนมาร0ายผมก็ต0องเอา
มาตราการเพราะเคสพวกนี้มีดักทําร0ายมีทะเลาะกันเร่ืองไม/พอใจเร่ืองแฟนกลายเป4นปtญหา
แล0วก็เร่ืองความเสี่ยงที่จะเกิดฆ/าตัวตายในตึกไหมเราต0องสร0างมาตราการส/วนใหญ/หนักเร่ือง
หลักทรัพย�เป4นหลักสุขภาพก็จะโอเคตัวคุณภาพที่ส/วนใหญ/ก็จะมีไฟก็แค/วัดมันก็ไม/มีการเปลื่ยน
แปลกโดยวิธีการรีเอ0าหลักๆจะเป4นเร่ืองของแสงความสว/างเร่ืองแสงเร่ืองอุณหภูมิเร่ืองคุณภาพ
อากาศเร่ืองที่ปtญหามากที่สุดก็คืออุณหภูมิเพราะว/าออฟฟ�ตเป4นสเกลใหญ/เพราะว/าการปรับเป
ลื่ยนอุณหภูมินี้มันไม/เรียวทามพอก็จะกดข้ึนแต/เรามีการควบคุมจะป�ที่ผ/านและป�ที่ผ/านมาก็จะ
เร่ิมข้ึนก็คือก็จะมีการตรวจวัดชัดเจนมากยิ่งข้ึนคือก็การตรวจวัดสภาพอากาศแต/ว/าเร่ืองการ
ดูแลที่บอกก็คือจะดูแลตามแผนการซ/อมบํารุงการตรวจวัดประสิทธิภาพของเคร่ืองของเราทํา 
ให0เกิดความเสี่ยงตั้งแต/พื้นที่การดูแลแบบฟอร�มส/วนใหญ/จะมีการสํารองกันแล0วเก่ียวกันการ
พร0อมเก่ียวกับการแก0ปtญหาเฉพาะหน0าส/วนใหญ/จะมีรูปแบอยู/แล0ว จะมีเซฟตี้ อยู/แล0วมุมมองก็
เป4นแค/นี้” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559)  “มันจะลดลงเพราะการทําแบบนี้มันมีกล0อง 
CCTV การแก0ไขการติดตามที่เกิดข้ึนได0กับผู0อยู/อาศัยในอาคาร”  

 
 

  หากพิจารณาถึงความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร มุ/งให0
ความสําคัญกับ การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ 
(Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับคุณภาพแสงสว/าง การควบคุมระดับฝุ�นละออง 
เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และก�าซพิษอ่ืนๆ การควบคุมระดับเสียง ให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป4นอันตราย มุ/งให0ความสําคัญกับ การ
ควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเป4นอันตราย การตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพ่ือป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วมหรืออุทกภัย 
และการให0ความรู0และการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ การป|องกันอัคคีภัยและการ
ซ0อมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟดูดและไฟฟ|าซ็อต แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารใน
การรองรับระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึน ด0านความปลอดภัย มุ/งให0ความสําคัญกับ 
การควบคุมการเข0าออกพ้ืนท่ี ควบคุมคนเข0าออกพ้ืนท่ี ท่ีผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการแลก
บัตรเข0าพ้ืนท่ีของอาคาร การป|องกันการลักทรัพย�และการโจรกรรม การป|องกันการทําร0ายร/างกาย
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หรือการคุกคาม ต/อชีวิตการป|องกันการก/อการร0าย การควบคุมการจราจร การวางแผนการหาข0อมูล
การชุมนุมประท0วง เนื่องจากเป4นความปลอดภัย 

  ด�านท่ี 6 ความเส่ียงด�านเทคโนโลยี (Risk for Technology)  
   สําหรับความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี จากการสังเคราะห�ข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร ด0าน
ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นท่ีสอดคล0องกัน
ดังนี้ 

 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “ระบบประกอบอาคารถ0าเราไม/ได0มีการ

ดูแลให0ดีหรือว/ามีการตรวจแบบให0ดีมันก็จะมีปtญหาอย/างเช/นสปริงเกอร�ซ่ึงเดิมออกแบบไว0
สําหรับพื้นที่อีกแบบหนึ่งเม่ือมีการปรับพื้นที่ให0ย/อยลงให0เล็กลงสปริงเกอร�ก็จะขยับตามไปด0วย
แต/ที่ผ/านมามีปtญหาว/าสปริงเกอร�ไม/ขยับตามก็จะมีปtญหา อีกอันคือเร่ืองพวก Alarm ต/างๆ 
Fire Protection พวก Fire Alarm ก็ต0องดูให0ดี นี่คือปtญหาที่จะเกิดข้ึนในการเข0ามาใช0ออฟฟ�ต 
แล0วปtญหาที่หนักที่สุดก็คือระบบปรับอากาศเพราะว/าเวลาแบ/งพื้นที่ไปแล0วท/อลมต/างๆซ่ึง 
ออกแบบไว0เดิมเปลี่ยนไปฉะนั้นบางพื้นที่ก็จะเย็นก็จะร0อน” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ 
(2559) “จริงๆแล0วลด human error ยากมาก อาจจะต0องใช0อย/างอ่ืนเช/นเทคโนโลยีในการ
ควบคุมมากยิ่งข้ึน อย/างที่บอกงานด0าน FM เองด0านความเสี่ยงเราใช0คน เป4น management 
คือคนบ0างคร้ังคนมันก็มี error เรารู0หรือไม/รู0กันแน/ว/านี่มันเสี่ยง ที่น/ากลัวคือเราไม/รู0 นั้นถ0ามันมี
เร่ืองของตัวเทคโนโลยีต/างๆมากํากับเราอีกทีนึง บางทีอาจจะป�ดช/องโหว/นั้นได0” ผู0เชี่ยวชาญที่ 
7นามสมมติ (2559) “ความทันสมัยของเทคโนโลยี นํานวัตกรรมใหม/ๆมาสอน การควบคุมมี
ทั้งภายในและภายนอก คือภายนอกประกอบด0วยหน/วยงานทีมสนับสนุนจากส/วนกลาง 
ส/วนที่สองเจ0าของโครงการกํากับดูแลเราเหมืนกัน ต0องติดตามว/ามีส/วนไหนต0องปรับปรุง” 
ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “เทคโนโลยีเป4นอย/างไร ต0องการอะไรบ0าง output คือ
อะไร เท/านี้ output เท/าไหร/ ก็ห0องไหนเป4นห0องไหน ชั้นไหนเป4นชั้นไหน เคร่ืองกําเนิดไฟฟ|ามี
กําลังขับเท/าไหร/ภายใน 4 ชั่วโมง ยิ่งละเอียดเท/าไหร/ มันช/วยลดความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี และ
การปฎิบัติงานส/วน Management” ผู0เชี่ยวชาญที่ 14 นามสมมติ (2559) “มองเป4นคนละมิติ
การที่เอาระบบของเทคโนโลยีที่เข0ามาใช0ภายในอาคารโดยเก่ียวกับงานอาคารเร่ืองที่หนึ่งคือ
เทคโนโลยีเราจะใช0อะไรเร่ืองที่สองที่เข0ามานี้คือเร่ืองเทคโนโลยีที่เรต0องมีการเรียนรู0ที่เข0ามามัน
ต0องมีการอบรมเรียนรู0ถึงเจ0าของผลิตภัณฑ�เรียนรู0ระบบต/างๆ ความเสี่ยงเกิดจากการใช0
เทคโนโลยีใหม/การไม/มีอะไรหรือการผู0ให0บริการก็มีความสามารถอยู/ในการตลาดได0อันนั้นมี
ความเสี่ยงทักษะของช/างส/วนใหญ/ทีมงานจะเป4นการเร่ิมต0นการใช0งานถ0ามองในรูปแบบนั้น
เร่ืองเทคโนโลยีใหม/ๆเป4นเร่ืองของความเสี่ยงในการแข/งอาคารสามารถทําให0แข/งขันโดยมี
ศักยภาพในทางแข/งขันได0มากน0อยแค/ไหนอันนั้นก็เป4นคนละมุมกันระหว/างความพิเศษ”  
ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559) “ปtจจุบันเทคโนโลยี ผมคิดว/าเป4นเร่ืองที่ใกล0ตัวปtจจุบันก็
จะมีความเสี่ยงในเร่ืองของด0านนี้โดยตัวก็เป4นแสนในเร่ืองควบคุมระบบ ระบบ BAS ควบคุมใน
เร่ืองของ มอร�นิเตอร� Level Ran Management มีแสงน0อย ต0องดูในเร่ืองสายตาประสาทตา
การปฏิบัติงานส/งผลที่สุขภาพเกิดอุบัติเหตุ ที่ส/วางเป4นไปตามมาตราฐานต/างๆ พัดลมไม/ทํางาน 
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ซ่ึงมันก็เป4นคอมพิวเตอร�ซอฟแวร�ทั้งหมดก็จะมีเร่ืองไฟฟ|าสื่อสาร เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองกล 
ก็จะมีเร่ืองเทคโนโลยีเข0ามาอุปกรณ�ในหลายๆเร่ืองทั้งในระบบงานของการตัวชี้วัดก็เป4นการ
ประเมินหลายๆคร้ังก็จะต0องเรียกมาเข0ามาดูก็จะบอกด0วยว/าทําอย/างไร Operations การดู
พารามิเตอร�ต/างๆจะทํายังไง ไมโครโปรเซอเซอร�ของคอมพิวเตอร�เคร่ืองติดอยู/กับเขาอันนี้ก็เป4น
ปtจจัยสําคัญก็เยอะเลยทีเดียว” 

 
   หากพิจารณาถึงความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร มุ/งให0ความสําคัญกับ 
อายุการใช0งานของอุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม/ ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ|า(Generator) ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|า ระบบสื่อสาร ด0าน
ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล มุ/งให0ความสําคัญกับระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบระบาย
อากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังท่ีช/องทางหนีไฟ และระบบลิฟต� ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง มุ/งให0ความสําคัญกับ ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle 
System) ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ระบบการบําบัดน้ํา
เสียมีระบบบําบัดน้ําเสีย ด0านระบบป|องกันและระบบรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกใน
อาคาร มุ/งให0ความสําคัญกับระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด (CCTV) 
ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเม่ือเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ 
(Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผู0มาติดต/อ ระบบอํานวย
ความสะดวกในอาคาร 
 
 

3.3 การพัฒนาแนวโน�มของมาตรฐานการประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

   จากการสัมภาษณ�โดยใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต(EDFR) รอบท่ี 1 ผลการ
สังเคราะห�ประเด็นคําสัมภาษณ�จากผู0เชี่ยวชาญตามการสัมภาษณ�ในรอบท่ี 1 จากการสังเคราะห�
ข0อมูล พบว/า ผู0เชี่ยวชาญแต/ละท/านได0ให0ความเห็นท่ีมีโอกาสนําไปพัฒนาเป4นเกณฑ�มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามความรู0 ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ�ของผู0เชี่ยวชาญ ท่ีนําไปสู/การพัฒนาเป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยสามารถแสดงให0เห็นถึง
ประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ�เชิงลึกเก่ียวกับแนวโน0มการจัดองค�ประกอบหลักของเกณฑ� 
องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง สามารถสรุปเกณฑ�มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเบื้องต0นสกัด
องค�ประกอบย/อยได0ท้ังสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัดตัวชี้วัดความเสี่ยงได0ท้ังสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัด
ความเสี่ยง โดยผู0วิจัยแยกเป4นแนวโน0มองค�ประกอบหลักของเกณฑ� 6 ด0านหลัก ผู0วิจัยนําเสนอเกณฑ�
ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

   ด0านท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 
   ด0านท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
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   ด0านท่ี 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 
   ด0านท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) 
   ด0านท่ี 5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
   ด0านท่ี 6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology)  

   ท้ังนี้ผู0วิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโน0มพร0อมความถ่ีของแต/ละแนวโน0ม ตามลําดับ
ดังต/อไปนี้ 
   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 1 ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for Management) 

   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็นท่ีสอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบดังกล/าว มี 4 องค�ประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านการ
วางแผน ด0านการจัดองค�การ ด0านการเป4นผู0นํา ด0านการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค�ประกอบย.อย 1.1 ด�านการวางแผน 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

ทิศทาง และแผนงานขององค�การ การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให0เพียงพอต/อการทํางาน
ขององค�การและการสรรหาผู0บริหารอาคาร การจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช0งบประมาณ 
การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร� กลยุทธ� 
ทิศทาง และแผนงานขององค�การ ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากร
กายภาพให0เพียงพอต/อการทํางานขององค�การและการสรรหาผู0บริหารอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม 
การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การ
ประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 1.2 ด�านการจัดองค�การ 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ กระบวนการในการให0บริการเหมาะสม 

และรวดเร็ว การบริการมีความถูกต0องครบถ0วน มีจํานวนเจ0าหน0าท่ี ท่ีให0บริการเพียงพอกับผู0รับบริการ 
เจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและให0บริการในช/วงเวลาพักกลางวัน เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.1 ไม/มีกระบวนการในการให0บริการ
เหมาะสม และรวดเร็ว ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.2 การบริการยังพบข0อผิดพลาด และ
ความถูกต0องครบถ0วน ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าท่ี ท่ีให0บริการไม/เพียงพอ
กับผู0รับบริการ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.4 ขาดเจ0าหน0าท่ีปฏิบัติงานและให0บริการ
ในช/วงเวลาพักกลางวัน ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 1.3 ด�านการเป-นผู�นํา 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ ความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหาและให0

คําปรึกษาท่ีเป4นประโยชน� การให0บริการช/วยเหลือด0านต/างๆ พนักงานแต/งแต/งกายสุภาพเรียบร0อย มี
ความสุภาพ พูดจาไพเราะและเต็มใจ ให0บริการ เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.1 ขาดความพร0อมท่ีจะแก0ไขปtญหาและให0
คําปรึกษาท่ีเป4นประโยชน� ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.2 ขาดการให0บริการช/วยเหลือด0านต/างๆ 
พนักงานแต/งแต/งกายไม/สุภาพไม/เรียบร0อย ไม/มีความสุภาพ พูดจาไม/ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.3 ขาดความกระตือรือร0น เอาใจใส/ และ
ให0บริการด0วยความเต็มใจ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การ
ประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.4 ขาดการให0คําแนะนําและตอบข0อซักถาม
ได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง การควบคุมผู0รับเหมาภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบด0วย 4 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 1.4 ด�านการควบคุม 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้งและ

รายงานให0เจ0าของ สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาท่ีต0องการได0 ความตรงต/อเวลา เนื่องจากเป4น
การบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้ง
และรายงานให0เจ0าของ รับทราบ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การ
ประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.2 ไม/สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาท่ี
ต0องการได0 ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การ
ประเมิน 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.3 ขาดการควบคุมผู0รับเหมาภายนอกให0
ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การ
อํานวยการและกฎระเบียบ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.4 ขาดความตรงต/อเวลา ประกอบด0วย 2 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประเมิน 

   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 2 ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ผู0เชี่ยวชาญได0มี

ความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบ ดังกล/าว มี 5 องค�ประกอบย/อย ประกอบด0วย 
ด0านการเงิน ด0านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ด0านบริการอาคาร ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 
ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค�ประกอบย.อย 2.1 ด�านการเงิน 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การเรียกเก็บเงินผู0เช/า จัดส/งเอกสารทาง

บัญชีและการเงิน มาตรการติดตามหนี้สินค0างเกินระยะเวลา การนําเงินสดท่ีผู0เช/าชําระเข0าบัญชีของ
เจ0าของอาคาร การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน ให0กับเจ0าของอาคาร  เนื่องจากเป4นการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง ส/งผล
ให0ขาดความน/าเชื่อถือ และเจ0าของอาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.2 จัดส/งเอกสารทางบัญชีและการเงิน 
ได0แก/ ใบแจ0งหนี้  ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาท่ีกําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุม ทําให0
เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/เกิน 14 วัน ถ0าเกิดจากนี้ทางฝ�ายกฎหมายจะ
ดําเนินการติดตามทวงหนี้) ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การ
ประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.4 การไม/นําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชี
ของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน ส/งผลให0เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ อาจเกิดปtญหาเงินสูญหาย 
ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.5 การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน 
ให0กับเจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผลให0เจ0าของอาคารไม/ทราบข0อมูลทางบัญชีและการเงินท่ีถูกต0อง 
เช/น รายงานหนี้คงค0างชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความเป4นจริงท่ีเกิดข้ึน ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
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 องค�ประกอบย.อย 2.2 ด�านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา 

ตรวจสอบ อุปกรณ� เครื่องจักร ท่ีกําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ 
เพ่ือนํามาวิเคราะห�การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก ทําให0เครื่องจักรเกิดไม/การชํารุดเสียหาย 
ก/อนกําหนด โดยเจ0าของอาคารไม/ต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ� และไม/ส/งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร เจ0าหน0าท่ีมีความรู0 ทักษะ ความเข0าใจใน
การซ/อมแซม การดูแลรักษาอาคารตามท่ีกฎหมาย  พระราชบัญญัติ และข0อบังคับท่ีเก่ียวข0องกับทาง
ราชการกําหนดไว0 เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย 
ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.1 ไม/ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบ อุปกรณ� เครื่องจักร ท่ีกําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน ทําให0เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย 
ก/อนกําหนด โดยเจ0าของอาคารต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ� และอาจส/งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร เรียก
ค/าเสียหายต/างๆท่ีเกิดข้ึนกับเจ0าของอาคาร ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.2 เจ0าหน0าท่ีขาดความรู0 ทักษะ ความเข0าใจ
ในการซ/อมแซม ทําให0อุปกรณ�เครื่องจักรเสียหาย เจ0าของอาคารเสียค/าใช0จ/ายเพ่ิมเติมโดยไม/จําเป4น 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม/เป4นไปตามท่ี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข0อบังคับท่ีเก่ียวข0องกับทางราชการกําหนดไว0 ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การอํานวยการกฎระเบียบ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.4 การขาดการใส/ใจและมีความรู0ท่ีเพียงพอ 
ในการซ/อมแซมอุปกรณ�ทั้งในกรณีซ/อมแซมเบื้องต0นและเกิดเหตุฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0เกิดข0อ
ร0องเรียนจากผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และอาจเกิดความเสียหายต/อชีวิตและทรัพย�สินของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคาร รวมถึงเจ0าของอาคารได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่ง
การ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของ
ระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห�การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ใน
อาคาร หากไม/ทราบการณ�ล/วงหน0าเครื่องอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคารเกิด
ชํารุดเสียหายจากการใช0งาน และมีความเสียหายรุนแรง เช/น การหยุดทํางานของระบบปรับอากาศ 
หม0อแปลงไฟฟ|าระเบิด  ส/งผลต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคารและเจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซ่ึงทําให0
ผู0เช/าสามารถเรียกค/าเสียหายต/างๆท่ีเกิดข้ึนกับเจ0าของอาคารได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
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 องค�ประกอบย.อย 2.3 ด�านบริการอาคาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินต/างๆ การปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส� 
ความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแลงานบริการต/างๆ ปtญหาทางการเมือง เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน 
โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต/างๆ เช/น ลิฟท�หยุดชะงัก ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน ส/งผลให0การแก0ไข
เหตุการณ�เฉพาะหน0าเกิดปtญหา และขาดความน/าเชื่อถือกับผู0ใช0อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต/อ
ชีวิตและทรัพย�สินของผู0ใช0อาคาร ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา 
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร 
ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส� ส/งผลต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความผิดพลาด 
และผลกระทบต/อค/าใช0จ/ายท่ีเกิดข้ึน ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การ
ควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแล
งานบริการต/างๆ ได0แก/งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย 
งานกําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน�และรักษาสวน ประกอบด0วย 7 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน  การอํานวยการกฎระเบียบ 
(Com) 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.4 ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทาง
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม 
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 2.4 ด�านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ0าง การ

ประสานงานท่ีดีภายในส/วนงาน การส/งเรื่องท่ีผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานท่ีเก่ียวข0อง เนื่องจากเป4น
การปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือ 
จัดจ0าง ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วนงานท่ีเก่ียวข0องกับเอกสารนั้นๆเช/น งาน
ซ/อมแซมอุปกรณ� ในอาคาร ส/งผลให0เกิดข0อร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.2 ขาดการประสานงานท่ีดีภายในส/วนงาน
ส/งผลให0ข0อมูลท่ีประสานงานไปยังส/วนงานอ่ืนผิดพลาด เช/น การแจ0งตัวเลขการใช0งานมิเตอร�ไฟฟ|า
ของผู0เช/าผิดพลาด ส/งผลให0ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บเงินของผู0เช/าผิดพลาดประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้ว ัดความเสี ่ยง 2.4.3 การจัดซื้อ จัดจ0าง ไม/เป4นไปตาม
งบประมาณท่ีวางไว0 การจัดหาข0อมูลเปรียบเทียบการจัดซ้ือจัดจ0างไม/ถูกต0องเหมาะสม ส/งผลให0การ
จัดซ้ือในแต/ละครั้งอาจไม/ได0ราคาท่ีต่ํากว/าเม่ือเทียบกับตลาด ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการ   กฎระเบียบ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.4 การส/งเรื่องท่ีผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วน
งานท่ีเก่ียวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทําให0การแก0ไขเรื่องต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับการแก0ไข 
ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 2.5 ด�านการบริการและการดูแลผู�เช.าอาคาร ผู�ใช�อาคาร
และผู�มาติดต.ออาคาร 

   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การเอาใจใส/และการให0บริการด0านการ
บริการผู0เช/าอาคาร มีความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการประสานงานสามารถและอํานวยความ
สะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคาร เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอาใจใส/และการ
ให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.2 เจ0าหน0าท่ีขาดความรู0 ทักษะการทํางาน
ด0านบริการและไม/มีความเข0าใจในงานบริการ ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0หากพบปtญหาการ
ให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.3 เจ0าหน0าท่ีขาดการควบคุมประสานงาน
สามารถและอํานวยความสะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคารประกอบด0วย 5 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 3 ความเส่ียงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for 
Quality Control) 

   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
ผู0เชี ่ยวชาญได0มีความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบดังกล/าว มี 2 องค�ประกอบย/อย 
ประกอบด0วย ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของอาคาร ด0านผู0บริหารอาคารโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 องค�ประกอบย.อย 3.1 ด�านเจ�าของอาคารและตัวแทนเจ�าของอาคาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การประสานงาน ควบคุม กํากับ 

ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพ สะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผนปฎิบัติงานได0ตาม
หน0าท่ีท่ีกําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว0    
มีความรู0 ความเข0าใจ มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไข
ปtญหาได0อย/างเหมาะสม เนื่องจากเป4นการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไปตามแผน ประกอบด0วย 
5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน  

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.2 การปฏิบัติงานไม/สามารถปฎิบัติงานได0
ตามหน0าท่ีท่ีกําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา 
การควบคุม การสั่งการ การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.3 ขาดการควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0
ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว0 ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา 
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/มีการ
ติดตาม และไม/ควบคุมคุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/าง
เหมาะสม ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 3.2 ด�านผู�บริหารอาคาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี ่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การประสานงาน ควบคุม กํากับ 

ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support service) งานบริการ
อาคารและบริการสํานักงาน และกลุ/มงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร  การเอาใจใส/การประสานงานการให0บริการงานต/างๆ 
กับผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร แก0ไขสถานการณ�ได0หากพบ
ปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคารมี
ความรู0 ความเข0าใจ การติดตาม สามารถควบคุมคุณภาพงานได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการ
แก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคาร เนื่องจากเป4นการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support service) งานบริการ
อาคารและบริการสํานักงาน และกลุ/มงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร  ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.2 ขาดการเอาใจใส/การประสานงานการ
ให0บริการงานต/างๆ กับผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร  
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.3 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0หากพบ
ปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร  
ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน  
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจและการติดตาม 
และไม/สามารถควบคุมคุณภาพงานได0อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/าง
เหมาะสมให0กับเจ0าของอาคาร ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา 
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 4 ความเส่ียงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover) 

   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็นท่ีสอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบดังกล/าว มี 2 องค�ประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านการ
ส/งมอบพ้ืนท่ี ด0านการจัดเก็บรายได0 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค�ประกอบย.อย 4.1 ด�านการส.งมอบพ้ืนท่ี 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดมาตรฐานการวัดพ้ืนท่ี ท่ีจะส/ง 

เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่  เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบการส/งมอบ
พ้ืนท่ีมีความรู0ความเข0าใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพ้ืนท่ี เนื่องจากเป4น
การส/งมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพ้ืนท่ี ท่ี
จะส/ง เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ีประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.2 เจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบการส/งมอบพ้ืนท่ี
ขาดความรู0ความเข0าใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพ้ืนท่ีประกอบด0วย 4 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 4.2 ด�านการจัดเก็บรายได� 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนท่ี เจ0าหน0าท่ีจัดทํา

ฐานข0อมูลเก่ียวกับการเช/าพ้ืนท่ีของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและถูกต0อง และมีผู0คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา มีการจัดทําคู/มือการจดหน/วยมิเตอร�
ไฟฟ|า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของการใช0พลังงานไฟฟ|าและมีผู0คอย
ตรวจสอบเพ่ือป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า เนื่องจากเป4นการส/งมอบ โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0
ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.1 การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนท่ี เจ0าหน0าท่ีขาด
การจัดทําฐานข0อมูลเก่ียวกับการเช/าพ้ืนท่ีของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/มีผู0คอย
ตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
ควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา ขาด
การจัดทําคู/มือการจดหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของ
การใช0พลังงานไฟฟ|าและมีผู0คอยตรวจสอบเพ่ือป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า 



180 
 

 

ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน  

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.3 การจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� 
เจ0าหน0าท่ีขาดการจัดทําฐานข0อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� แต/ละรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการจัดเก็บค/าจอดรถยนต�รถจักรยานยนต�
ตลอดเวลา ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 5 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านท่ี 5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ผู0เชี่ยวชาญได0มี

ความเห็นท่ีสอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบ ดังกล/าว มี 3 องค�ประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0าน
สุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร(Health Risks) ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ี
เป4นอันตราย (Safety Risk) ด0านความปลอดภัย (Security Risk) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค�ประกอบย.อย 5.1 ด�านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู�ใช�อาคาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น 

คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับ
คุณภาพแสงสว/าง การควบคุมระดับฝุ�นละออง เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และก�าซพิษอ่ืนๆ 
การควบคุมระดับเสียง ให0เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร เนื่องจากเป4นความปลอดภัย โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0
ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิและ
ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให0
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.3 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให0
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคา ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุ�นละออง เชื้อโรค
ในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และก�าซพิษอ่ืนๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม 
การประสานงาน การประเมิน 
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 องค�ประกอบย.อย 5.2 ด�านอุบัติภัยเป-นความเส่ียงจากสภาวะท่ีเป-นอันตราย 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัย

จากอาคารสถานท่ีท่ีเป4นอันตราย การตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพ่ือป|องกันเหตุท/อน้ําแตก
และเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วมหรืออุทกภัย และการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ การป|องกันอัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ|า เช/น 
ไฟดูดและไฟฟ|าซ็อต แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค/าความรุนแรง
ของแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเป4นความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบ
ย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ี
เป4นอันตราย ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.3 ขาดการควบคุมการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการป|องกัน อัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.4 ขาดการควบคุมการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟดูด ไฟฟ|าซ็อต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพ
ระบบประปาอาคารเพ่ือป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุทกภัย ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม  
การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่องแผ/นดินไหว และ
การตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวท่ีเกิดข้ึน ประกอบด0วย 
6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

 องค�ประกอบย.อย 5.3 ด�านความปลอดภัย 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุมการเข0าออกพ้ืนท่ี ควบคุม

คนเข0าออกพ้ืนท่ี ท่ีผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการแลกบัตรเข0าพ้ืนท่ีของอาคาร การป|องกัน
การลักทรัพย�และการโจรกรรม การป|องกันการทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิตการป|องกันการ
ก/อการร0าย การควบคุมการจราจร การวางแผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง เนื่องจากเป4นความ
ปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้ 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0าออกพ้ืนท่ี 
ไม/ควบคุมคนเข0าออกพ้ืนท่ี ท่ีผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการแลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.2 ขาดการป|องกันการลักทรัพย�และการ
โจรกรรม ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.3 ขาดการป|องกันการทําร0ายร/างกายหรือ
การคุกคาม ต/อชีวิต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.4 ขาดการป|องกันการก/อการร0าย 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน        
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.5 ขาดการป|องกันการก/อการร0าย 
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน  
การประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข0อมูลการชุมนุม
ประท0วง ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ 
การประเมิน 

   องค�ประกอบหลักด�านท่ี 6 ความเส่ียงด�านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 
   ในด0านองค�ประกอบหลักด0านท่ี 1 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี ผู0เชี่ยวชาญได0มี

ความเห็นท่ีสอดคล0องตรงกันว/าองค�ประกอบดังกล/าว มี 4 องค�ประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร ด0านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาล
และดับเพลิง และระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

   องค�ประกอบย.อย 6.1 ด�านระบบวิศวกรรมไฟฟlาและส่ือสาร 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ อายุการใช0งานของอุปกรณ�ระบบไฟฟ|า

กําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม/ ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ|า(Generator) ระบบการจ/ายไฟฟ|า
ภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|า ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต
ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ระบบเสียงและระบบ
ประกาศเรียก ระบบป|องกันฟ|าผ/า ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน�รวม (MATV) เนื่องจากเป4น
ระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0
งานมานาน  ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การควบคุม และการประเมิน  
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.2 ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ|า(Generator) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6. 1.3 ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดย
ส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.4 ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท� 
ระบบอินเตอร�เน็ต ขาดการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม และไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน         
การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.5 ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซ่ึงถูก
ออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
และไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ 
การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ 
การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.7 ระบบป|องกันฟ|าผ/า ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน�
รวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   องค�ประกอบย.อย 6.2 ด�านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบ

ระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังท่ีช/องทางหนีไฟ และระบบลิฟต� เนื่องจากเป4น
ระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้ 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ 
การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน 
การควบคุม และการประเมิน 
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   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังท่ี
ช/องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.4 ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 3 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

   องค�ประกอบย.อย 6.3 ด�านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง 
   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle 

System) ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ระบบการบําบัดน้ําเสีย
มีระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากเป4นระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดัง 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle 
System) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ 
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ 
การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัด
น้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไปตามข0อกําหนดของ
กฏหมาย ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และ
การประเมิน 

   องค�ประกอบย.อย 6.4 ด�านระบบปlองกันและระบบรักษาความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในอาคาร 

   ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย 
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด (CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเม่ือเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) 
ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบ
แลกบัตรผู0มาติดต/อ ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) 
โดยควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/างในบริเวณพ้ืนท่ีส/วนกลาง ระบบปรับอากาศใน
ส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป4นระบบหลักของอาคาร 
โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเส่ียงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดัง 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.1 ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย 
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด (CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเม่ือเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) 
ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate) 
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   ระบบแลกบัตรผู0มาติดต/อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 

   ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร 
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/างใน
บริเวณพ้ืนท่ีส/วนกลาง ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ 
และการประเมิน 
   สรุปได0ว/า การพัฒนาแนวโน0มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร มีโอกาสนํามาพัฒนาเป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามความรู0 ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ�ของผู0เชี่ยวชาญ โดยสามารถแสดงให0เห็นถึงประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ�เชิงลึก
เก่ียวกับแนวโน0มการจัดองค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการ
จัดการความเสี่ยง สามารถสรุปเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเบื้องต0นสกัดองค�ประกอบย/อยได0ท้ังสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัด
ตัวชี้วัดความเสี่ยงได0ท้ังสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัดความเสี่ยง  

4. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลโดยการสอบถามแบบ EDFR รอบท่ี 2 
 ผลการวิจัยในส/วนนี้ เป4นการสรุปฉันทามติจากผู0เชี่ยวชาญทุกคนท่ีได0เข0าสัมภาษณ�ใน

รอบท่ี 1 และตอบแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ซ่ึงผู0วิจัยยังคงกําหนดกลุ/มผู0เช่ียวชาญเป4นกลุ/มเดียวกันกับ
รอบท่ี 1 ได0ตอบโดยนําแนวโน0มหลักและแนวโน0มย/อยมาสร0างแบบสอบถามและนํากลับไปให0
ผู0เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นนํามาดําเนินการคํานวณหาค/ามัธยฐาน (Median: Md) และค/าพิสัยระหว/าง 
ควอไทล� (Interquartile range: IR หรือค/า Q3-Q1) เป4นรายข0อ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายการ
ประเมินท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป4นการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานโดยคัดเลือกจากแนวโน0มทีมีค/ามัธยฐานต้ังแต/ 
3.5 ข้ึนไป และมีพิสัยระหว/างควอไทล�ไม/เกิน 1.5 ซ่ึงจะได0องค�ประกอบและรายการประเมิน โดย
จํานวนผู0เชี่ยวชาญท้ัง 16 คน ตอบแบบสอบถาม ผู0เชี่ยวชาญอีก 1คน ให0ข0อเสนอแนะท่ีเป4นประโยชน�
โดยไม/ได0ตอบแบบสอบถาม ผู0วิจัยสามารถสรุปผลได0ดังนี้ 
  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 1 ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for Management) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 1 
ความเสี่ยงในการบริหาร มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) 
และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) มีรายละเอียดดังนี้   
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ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 1 ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Risk for Management) 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
ความเสี่ยงในการบริหาร 
(Risk for Management) 

1.1 ด0านการวางแผน 1 . 1 . 1  ขาดการกํ าหนด
นโยบายยุทธศาสตร�  กล
ยุทธ� ทิศทาง และแผนงาน
ขององค�การ 

4.00 0.63 เหมาะสม 

1.1.2 ขาดการจัดสรรและ
จัดหาทรัพยากรกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานของ
องค�การและการสรรหา
ผู0บริหารอาคาร 

3.96 0.71 เหมาะสม 

1 . 1 . 3  ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณและการบริหาร
การใช0งบประมาณ 

4.56 0.63 เหมาะสม 

1.1.4 ขาดการบํารุงรักษา
อาคารและระบบประกอบ
อาคาร 

4..33 0.63 เหมาะสม 

1.2 ด0านการจัด  
      องค�การ 

1.2.1 ไม/มีกระบวนการใน
การให0บริการ เหมาะสม 
และรวดเร็ว 

4.33 0.67 เหมาะสม 

1.2.2 การบริการ ยังพบ
ข0อผิดพลาด และความถูก
ต0องครบถ0วน 

4.15 0.63 เหมาะสม 

1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่
ให0บริการไม/ เ พียงพอกับ
ผู0รับบริการ 

4.00 0.78 เหมาะสม 

1 . 2 . 4  ข า ด เ จ0 า ห น0 า ที่
ปฏิบัติงานและให0บริการใน
ช/วงเวลาพักกลางวัน 

4.15 0.63 เหมาะสม 

1.3 ด0านการเป4นผู0นํา 1.3.1 ขาดความพร0อมที่จะ
แก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาที่
เป4นประโยชน� 

4.44 0.63 เหมาะสม 

1 .3 . 2  ขาดกา ร ให0 บ ริ ก า ร
ช/วยเหลือด0านต/างๆ พนักงาน
แต/งกายไม/สุภาพไม/เรียบร0อย 
ไม/ มีค วามสุ ภาพ พูดจา ไม/
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ 

4.35 0.71 เหมาะสม 

1.3.3 ขาดความกระตือรือร0น 
เอาใจใส/ และให0บริการด0วย
ความเต็มใจ 

4.04 0.67 เหมาะสม 

1.3.4 ขาดการให0คําแนะนํา
และตอบข0อซักถามได0อย/าง
ชัดเจน ถูกต0อง 

4.09 0.63 เหมาะสม 
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  จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 
องค�ประกอบหลักท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร(Risk for Management) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median: 
Md)ท่ีได0เกินกว/า  3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม 
  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 2 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) ตามตารางท่ี 15   
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงใน

การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2.1 ด0านการเงิน 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า 

ไม/ถู กต0อ ง  ส/ งผลให0 ขาด
ความน/าเชื่อถือ และเจ0าของ
อาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน 

4.25 0.63 เหมาะสม 

2.1.2 จัดส/งเอกสารทาง
บัญชีและการเงิน ได0แก/ ใบ
แจ0งหนี้   ใบเสร็จ ไม/ตรง
ตามเวลาที่กําหนดทําให0ผู0
เช/าชําระเงินล/าช0า  

4.44 0.71 เหมาะสม 

2.1.3 มาตรการติดตาม
หนี้ สินไม/รัดกุม ทําให0เกิด
หนี้ ค0 าง เกินระยะเวลาที่
กําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/
เกิน 14 วัน ถ0าเกิดจากนี้
ท า ง ฝ� า ย ก ฎ ห ม า ย จ ะ
ดําเนินการติดตามทวงหนี้)  

4.04 0.63 เหมาะสม 

2.1.4 การไม/นําเงินสดที่ ผู0
เ ช/ า ชํ า ร ะ เ ข0 า บัญ ชี ข อ ง
เจ0าของอาคารภายในแต/ละ
วัน ส/งผลให0เจ0าของอาคาร
ได0รับเ งินล/าช0า หรือ อาจ
เกิดปtญหาเงินสูญหาย 

4.13 0.67 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
  2.1 .5 การ จัดส/งข0อ มูลทาง

บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น  ใ ห0 กั บ
เจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผล
ให0 เ จ0 าของอาคารไม/ทราบ
ข0อมูลทางบัญชีและการเงินที่
ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0าง
ชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความ
เป4นจริงที่เกิดข้ึน 

4.05 0.63 เหมาะสม 

2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา 
 

2.2.1 ไม/ทําตามแผนงานการ
บํ า รุ ง รั ก ษ า  ต ร ว จ ส อ บ 
อุปกรณ� เครื่องจักร ที่กําหนด
ไว0เป4นประจําทุกเดือน ทําให0
เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ กิ ดก า ร ชํ า รุ ด
เสียหาย ก/อนกําหนด โดย
เ จ0 า ข อ ง อ า ค า ร ต0 อ ง เ สี ย
ค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือ
เปลี่ยนอุปกรณ� และอาจส/งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร 
อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร 
เรียกค/าเสียหายต/างๆที่ เ กิด
ข้ึนกับเจ0าของอาคาร 

4.13 0.63 เหมาะสม 

2.2.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 
ทักษะ  ความเข0 า ใจในการ
ซ/ อ ม แ ซ ม  ทํ า ใ ห0 อุ ป ก ร ณ�
เครื่องจักรเสียหาย เจ0าของ
อาคารเสียค/าใช0จ/ายเพ่ิมเติม
โดยไม/จําเป4น 

4.04 0.71 เหมาะสม 

2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม/
เ ป4 น ไ ป ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย 
พระราชบัญญัติ และข0อบังคับ
ที่ เ ก่ียวข0องกับทางราชการ    
กําหนดไว0  

4.35 0.75 เหมาะสม 

2.2.4 การขาดการใส/ใจและมี
ค ว าม รู0 ที่ เ พี ย งพอ  ใ นกา ร
ซ/อมแซมอุปกรณ�ทั้งในกรณี
ซ/อมแซมเบื้องต0นและเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0เกิดข0อ
ร0องเรียนจากผู0 เช/าและผู0 ใช0
อาคาร  และอาจเ กิดความ
เสียหายต/อชีวิตและทรัพย�สิน
ขอ งผู0 เ ช/ า แ ละ ผู0 ใ ช0 อ าค า ร 
รวมถึงเจ0าของอาคารได0 

4.19 0.63 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ) 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
  2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึก

การทํางานของระบบ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห�การทํางาน
ของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก
และระบบประกอบอาคาร
ต/างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณ�ล/วงหน0าเครื่อง
อุปกรณ� ห ลักและระบบ
ประกอบอาคารต/างๆ ใน
อาคารเกิดชํารุดเ สียหาย
จากการใช0งาน และมีความ
เสียหายรุนแรง เช/น การ
หยุดทํางานของระบบปรับ
อากาศ หม0อแปลงไฟฟ|า
ระเบิด  ส/งผลต/อธุรกิจของ
ผู0เช/าและผู0ใช0อาคารและ
เจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซ่ึง
ทําให0 ผู0 เช/าสามารถเรียก
ค/ า เ สี ยห ายต/ า ง ๆ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับเจ0าของอาคารได0 

4.21 0.71 เหมาะสม 

2.3 ด0านบรกิารอาคาร 2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ในก รณี เ กิ ด เ หตุ
ฉุก เฉินต/ างๆ เช/น  ลิฟท�
ห ยุ ด ช ะ งั ก  ร ะ บ บ ป รั บ
อากาศ (Chiller) หยุด
ทํางาน ส/งผลให0การแก0ไข
เหตุการณ�เฉพาะหน0าเกิด
ปt ญ ห า  แ ล ะ ข า ด คว า ม
น/า เชื่ อถือกับผู0 ใช0อาคาร 
หรืออาจเกิดความเสียหาย
ต/อชีวิตและทรัพย�สินของ
ผู0ใช0อาคาร 

4.08 0.63 เหมาะสม 

2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือ
การ ใช0อ าคาร  ปรับปรุ ง
ข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส� ส/งผล
ต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความ
ผิดพลาด และผลกระทบต/อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น 

4.08 0.63 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ) 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
  2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ใน

การควบคุมดูแลงานบริการ
ต/างๆ ได0แก/งานรักษาความ
ปลอดภัย งานรั กษาความ
สะอาด  งาน กํ า จัดแมล ง+
สุขอนามัย งานกําจัดขยะ งาน
ดูแลภูมิทัศน�และรักษาสวน  

4.36 0.67 เหมาะสม 

2.3.4 ปtญหาทางการเมือง เช/น 
ชุมนุมทางการเมือง ส/งผลให0
อาคารสูญเสียรายได0 

4.15 0.63 เหมาะสม 

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร 

2.4.1 การล/าช0าในการจัดทํา
เอกสารจัดซื้อ จัดจ0าง ส/งผลให0
เ กิ ด ค ว า ม ล/ า ช0 า ข อ ง ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ส/ ว น ง า น ที่
เก่ียวข0องกับเอกสารนั้นๆเช/น 
ง านซ/ อมแซ ม อุป กร ณ�  ใ น
อ า ค า ร  ส/ ง ผ ล ใ ห0 เ กิ ด ข0 อ
ร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร 

4.25 0.67 เหมาะสม 

2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดี
ภายในส/วนงานส/งผลให0ข0อมูล
ที่ประสานงานไปยังส/วนงาน
อ่ืนผิดพลาด เช/น การแจ0 ง
ตัวเลขการใช0งานมิเตอร�ไฟฟ|า
ของผู0 เช/าผิดพลาด ส/งผลให0
ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บ
เงินของผู0เช/าผิดพลาด 

4.27 0.63 เหมาะสม 

2.4.3 การจัดซื้อ จัดจ0าง ไม/
เป4นไปตามงบประมาณที่วางไว0 
การจัดหาข0อมูลเปรียบเทียบ
การจัดซื้ อ จัดจ0 างไม/ ถูกต0อง
เหมาะสม ส/งผลให0การจัดซื้อ
ในแต/ละครั้งอาจไม/ได0ราคาที่
ตํ่ากว/าเม่ือเทียบกับตลาด 

4.57 0.71 เหมาะสม 

2.4.4 การส/งเรื่องที่ผู0เช/า
ร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่
เก่ียวข0อง ขาดประสิทธิภาพ 
ทําให0การแก0ไขเรื่องต/างๆ 
ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข 

4.09 0.63 เหมาะสม 

 
 
 
 



191 
 

 

ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ) 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
 2.5 ด0านการบรกิาร

และการดแูลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและ
ผู0มาติดต/ออาคาร 

2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอา
ใจใสและการให0บรกิารด0าน
การบรกิารผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาตดิต/อ
อาคาร  

4.00 0.75 เหมาะสม 

2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 
ทั ก ษะ ก า ร ทํ า ง า น ด0 า น
บริการและไม/มีความเข0าใจ
ในงานบริการ ไม/สามารถ
แก0ไขสถานการณ�ได0หากพบ
ปtญหาการให0บริการและ
การดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อ า ค า ร แ ล ะ ผู0 ม า ติ ด ต/ อ
อาคาร 

4.13 0.63 เหมาะสม 

2.5.3 เจ0าหน0าทีขาดการ
ค ว บ คุ ม ป ร ะ ส า น ง า น
สามารถและอํานวยความ
สะดวกให0แก/ ผู0 เ ช/ าต/ างๆ 
ของอาคาร และผู0มาติดต/อ
อาคาร 

4.00 0.63 เหมาะสม 

 
  จากตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 

องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median: 
Md)ท่ีได0เกินกว/า  3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม 
  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 3 ความเส่ียงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for 
Quality Control) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 3 
ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ 
โดยสามารถพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) ตาม
ตารางท่ี 16  
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 3 ความเสี่ยง
สําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 

 
 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
ความเสี่ยงสาํหรบัการ 

ควบคุมคุณภาพ 
3.1 ด0านเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร 

3.1.1 ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทํา
ให0การดําเนินการด0านกายภาพ
ไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไป
ตามแผน 

4.31 0.78 เหมาะสม 

 

 

3 . 1 . 2  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม/
สามารถปฎิบั ติ งานได0 ตาม
หน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจ
และถูกต0อง 

4.29 0.63 เหมาะสม 

3 .1 .3  ขาดการควบคุ ม ให0
กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว0 

4.25 0.81 เหมาะสม 

3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/มีการติดตาม และไม/
ควบคุมคุณภาพให0 ได0อย/ าง
ถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
ก า ร แ ก0 ไ ข ปt ญห า ไ ด0 อ ย/ า ง
เหมาะสม 

4.15 0.63 เหมาะสม 

3.2 ด0านผู0บริหาร
อาคาร 

3.2.1 ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล 
ให0 กับ เจ0าของอาคาร ได0แก/
กลุ/มงานบริการสนับสนุนงาน
บริ ก ารอาคารและบริ กา ร
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการ
วิ ศ วกรรมอาคาร งาน ดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
ประกอบอาคาร   

4.44 0.75 เหมาะสม 

3.2.2 ขาดการเอาใจใส/การ
ประสานงานการให0บริการงาน
ต/างๆ กับผู0 เช/าอาคาร ผู0 ใช0
อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
และกับเจ0าของอาคาร 

4.13 0.63 เหมาะสม 

3.2.3 ไม/ส ามารถแก0 ไข
สถานการณ�ได0หากพบปtญหา
การให0บริการและการดูแลผู0
เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคารและกับเจ0าของ
อาคาร 

4.25 0.67 เหมาะสม 

3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ ไ ม/
สามารถควบคุมคุณภาพงานได0
อย/างถูกต0องและไม/สามารถ
แนะนํ าการแก0 ไขปtญหาได0
อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของ
อาคาร 

4.21 0.63 เหมาะสม 
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  จากตารางท่ี 16 แสดงผลการวิ เคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบที่  2 
องค�ประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าเกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดย
ค/ามัธยฐาน (Median: Md)ท่ีได0เกินกว/า  3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น 
ถือว/ามีความเหมาะสม 
  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 4 ความเส่ียงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 4  
ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) ตามตารางท่ี 17   
 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 4  ความเสี่ยง

สําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) 
 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ�มาตรฐาน

การประเมิน   
ความเส่ียง 

ความเสี่ยงสาํหรบั 
การส.งมอบ 

4.1  ด0านการส/งมอบ
พ้ืนที ่

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐาน
การวัดพื้นท่ี ท่ีจะส/ง เพื่อลดความ
เ สี่ ย ง แ ล ะ โ อ ก า ส เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดในการวัดพื้นท่ี 

4.25 0.71 เหมาะสม 

4.1.2 เจ0าหน0าท่ีท่ีรับผิดชอบการ
ส/งมอบพื้นท่ีขาดความรู0 ความ
เ ข0 า ใ จ ก า ร วั ดพื้ น ท่ี แ ล ะ ก า ร
ประสานงานด0านต/างๆในการส/ง
มอบพื้นท่ี 

4.44 0.63 เหมาะสม 

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0 

4.2 .1 การจัดเก็บค/ า เช/ าพื้น ท่ี 
เจ0าหน0าท่ีขาดการจัดทําฐานข0อมูล
เกี่ยวกับการเช/าพื้นท่ีของผู0เช/าแต/
ละรายยังชัดเจนและไม/ถูกต0อง 
และไม/ มีผู0คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา 

4.08 0.63 เหมาะสม 

4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/า
นํ้าประปา ขาดการจัดทําคู/มือการ
จดหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า  เพื่อลด
ความผิดพลาดของเจ0าหน0าท่ีใน
การสรุปหน/วยของการใช0พลังงาน
ไฟฟ|าและมีผู0คอยตรวจสอบเพื่อ
ป|องการการผิดพลาดในการจด
บันทึกหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า 

4.08 0.75 เหมาะสม 

4.2.3 การจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต� เจ0าหน0าท่ีขาด
การจัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการ
จั ด เ ก็ บ ค/ า ท่ี จ อ ด ร ถ ย น ต� 
รถจักรยานยนต�  แต/ละรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0คอย
ตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการ
จั ด เ ก็ บ ค/ า จ อ ด ร ถ ย น ต�
รถจักรยานยนต�ตลอดเวลา 

4.04 0.75 เหมาะสม 
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  จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 
องค�ประกอบหลักท่ี 4  ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median: 
Md)ท่ีได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม 
  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 5 ความเส่ียงด�านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 5  
ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) ตามตารางท่ี 18   
 
ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 5  ความเสี่ยง

ด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) 

 
องค�ประกอบ 

หลักของเกณฑ� 
องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 

(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความเหมาะสม
ในการพัฒนาเป-น
เกณฑ�มาตรฐาน

การประเมิน 
ความเส่ียง 

ความเสี่ยงด�านความ
ปลอดภยั 

5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู0ใช0
อาคาร(Health Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับ
อุณหภูมิและความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริมาณของอากาศ
บ ริ สุ ท ธิ์  ใ ห0 เ ห ม า ะ ส ม กั บ
มาตรฐานของอาคาร 

4.40 0.71 เหมาะสม 

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับ
คุณภาพอากาศให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

4.25 0.63 เหมาะสม 

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/าง
ที่ไม/ดี ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

4.18 0.63 เหมาะสม 

5.1.4 ขาดการควบคุมระดับ
ฝุ�นละออง เชื้อโรคในอากาศ  
ระดับของ CO2,CO3 และก�าซ
พิษอ่ืนๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

4.21 0.63 เหมาะสม 

5.1.5 การควบคุมระดับเสียง
ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

4.35 0.63 เหมาะสม 

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป4นอันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม 
อุบัติเหตุ และการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ 

4.13 0.63 เหมาะสม 

5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจาก
อาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย 

4.22 0.63 เหมาะสม 

5.2.3 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับการป|องกัน อัคคีภัย
และการซ0อมหนีไฟ 

4.07 0.63 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 5  ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) (ต/อ) 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
  5.2.4 ขาดการควบคุมการให0

ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟ
ดูด/ไฟฟ|าซ็อต 

4.25 0.63 เหมาะสม 

5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพ่ือป|องกันเหตุท/อน้ํา
แตกและเกิดน้ําท/วมได0 และ
แผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุทกภัย 

4.13 0.63 เหมาะสม 

5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่อง
แผ/น ดินไหว  และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรับระดับค/าความรุนแรง
ของแผ/นดินไหวที่เกิดข้ึน 

4.15 0.63 เหมาะสม 

5.3 ด0านความปลอดภัย     
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0า
ออกพ้ืนที่  ไม/ควบคุมคนเข0า
ออกพ้ืนที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0าออกโดยการแลกบัตร
เข0าพ้ืนที่ของอาคาร 

4.15 0.63 เหมาะสม 

5.3.2 ขาดการป|องกันการลัก
ทรัพย�และการโจรกรรม 

4.27 0.63 เหมาะสม 

5.3.3 ขาดการป|องกันการทํา
ร0ายร/างกายหรือการคุกคาม 
ต/อชีวิต 

4.58 0.63 เหมาะสม 

5.3.4 ขาดการป|องกันการก/อ
การร0าย 

3.92 0.63 เหมาะสม 

5 . 3 . 5  ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม
การจราจร 

4.75 0.63 เหมาะสม 

5.3.6 ขาดการวางแผนการหา
ข0อมูลการชุมนุมประท0วง 

4.31 0.63 เหมาะสม 

 
  จากตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 
องค�ประกอบหลักท่ี 5  ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median: 
Md)ท่ีได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม 
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  แนวโน�มองค�ประกอบหลักท่ี 6 ความเส่ียงด�านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 
  ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองค�ประกอบย/อยของแนวโน0มองค�ประกอบหลักท่ี 6  
ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology)มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Interquartile range) ตามตารางท่ี    
19   
 
ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 6  ความเสี่ยง

ด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ค.ามัธยฐาน 
(Median: Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
ความเสี่ยงด�านเทคโนโลย ี
    

6.1 ด0 านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและ
ส่ือสาร 

6.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากําลัง มี
อายุการใช0งานมานาน  ไม/ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม/  

4.15 0.63 เหมาะสม 

6.1.2 ระบบไฟฟ|าสํารองจาก
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ|า(Generator) 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม  

3.87 0.63 เหมาะสม 

6.1.3 ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายใน
อาคาร โดยส/ งผ/านหม0อแปลง
ไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.08 0.63 เหมาะสม 

6.1.4 ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบ
โทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต ขาด
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม และไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี ท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต 

4.11 0.63 เหมาะสม 

6.1.5 เ ตือนอัคคีภัย  ซึ่ ง ถูก
ออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐาน
ทันส มัย ผู0ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํ า รุง รักษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

4.13 0.63 เหมาะสม 

6.1.6 ระบบเสียงและระบบ
ประกาศเรียก ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํ า รุง รักษา
ซ/อมแซม 

4.08 0.63 เหมาะสม 

6.1.7 ระบบป|องกันฟ|าผ/า ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.08 0.63 เหมาะสม 

6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุ
และโทรทัศน�รวม (MATV) ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.36 0.67 เหมาะสม 

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครือ่งกล 

6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายใน
อาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.15 0.63 เหมาะสม 

6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.31 0.78 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องค�ประกอบหลักท่ี 6  ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ค.ามัธย
ฐาน 

(Median: 
Md) 

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล� 

(Q3-Q1) 
≤1.5 

ความ
เหมาะสมใน

การพัฒนาเป-น
เกณฑ�

มาตรฐานการ
ประเมินความ

เส่ียง 
  6.2 .3 ระบบอัดอากาศ มีโดย

ระบบนี้จะติดต้ังที่ช/องทางหนีไฟ 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.29 0.63 เหมาะสม 

6.2.4 ระบบลิฟต�  ขาดการ
ตรวจสอบ  ทดสอบ  และการ
บํ า รุ ง รั ก ษ าซ/ อ มแซ มแล ะ ไ ม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนในอนาคต 

4.25 0.81 เหมาะสม 

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

6.3.1 ระบบดับเพลิ งหัวฉีด
อัตโน มั ติ  ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.44 0.63 เหมาะสม 

6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิง
และระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.08 0.63 เหมาะสม 

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมี
ร ะ บ บ บํ า บั ดน้ํ า เ สี ย ข าดก า ร
ตรวจสอบ  ทดสอบ  และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย 

4.08 0.75 เหมาะสม 

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

6.4.1 ระบบป|องกันและรักษา
ความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0อง
วงจรป�ด ระบบแจ0งสัญญาณเตือน
เม่ือเป�ดประตูหนีไฟ ระบบประตู
เ ข0 า -อ อ ก  อั ต โ น มั ติ  ร ะ บ บ 
ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ ระบบแลก
บัตรผู0มาติดต/อ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.35 0.63 เหมาะสม 

6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกใน
อาคาร ได0แก/ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบ
ระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/าง
ในบริเวณพื้นท่ีส/วนกลาง ระบบปรับ
อากาศในส/วนของ AHU และ Pump 
ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

4.13 0.63 เหมาะสม 
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  จากตารางท่ี 19 แสดงผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 
องค�ประกอบหลักท่ี 6  ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑ�เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median: 
Md)ท่ีได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล� (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม 

  สรุปได0ว/าจากผลการวิเคราะห�ข0อมูลเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบท่ี 2 เพ่ือสรุป      
ตัวบ/งชี้ตามองค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อยของความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร โดยสกัดองค�ประกอบย/อยได0ท้ังสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัดตัวชี้วัดความเสี่ยงได0
ท้ังสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัดความเสี่ยง แยกเป4นแนวโน0มองค�ประกอบหลักของเกณฑ� 6 ด0านหลัก ได0แก/ 
1) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 2) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
(Risk for Quality Control) 3) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 4) ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) 5) ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) 6) ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) เพ่ือการนําไปสู/การวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาเกณฑ� ต/อไป 

 
ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนาเกณฑ� 
 ศึกษาข0อมูลพ้ืนฐานด0านการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยการนําผลการวิเคราะห�ข0อมูลเทคนิควิจัยอนาคต 
(EDFR) รอบท่ี 2 ดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. จัดองค�ประกอบของตัวบ.งช้ีความเส่ียงข้ึนรูปมาเป-นเกณฑ�ประเมินความเส่ียงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

  จัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  โดยการสังเคราะห�ข0อมูลจากการสัมภาษณ�
โดยประยุกต�ใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research)  EDFR 
รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 จํานวน รวม 17 คน เพ่ือนํามาจัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมา
เป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
  จากผลการวิเคราะห�ข0อมูลแบบประเมินแบบสอบถามในการทํา EDFR รอบท่ี 2 เพ่ือ
จัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ในแต/ละด0านในการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง 
องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แสดงได0ตามตารางท่ี 20 
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ตารางท่ี 20  จัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

 

องค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

1) ความเสี่ยงในการบรหิาร 
   (Risk for Management) 

1.1 ด0านการวางแผน 1 . 1 . 1  ข าดกา รกํ า หนดนโยบาย
ยุทธศาสตร�  กลยุทธ�  ทิศทาง และ
แผนงานขององค�การ 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหา
ทรัพยากรกายภาพให0เพียงพอต/อการ
ทํางานขององค�การและการสรรหา
ผู0บริหารอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและ
การบริหารการใช0งบประมาณ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

1.2 ด0านการจัด  
      องค�การ 

1 . 2 . 1  ไ ม/ มี ก ร ะ บว นก า ร ใ นก า ร
ให0บริการเหมาะสม และรวดเร็ว 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.2.2 การบริการยังพบข0อผิดพลาด 
และความถกูต0องครบถ0วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าท่ี ท่ีให0บริการ
ไม/เพียงพอกับผู0รับบริการ 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

1.2.4 ขาดเจ0าหน0าท่ีปฏิบัติงานและ
ให0บริการในช/วงเวลาพกักลางวัน 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.3 ด0านการเป4นผู0นํา 1.3.1 ขาดความพร0อมท่ีจะแก0ไขปtญหา
และให0คําปรึกษาท่ีเป4นประโยชน� 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

1.3.2 ขาดการให0บริการช/วยเหลือด0าน
ต/างๆ พนักงานแต/งกายไม/สุภาพไม/
เรียบร0อย ไม/มีความสุภาพ พูดจาไม/
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางท่ี 20  จัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน (ต/อ) 

 

องค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

  1.3.3 ขาดความกระตือรือร0น เอาใจใส/ 
และให0บริการด0วยความเต็มใจ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.3.4 ขาดการให0คําแนะนําและตอบ
ข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.4 ด0านการควบคุม 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงาน
ทุกคร้ังและรายงานให0เจ0าของ 
รับทราบ 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.4.2 ไม/สามารถให0บริการและแก0ไข
ปtญหาท่ีต0องการได0 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1.4.3 ขาดการควบคุมผู0รับเหมา
ภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบยีบ 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

1.4.4 ขาดความตรงต/อเวลา - การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)  

2)ความเสี่ยงในการปฏบิัตงิาน  
    (Risk for Operation) 

2.1 ด0านการเงิน 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง 
ส/งผลให0ขาดความน/า เ ช่ือถือ และ
เจ0าของอาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.1.2 จัดส/งเอกสารทางบัญชีและ
การเงิน ได0แก/ ใบแจ0งหน้ี  ใบเสร็จ ไม/
ตรงตามเวลาท่ีกําหนดทําให0ผู0เช/าชําระ
เงินล/าช0า  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.1.3 มาตรการติดตามหน้ีสินไม/รัดกุม 
ทําให0 เกิดหน้ีค0างเกินระยะเวลา ท่ี
กําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/เกิน 14 วัน 
ถ0 า เกิดจาก น้ีทางฝ�ายกฎหมายจะ
ดําเนินการติดตามทวงหน้ี)  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.1.4 การไม/นําเงินสดที่ผู0 เช/าชําระเข0า
บัญชีของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน 
ส/งผลให0เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ 
อาจเกิดปtญหาเงินสูญหาย 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.1.5 การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและ
การเงิน ให0กับเจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง 
ส/งผลให0เจ0าของอาคารไม/ทราบข0อมูลทาง
บัญชีและการเงินที่ถูกต0อง เช/น รายงาน
หนี้คงค0างชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความ
เป4นจริงที่เกิดขึ้น 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

 2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา 
(Operations & 
Maintenance) 

2 . 2 . 1  ไ ม/ ทํ า ต า ม แ ผ น ง า น ก า ร
บํ า รุ ง รักษา  ตรวจสอบ  อุ ปก รณ� 
เคร่ืองจักร ท่ีกําหนดไว0เป4นประจําทุก
เดือน ทําให0เคร่ืองจักรเกิดการชํารุด
เสียหาย ก/อนกําหนด โดยเจ0าของ
อาคา รต0 อ ง เ สี ย ค/ า ใ ช0 จ/ า ย ในก า ร
ซ/อมแซมหรือเปล่ียนอุปกรณ� และอาจ
ส/งผลกระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทํา
ใ ห0 ผู0 เ ช/ า แ ล ะ ผู0 ใ ช0 อ า ค า ร  เ รี ย ก
ค/าเสียหายต/างๆท่ีเกิดขึ้นกับเจ0าของ
อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.2.2 เจ0าหน0าท่ีขาดความรู0 ทักษะ 
ความเข0าใจในการซ/อมแซม ทําให0
อุปกรณ�เคร่ืองจักรเสียหาย เจ0าของ
อาคารเสียค/าใช0จ/ายเพิ่มเติมโดยไม/
จําเป4น 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม/เป4นไป
ตามท่ีกฎหมาย  พระราชบัญญัติ และ
ข0อบังคับท่ีเกี่ยวข0องกับทางราชการ    
กําหนดไว0  

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

2.2.4 การขาดการใส/ใจและมีความรู0ท่ี
เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณ�ท้ังใน
กรณีซ/อมแซมเบื้องต0นและเกิดเหตุ
ฉุ ก เ ฉิ น เ ร/ งด/ ว น  ส/ ง ผล ให0 เ กิ ด ข0 อ
ร0องเรียนจากผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และ
อาจเกิดความเสียหายต/อชีวิตและ
ทรัพย� สินของผู0 เช/าและผู0 ใช0อาคาร 
รวมถึงเจ0าของอาคารได0 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของ
ระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห�การทํางานของ
เ ครื่ อ ง จั ก ร อุ ปก รณ� ห ลั กและ ระบบ
ประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณ�ล/วงหน0าเครื่องอุปกรณ�หลัก
และระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร
เกิดชํารุดเสียหายจากการใช0งาน และมี
ความเสียหายรุนแรง เช/น การหยุดทํางาน
ของระบบปรับอากาศ หม0อแปลงไฟฟ|า
ระเบิด  ส/งผลต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคารและเจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซ่ึงทํา
ให0ผู0เช/าสามารถเรียกค/าเสียหายต/างๆที่
เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคารได0 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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 2.3 ด0านบรกิารอาคาร 2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆ เช/น ลิฟท�หยุดชะงัก 
ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน 
ส/งผลให0การแก0ไขเหตุการณ�เฉพาะหน0า
เกิดปtญหา และขาดความน/าเชื่อถือกับผู0ใช0
อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต/อชีวิต
และทรัพย�สินของผู0ใช0อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร 
ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส� ส/งผลต/อผู0นําข0อมูลไปใช0
เกิดความผิดพลาด และผลกระทบต/อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2 . 3 . 3  ข า ด ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส/ ใ น ก า ร
ควบคุมดูแลงานบริการต/างๆ ได0แก/งาน
รักษาความปลอดภัย งานรักษาความ
สะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน�และรักษาสวน  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 

2.3.4 ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทาง
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร 

2.4.1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือ 
จัดจ0าง ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของการ
ดําเนินงานในส/วนงานที่ เกี่ยวข0องกับ
เอกสารนั้นๆเช/น งานซ/อมแซมอุปกรณ� ใน
อาคาร ส/งผลให0เกิดข0อร0องเรียนของผู0ใช0
อาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในส/วน
งานส/งผลให0ข0อมูลที่ประสานงานไปยังส/วน
งานอื่นผิดพลาด เช/น การแจ0งตัวเลขการ
ใช0งานมิเตอร�ไฟฟ|าของผู0 เช/าผิดพลาด 
ส/งผลให0ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บเงิน
ของผู0เช/าผิดพลาด 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.4.3 การจัดซ้ือ จัดจ0าง ไม/เป4นไปตาม
งบประมาณที่วางไว0  การจัดหาข0อมูล
เปรียบเทียบการจัดซ้ือจัดจ0างไม/ถูกต0อง
เหมาะสม ส/งผลให0การจัดซ้ือในแต/ละครั้ง
อาจไม/ได0ราคาที่ต่ํากว/าเมื่อเทียบกับตลาด 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 
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  2.4.4 การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน ไปยัง
ส/วนงานที่เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ให0การแก0ไขเรื่องต/างๆ ล/าช0า หรือไม/
ข0อความได0รับการแก0ไข 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.5 ด0านการบรกิารและ
การดแูลผู0เช/าอาคาร 
ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร 

2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอาใจใสและการ
ให0บริการด0านการบรกิารผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาตดิต/ออาคาร  

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะการ
ทํางานด0านบริการและไม/มีความเข0าใจใน
งานบริการ ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0
หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0
เช/าอาคาร ผู0 ใช0อาคารและผู0มาติดต/อ
อาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2 . 5 . 3  เ จ0 า ห น0 า ที ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม
ประสานงานสามารถและอํานวยความ
สะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0
มาติดต/ออาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.ความเสี่ยงสําหรับการ   
  ควบคุมคุณภาพ  
(Risk for Quality Control)   
 (QC) 

3.1 ด0านเจ0าของอาคาร/
ตัวแทนเจ0าของอาคาร 

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม 
กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการ
ด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่นและไม/
เป4นไปตามแผน 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.1.2 การปฏิบัติงานไม/สามารถปฎิบัติงาน
ได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและ
ถูกต0อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

3.1.3 ขาดการควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0
ดําเนินการตามแผนที่วางไว0 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/มกีาร
ติดตาม และไม/ควบคุมคุณภาพให0ได0อย/าง
ถูกต0องและไม/สามารถแนะนําการแก0ไข
ปtญหาได0อย/างเหมาะสม 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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 3.2 ด0านผู0บริหารอาคาร 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม 
กํากับ ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร 
ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support 
service) งานบริการอาคารและบริการ
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบ
อาคาร   

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.2.2 ขาดการเอาใจใส/การประสานงาน
การให0บริการงานต/างๆ กับผู0เช/าอาคาร 
ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับ
เจ0าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.2.3 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0หาก
พบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
และกับเจ0าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจและการ
ติดตาม และไม/สามารถควบคุมคุณภาพ
งานได0อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
การแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับ
เจ0าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4. ความเสี่ยงสาํหรับการส.ง   
   มอบ  
   (Risk for Handover) 

4.1  ด0านการส/งมอบ
พ้ืนที ่

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัด
พ้ืนที่  ที่จะส/ง เ พ่ือลดความเ ส่ียงและ
โอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพ้ืนที่ 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4.1.2 เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบการส/งมอบ
พ้ืนที่ขาดความรู0ความเข0าใจการวัดพ้ืนที่
และการประสานงานด0านต/างๆในการส/ง
มอบพ้ืนที่ 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0 

4.2.1 การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนที่ เจ0าหน0าที่
ขาดการจัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/า
พ้ืนที่ของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและไม/
ถูกต0อง และไม/มี ผู0คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา 
ขาดการจัดทําคู/มือการจดหน/วยมิเตอร�
ไฟฟ|า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่
ในการสรุปหน/วยของการใช0พลังงานไฟฟ|า
และมีผู0คอยตรวจสอบเพ่ือป|องการการ
ผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอร�
ไฟฟ|า 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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  4.2.3 การจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต� เจ0าหน0าท่ีขาดการ
จัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค/าท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� แต/
ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0
คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการ
จัดเก็บค/าจอดรถยนต�รถจักรยานยนต�
ตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5. ความเสีย่งด�านความ   
   ปลอดภยั 
    (Risk for Safety) 

5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของ
ผู0ใช0อาคาร(Health 
Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ
และความช้ืน คุณภาพอากาศ ปริมาณ
ของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศให0เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/างท่ีไม/ดี ไม/
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุ�นละออง 
เ ช้ื อ โ ร ค ใ น อ า ก า ศ   ร ะ ดั บ ข อ ง 
CO2,CO3 และก�าซพิษอื่นๆ กล่ิน ไม/
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

 

5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม/
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

 

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเส่ียงจากสภาวะ
ท่ีเป4นอันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และ
การให0ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกบัการป|องกันอุบัติเหตุ 

 

5.2.2 ขาดการควบคุม ภยัจากอาคาร
สถานท่ีที่เป4นอันตราย 

 

5.2.3 ขาดการควบคุมการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับการ
ป|องกัน อัคคีภยัและการซ0อมหนีไฟ 
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  5.2.4 ขาดการควบคุมการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับภัยจาก
ไฟฟ|า เช/น ไฟดูด/ไฟฟ|าซ็อต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 . 2 .5  ขาดกา รควบ คุมและก า ร
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร
เพื่อป|องกันเหตุท/อนํ้าแตกและเกิดนํ้า
ท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากนํ้า
ท/วมหรืออุทกภัย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 . 2 . 6  ข า ด ก า รห า ค ว า ม รู0 เ ร่ื อ ง
แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพ
อาคารในการรองรับระดับค/าความ
รุนแรงของแผ/นดินไหวท่ีเกิดขึ้น 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.3 ด0 า น ค ว า ม
ปลอดภัย     
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0าออก
พื้นท่ี ไม/ควบคุมคนเข0าออกพื้นท่ี ท่ี
ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการ
แลกบัตรเข0าพื้นท่ีของอาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.3.2 ขาดการป|องกันการลักทรัพย�
และการโจรกรรม 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.3.3 ขาดการป|องกันการทําร0 าย
ร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิต 

- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.3.4 ขาดการป|องกันการก/อการร0าย - การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร - การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass 

5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข0อมูล
การชุมนุมประท0วง 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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6.ความเสี่ยงด�านเทคโนโลย ี
   (Risk for Technology) 

6.1 ด0านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและ
ส่ือสาร 

6.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากาํลัง มีอายุ
การใช0งานมานาน  ไม/ทันเทคโนโลยี
สมัยใหม/  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.2 ระบบไฟฟ|าสํารองจากเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ|า(Generator) ขาดการ
ต ร ว จ ส อ บ  ท ด ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.3 ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายใน
อาคาร โดยส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|า
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.4 ระบบส่ือสาร ได0แก/ระบบ
โทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต ขาดการ
ตรวจส อบ  แ ละก า รบํ า รุ ง รั กษ า
ซ/อมแซม และไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.5 เตือนอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบให0
เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู0ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศ
เรียก ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.7 ระบบป|องกันฟ|าผ/า ขาดการ
ต ร ว จ ส อ บ  ท ด ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศน�รวม (MATV) ขาดการ
ต ร ว จ ส อ บ  ท ด ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ต ร ว จ ส อ บ  ท ด ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.2.3 ระบบอัดอากาศ โดยระบบน้ีจะ
ติ ด ต้ั ง ท่ี ช/ อ งทา งห นี ไฟ  ข าดก า ร
ต ร ว จ ส อ บ  ท ด ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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  6.2.4 ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ 
(Sprinkle System) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาด
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  ท ด สอ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรกัษาความ
ปลอดภัยและอาํนวย
ความสะดวกในอาคาร 

6.4.1 ระบบป|องกันและรักษาความ
ปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด 
(CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป�ด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบ
ปร ะ ตู เ ข0 า -อ อ ก  อั ต โ น มั ติ  ( Access 
Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ 
(Flap gate) ระบบแลก บัตร ผู0 ม า
ติดต/อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร 
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) 
โดยควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบ
ไฟฟ|าแสงสว/างในบริเวณพ้ืนที่ส/วนกลาง 
ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ 
Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การส่ังการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

 
  จากตารางท่ี 20 ผู0วิจัย ได0จัดองค�ประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงข้ึนรูปมาเป4นเกณฑ�
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ในแต/ละด0านในการพัฒนา
เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง องค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
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เพ่ือพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน  

2. การวิเคราะห�ค.าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ขององค�ประกอบเกณฑ�ประเมินความเส่ียง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

  เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดย นําแบบสอบถามท่ีสร0างข้ึนไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช0เทคนิคการหาค/าดัชนี
ความสอดคล0องของข0อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู0วิจัยนําร/าง
แบบสอบถามการประเมิน ขอคําแนะนําจากอาจารย�ที่ปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนา
แบบสอบถามตามข0อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให0ผู0เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยขอหนังสือแนะนําตัว
และขอความอนุเคราะห�ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ภาคผนวก ฉ) เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล0อง ระหว/างข0อคําถาม
กับวัตถุประสงค�การวิจัย และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช0และตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
ตามเทคนิค IOC เพื่อนําไปปรับปรุงแก0ไขก/อนนําแบบสอบถามการประเมิน ไปเก็บข0อมูลจริงมี
รายละเอียด ดังนี้ การหาค/าความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร0างให0อยู/ในลักษณะของ
แบบประเมินมาตราส/วนประมาณค/า 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ�พิจารณาคือ 
  เห็นว/าสอดคล0อง  ให0คะแนน + 1 
  ไม/แน/ใจ   ให0คะแนน 0 
  เห็นว/าไม/สอดคล0อง  ให0คะแนน - 1 

  การวิเคราะห�ข0อมูลความเหมาะสมสอดคล0องของแบบวิเคราะห�เอกสารท่ีใช0ใน
การศึกษาความต0องการโดยใช0ดัชนีความสอดคล0อง (IOC) คํานวณตามสูตร (Hemphill  and  
Website, 1950; 325 – 342; พวงรัตน� ทวีรัตน�, 2543: 117) โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห�ค/า 
IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ดังมีรายละเอียดดังต/อไปนี้  

IOC  = ∑R 

       N 

 ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู0เชี่ยวชาญ 

 N   = จํานวนผู0เชี่ยวชาญ  
  นําข0อมูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผู0เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค/า  IOC  โดยใช0ดัชนี
ความสอดคล0อง (Index  of  Item  Objective  Congruence) จํานวนผู0เชี่ยวชาญท้ังนี้ผู0วิจัยเลือก
ข0อคําถามท่ีมีค/าดัชนีความสอดคล0องมากกว/า 0.5 ซึ่งมีค/าความเที่ยงตรงใช0ได0และปรับปรุงแก0ไข
เก่ียวกับรายละเอียดของคําถามให0มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได0ง/ายและนําแบบวิเคราะห�
เอกสารท่ีใช0ศึกษาความต0องการท่ีปรับปรุงแก0ไขตามคําแนะนําของผู0เชี่ยวชาญแล0ววิเคราะห�เอกสาร 
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ตารางท่ี 21 ผลค/า IOC ของคําถามที่ใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงในการบริหาร 
(Risk for Management) 

1.1 ด0านการวางแผน 1.1.1 ขาดการกําหนด
นโยบายยุทธศาสตร� กล
ยุ ท ธ�  ทิ ศ ท า ง  แ ล ะ
แผนงานขององค�การ 

3 1 สอดคล0อง 

1.1.2 ขาดการจัดสรร
และ จั ด ห า ท รั พย าก ร
กายภาพให0เพียงพอต/อ
การทํางานขององค�การ
และการสรรหาผู0บริหาร
อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

1 .1 .3  ขาดการจั ด ทํ า
งบป ระ มา ณแ ละ กา ร
บริหารการใช0งบประมาณ 

3 1 สอดคล0อง 

1.1.4 ขาดการบํารุงรักษา
อ า ค า ร แ ล ะ ร ะ บ บ
ประกอบอาคาร 

3 1 
 

สอดคล0อง 

1.2 ด0านการจัด  
      องค�การ 

1.2.1 ไม/มีกระบวนการ
ใ น ก า ร ใ ห0 บ ริ ก า ร
เหมาะสม และรวดเร็ว 

3 0.67 สอดคล0อง 

1.2.2 การบริการยังพบ
ข0 อ ผิ ด พ ล า ด  แ ล ะ
ความถูกต0องครบถ0วน 

3 0.67 สอดคล0อง 

1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าท่ี 
ท่ีให0บริการไม/เพียงพอกับ
ผู0รับบริการ 

3 1 สอดคล0อง 

1 .2 .4  ขาด เจ0 า หน0 า ท่ี
ปฏิบัติงานและให0บริการ
ในช/วงเวลาพักกลางวัน 

3 1 สอดคล0อง 

1.3 ด0านการเป4นผู0นํา 1.3.1 ขาดความพร0อมท่ี
จะแก0 ไขปtญหาและให0
คํ า ป รึ ก ษ า ท่ี เ ป4 น
ประโยชน� 

3 1 สอดคล0อง 

1.3.2 ขาดการให0บริการ
ช/ ว ย เ ห ลื อ ด0 า น ต/ า ง ๆ 
พ นั ก ง า น แ ต/ ง ก า ย ไ ม/
สุภาพไม/เรียบร0อย ไม/มี
ความสุภาพ พู ดจาไม/
ไพ เราะและ ไม/ เ ต็ ม ใจ 
ให0บริการ 

3 0.67 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 21 ผลค/า IOC ของคําถามที่ใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

  1.3.3 ขาดความ
กระตือรือร0น เอาใจใส/ 
และให0บริการด0วยความ
เต็มใจ 

3 1 สอดคล0อง 

1.3.4 ขาดการให0
คําแนะนําและตอบข0อ
ซักถามได0อย/างชัดเจน 
ถูกต0อง 

3 1 สอดคล0อง 

1.4 ด0านการควบคุม 1.4.1 ขาดการติดตามผล
การแก0ไขงานทุกคร้ังและ
ร า ย ง า น ใ ห0 เ จ0 า ข อ ง 
รับทราบ 

3 1 สอดคล0อง 

1 . 4 . 2  ไ ม/ ส า ม า ร ถ
ใ ห0 บ ริ ก า ร แ ล ะ แ ก0 ไ ข
ปtญหาท่ีต0องการได0 

3 0.67 สอดคล0อง 

1.4.3 ขาดการควบคุม
ผู0 รับ เหมาภายนอกให0
ปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

3 1 สอดคล0อง 

1.4.4 ขาดความตรงต/อ
เวลา 

3 0.67 สอดคล0อง 

 
  จากตารางท่ี 21  แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 1 ความ
เสี่ยงในการบริหาร มี 4 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านการวางแผน 2)ด0านการจัดองค�การ 3)ด0าน
การเป4นผู0นํา 4)ด0านการควบคุม พบว/า ทุกข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
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ตารางท่ี 22 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 2.1 ด0านการเงิน 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0
เช/า ไม/ถูกต0อง ส/งผลให0
ขาดความน/าเช่ือถือ และ
เจ0าของอาคารได0รับเงิน
ไม/ครบถ0วน 

3 1 สอดคล0อง 

2.1.2 จัดส/งเอกสารทาง
บัญชีและการเงิน ได0แก/ 
ใบแจ0งหน้ี  ใบเสร็จ ไม/
ตรงตามเวลาท่ีกําหนดทํา
ให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า  

3 1 สอดคล0อง 

2.1.3 มาตรการติดตาม
หน้ีสินไม/รัดกุม ทําให0เกิด
หน้ีค0างเกินระยะเวลาท่ี
กําหนด 30 วัน (ปกติจะ
ไม/เกิน 14 วัน ถ0าเกิดจาก
น้ีทางฝ�ายกฎหมายจะ
ดําเนินการติดตามทวง
หน้ี)  

3 1 สอดคล0อง 

2.1.4 การไม/นําเงินสดท่ีผู0
เช/ า ชําระเข0าบัญชีของ
เจ0าของอาคารภายในแต/
ละวัน ส/งผลให0 เจ0าของ
อาคารได0 รับ เ งินล/ าช0 า 
หรือ อาจเกิดปtญหาเงิน
สูญหาย 

3 1 สอดคล0อง 

2.1.5 การจัดส/งข0อมูล
ทางบัญชีและการ เ งิน 
ให0กับเจ0าของอาคารไม/
ถูกต0อง ส/งผลให0เจ0าของ
อาคารไม/ทราบข0อมูลทาง
บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น ท่ี
ถูกต0อง เช/น รายงานหน้ี
คงค0างชําระของผู0เช/าไม/
ตรงกับความเป4นจริงท่ี
เกิดขึ้น 

3 1 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 22 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

 2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา 
 

2.2.1 ไม/ทําตามแผนงาน
การบํารุงรักษา ตรวจสอบ 
อุ ปก รณ�  เ ค รื่ อ ง จั ก ร  ที่
กําหนดไว0 เป4นประจําทุก
เดือน ทําให0เครื่องจักรเกิด
การชํ ารุด เ สียหาย ก/อน
กําหนด โดยเจ0าของอาคาร
ต0องเ สียค/าใช0จ/ายในการ
ซ/ อ ม แ ซ ม ห รื อ เ ป ล่ี ย น
อุปกรณ�  และอาจส/ งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/า
และผู0ใช0อาคาร และเจ0าของ
อาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร เรียกค/าเสียหาย
ต/างๆที่ เกิดขึ้นกับเจ0าของ
อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.2.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 
ทักษะ ความเข0าใจในการ
ซ/อมแซม ทํ า ให0อุปกรณ�
เครื่องจักรเสียหาย เจ0าของ
อาคารเสียค/าใช0จ/ายเพ่ิมเติม
โดยไม/จําเป4น 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.2.3 การดูแลรักษาอาคาร
ไม/เป4นไปตามที่กฎหมาย 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  แ ล ะ
ข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทาง
ราชการ    กําหนดไว0  

3 1 สอดคล0อง 

2.2.4 การขาดการใส/ใจและ
มีความรู0ที่เพียงพอ ในการ
ซ/อมแซมอุปกรณ�ทั้งในกรณี
ซ/อมแซมเบ้ืองต0นและเกิด
เหตุฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0
เกิดข0อร0องเรียนจากผู0เช/า
และผู0ใช0อาคาร และอาจ
เกิดความเสียหายต/อชีวิต
และทรัพย�สินของผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร รวมถึงเจ0าของ
อาคารได0 

3 0.67 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 22 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

  2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึก
การทํางานของระบบ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห�การทํางาน
ของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก
และระบบประกอบอาคาร
ต/างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณ�ล/วงหน0าเครื่อง
อุปกรณ� ห ลักและระบบ
ประกอบอาคารต/างๆ ใน
อาคารเกิดชํารุดเ สียหาย
จากการใช0งาน และมีความ
เสียหายรุนแรง เช/น การ
หยุดทํางานของระบบปรับ
อากาศ หม0อแปลงไฟฟ|า
ระเบิด  ส/งผลต/อธุรกิจของ
ผู0เช/าและผู0ใช0อาคารและ
เจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซ่ึง
ทําให0 ผู0 เช/าสามารถเรียก
ค/ า เ สี ยห ายต/ า ง ๆ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับเจ0าของอาคารได0 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.3 ด0านบรกิารอาคาร 2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ในก รณี เ กิ ด เ หตุ
ฉุก เฉินต/ างๆ เช/น  ลิฟท�
ห ยุ ด ช ะ งั ก  ร ะ บ บ ป รั บ
อากาศ (Chiller) หยุด
ทํางาน ส/งผลให0การแก0ไข
เหตุการณ�เฉพาะหน0าเกิด
ปt ญ ห า  แ ล ะ ข า ด คว า ม
น/า เชื่ อถือกับผู0 ใช0อาคาร 
หรืออาจเกิดความเสียหาย
ต/อชีวิตและทรัพย�สินของ
ผู0ใช0อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือ
การ ใช0อ าคาร  ปรับปรุ ง
ข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส� ส/งผล
ต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความ
ผิดพลาด และผลกระทบต/อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น 

3 0.67 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 22 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

  2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ใน
การควบคุมดูแลงานบริการ
ต/างๆ ได0แก/งานรักษาความ
ปลอดภัย งานรักษาความ
สะอาด งานกําจัดแมลง+
สุขอนามัย งานกําจัดขยะ 
งานดูแลภูมิทัศน�และรักษา
สวน  

3 0.67 สอดคล0อง 

2.3.4 ปtญหาทางการเมือง 
เช/น ชุมนุมทางการเมือง 
ส/ ง ผล ให0 อ าคาร สูญ เ สี ย
รายได0 

3 1 สอดคล0อง 

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร 

2 .4 .1 การล/ าช0 า ในการ
จัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ0าง 
ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของ
การดําเนินงานในส/วนงานที่
เกี่ยวข0องกับเอกสารนั้นๆ
เช/น งานซ/อมแซมอุปกรณ� 
ในอาคาร ส/งผลให0เกิดข0อ
ร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.4.2 ขาดการประสานงาน
ที่ดีภายในส/วนงานส/งผลให0
ข0อมูลที่ประสานงานไปยัง
ส/วนงานอื่นผิดพลาด เช/น 
การแจ0งตัวเลขการใช0งาน
มิ เ ต อ ร� ไ ฟฟ| า ข อ ง ผู0 เ ช/ า
ผิดพลาด ส/งผลให0ส/วนงาน
ด0านการเงินเรียกเก็บเงิน
ของผู0เช/าผิดพลาด 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.4.3 การจัดซ้ือ จัดจ0าง ไม/
เป4นไปตามงบประมาณที่
วา ง ไว0  ก ารจั ดหาข0 อมู ล
เปรียบเทียบการจัดซ้ือจัด
จ0 างไม/ถูกต0อง เหมาะสม 
ส/งผลให0การจัดซ้ือในแต/ละ
ครั้งอาจไม/ได0ราคาที่ต่ํากว/า
เมื่อเทียบกับตลาด 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.4.4 การส/งเรือ่งที่ผู0เช/า
ร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่
เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ 
ทําให0การแก0ไขเรือ่งต/างๆ 
ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข 

3 1 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 22 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

 2.5 ด0านการบรกิาร

และการดแูลผู0เช/า

อาคาร ผู0ใช0อาคารและ

ผู0มาติดต/ออาคาร 

2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอา

ใจใสและการให0บรกิารด0าน

การบรกิารผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0

อาคารและผู0มาตดิต/อ

อาคาร  

3 1 สอดคล0อง 

2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 

ทั ก ษะ ก า ร ทํ า ง า น ด0 า น

บริการและไม/มีความเข0าใจ

ในงานบริการ ไม/สามารถ

แก0ไขสถานการณ�ได0หากพบ

ปtญหาการให0บริการและ

การดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0

อ า ค า ร แ ล ะ ผู0 ม า ติ ด ต/ อ

อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

2.5.3 เจ0าหน0าทีขาดการ

ค ว บ คุ ม ป ร ะ ส า น ง า น

สามารถและอํานวยความ

สะดวกให0แก/ ผู0 เ ช/ าต/ างๆ 

ของอาคาร และผู0มาติดต/อ

อาคาร 

3 0.67 สอดคล0อง 

 
  จากตารางท่ี 22 แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน มี 5 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านการเงิน 2)ด0านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา      
3)ด0านบริการอาคาร 4)ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร 
ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร พบว/า ทุกข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
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ตารางท่ี 23 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 3 ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพ 

 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงสาํหรบัการ 
ควบคุมคุณภาพ 

3.1 ด0านเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร 

3.1.1 ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทํา
ให0การดําเนินการด0านกายภาพ
ไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไป
ตามแผน 

3 1 สอดคล0อง 

3 . 1 . 2  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม/
สามารถปฎิบั ติ งานได0 ตาม
หน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจ
และถูกต0อง 

3 0.67 สอดคล0อง 

3 .1 .3  ขาดการควบคุ ม ให0
กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว0 

3 1 สอดคล0อง 

3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/มีการติดตาม และไม/
ควบคุมคุณภาพให0 ได0อย/ าง
ถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
ก า ร แ ก0 ไ ข ปt ญห า ไ ด0 อ ย/ า ง
เหมาะสม 

3 1 สอดคล0อง 

3.2 ด0านผู0บริหาร
อาคาร 

3.2.1 ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล 
ให0 กับ เจ0าของอาคาร ได0แก/
กลุ/มงานบริการสนับสนุนงาน
บริ ก ารอาคารและบริ กา ร
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการ
วิ ศ วกรรมอาคาร งาน ดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
ประกอบอาคาร   

3 0.67 สอดคล0อง 

3.2.2 ขาดการเอาใจใส/การ
ประสานงานการให0บริการงาน
ต/างๆ กับผู0 เช/าอาคาร ผู0 ใช0
อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
และกับเจ0าของอาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

3.2.3 ไม/ส ามารถแก0 ไข
สถานการณ�ได0หากพบปtญหา
การให0บริการและการดูแลผู0
เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคารและกับเจ0าของ
อาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ ไ ม/
สามารถควบคุมคุณภาพงานได0
อย/างถูกต0องและไม/สามารถ
แนะนํ าการแก0 ไขปtญหาได0
อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของ
อาคาร 

3 1 สอดคล0อง 
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  จากตารางท่ี 23  แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 3 ความเสี่ยง
สําหรับการควบคุมคุณภาพ มี 2 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านเจ0าของอาคารหรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร 2)ด0านผู0บริหารอาคาร พบว/า ทุกข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 
ตารางท่ี 24 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับ
การส/งมอบ  

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงสาํหรบั 
การส.งมอบ 

4.1  ด0านการส/งมอบ
พ้ืนที ่

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐาน
การวัดพ้ืนที่  ที่จะส/ง เพ่ือลด
ความเสี่ ยงและโอกาสเ กิด
ความผิดพลาดในการวัดพ้ืนที่ 

3 1 สอดคล0อง 

4.1.2 เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบ
การส/งมอบพ้ืนที่ขาดความรู0
ความเข0าใจการวัดพ้ืนที่และ
การประสานงานด0านต/างๆใน
การส/งมอบพ้ืนที่ 

3 1 สอดคล0อง 

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0 

4.2.1 การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนที่ 
เ จ0 า ห น0 า ที่ ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข0อมูลเ ก่ียวกับการเช/ า
พ้ืนที่ของผู0 เช/ าแต/ละรายยัง
ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/มี
ผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุง
ข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา 

3 1 สอดคล0อง 

4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/า
น้ําประปา ขาดการจัดทําคู/มือ
การจดหน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า เพ่ือ
ล ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ข อ ง
เจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของ
การใช0พลังงานไฟฟ|าและมีผู0
คอยตรวจสอบเพ่ือป|องการ
การผิดพลาดในการจดบันทึก
หน/วยมิเตอร�ไฟฟ|า 

3 1 สอดคล0อง 

4.2.3 การจัดเ ก็บค/าที่จอด
ร ถยน ต�  ร ถ จั ก ร ย า น ยน ต� 
เ จ0 า ห น0 า ที่ ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข0อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บ
ค/ า ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต� 
รถจักรยานยนต� แต/ละรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0
คอยตรวจสอบและปรับปรุง
ข0 อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ ค/ า จอ ด
ร ถ ย น ต� ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต�
ตลอดเวลา 

3 1 สอดคล0อง 



219 
 

 

  จากตารางท่ี 24 แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 4 ความ
เสี่ยงสําหรับการส/งมอบ มี 2 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านการส/งมอบพ้ืนท่ี 2)ด0านการจัดเก็บ
รายได0พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 แสดงให0เห็นว/า
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณานี้ไปจัด
ไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 

 
ตารางท่ี 25 ผลค/า IOC ของคําถามที่ใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 5 ความเสี่ยงด0าน
ความปลอดภัย  

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงด�านความ
ปลอดภยั 

5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู0ใช0
อาคาร(Health Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับ
อุณหภูมิและความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริมาณของอากาศ
บริสุทธิ์  (Fresh air) ให0
เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับ
คุณภาพอากาศให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/าง
ที่ไม/ดี ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.1.4 ขาดการควบคุมระดับ
ฝุ�นละออง เชื้อโรคในอากาศ  
ระดับของ CO2,CO3 และก�าซ
พิษอ่ืนๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.1.5 การควบคุมระดับเสียง
ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป4นอันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม 
อุบัติเหตุ และการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ 

3 1 สอดคล0อง 

5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจาก
อาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย 

3 1 สอดคล0อง 

5.2.3 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับการป|องกัน อัคคีภัย
และการซ0อมหนีไฟ 

3 1 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 25 ผลค/า IOC ของคําถามที่ใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 5 ความเสี่ยงด0าน
ความปลอดภัย (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

  5.2.4 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟ
ดูด/ไฟฟ|าซ็อต 

3 1 สอดคล0อง 

5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพ่ือป|องกันเหตุท/อน้ํา
แตกและเกิดน้ําท/วมได0 และ
แผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุทกภัย 

3 1 สอดคล0อง 

5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่อง
แผ/น ดินไหว  และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรับระดับค/าความรุนแรง
ของแผ/นดินไหวที่เกิดข้ึน 

3 1 สอดคล0อง 

5.3 ด0านความปลอดภัย     
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0า
ออกพ้ืนที่  ไม/ควบคุมคนเข0า
ออกพ้ืนที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0าออกโดยการแลกบัตร
เข0าพ้ืนที่ของอาคาร 

3 1 สอดคล0อง 

5.3.2 ขาดการป|องกันการลัก
ทรัพย�และการโจรกรรม 

3 1 สอดคล0อง 

5.3.3 ขาดการป|องกันการทํา
ร0ายร/างกายหรือการคุกคาม 
ต/อชีวิต 

3 1 สอดคล0อง 

5.3.4 ขาดการป|องกันการก/อ
การร0าย 

3 1 สอดคล0อง 

5 . 3 . 5  ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม
การจราจร 

3 1 สอดคล0อง 

5.3.6 ขาดการวางแผนการหา
ข0อมูลการชุมนุมประท0วง 

3 1 สอดคล0อง 

 
  จากตารางท่ี 25  แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 5 ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย มี 3 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร
(Health Risks) 2)ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป4นอันตราย(Safety Risk) 3)ด0านความ
ปลอดภัย (Security Risk) พบว/า ทุกข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
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ตารางท่ี 26 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 6 ความเสี่ยงด0าน
เทคโนโลยี 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

ความเสี่ยงด�านเทคโนโลย ี
    

6.1 ด0 านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและ
ส่ือสาร 

6.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟ|า
กําลัง มีอายุการใช0งานมานาน  
ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/  

3 1 สอดคล0อง 

6.1.2 ระบบไฟฟ|าสํารองจาก
เ ค รื่ อ ง กํ า เ นิ ด ไ ฟ ฟ| า
(Generator) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม  

3 0.67 สอดคล0อง 

6.1.3 ระบบการจ/ายไฟฟ|า
ภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อ
แปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซ/อมแซม 

3 0.67 สอดคล0อง 

6.1.4 ระบบสื่อสาร ได0แก/
ระบบโทรศัพท�  ระบบ
อิ น เ ต อ ร� เ น็ ต  ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ซ/อมแซม และไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
อนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.1.5 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูก
อ อ ก แ บ บ ใ ห0 เ ป4 น ไ ป ต า ม
มาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.1.6 ระบบเสียงและระบบ
ป ร ะ ก า ศ เ รี ย ก  ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 

6.1.7 ระบบป|องกันฟ|าผ/า ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 

6.1.8 ระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศน�รวม (MATV) 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครือ่งกล 

6.2.1 ระบบปรับอากาศ 
ภ า ย ใ น อ า ค า ร ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 

6.2.2 ระบบระบายอากาศ 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 
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ตารางท่ี 26 ผลค/า IOC ของคําถามท่ีใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 6 ความเสี่ยงด0าน
เทคโนโลยี (ต/อ) 

องค�ประกอบ 
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอบย.อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง ความถ่ี ค.าIOC การพิจารณา 

  6.2 .3 ระบบอัดอากาศ มีโดย
ระบบนี้จะติดต้ังที่ช/องทางหนีไฟ 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

3 1 สอดคล0อง 

6.2.4 ระบบลิฟต�  ขาดการ
ตรวจสอบ  ทดสอบ  และการ
บํ า รุ ง รั ก ษ าซ/ อ มแซ มแล ะ ไ ม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

6.3.1 ระบบดับเพลิ งหัวฉีด
อัตโน มั ติ  ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิง
และระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมี
ร ะ บ บ บํ า บั ดน้ํ า เ สี ย ข าดก า ร
ตรวจสอบ  ทดสอบ  และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย 

3 1 สอดคล0อง 

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

6.4.1 ระบบป|องกันและรักษา
ความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0อง
วงจรป�ด ระบบแจ0งสัญญาณเตือน
เม่ือเป�ดประตูหนีไฟ ระบบประตู
เ ข0 า -อ อ ก  อั ต โ น มั ติ  ร ะ บ บ 
ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ ระบบแลก
บัตรผู0มาติดต/อ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 

6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวก
ในอาคาร ได0แก/ระบบควบคุม
อาคารอัตโนมัติ (BAS) โดย
ควบคุมระบบระบบต/างๆ คื อ 
ระบบไฟฟ|าแสงสว/างในบริเวณ
พ้ืนที่ส/วนกลาง ระบบปรับอากาศ
ในส/วนของ AHU และ Pump 
ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัต โ น มั ติ ข า ดกา ร ต ร ว จส อบ 
ทดสอบ  และการบํ ารุ งรั กษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

3 1 สอดคล0อง 
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  จากตารางท่ี 26 แสดงกิจกรรมดําเนินงานท่ีจะใช0เป4นเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลักท่ี 6 ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี มี 4 องค�ประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร 2)ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 3)ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 4)ด0านระบบป|องกันและ
รักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร  พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑ�การ
พิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0
นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

3. นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 
  นําเกณฑ�ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานเปรียบเทียบค/าคะแนนการประเมินเชิงเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric statistics) วิธีของแมนและวิทนีย� (Mann-Whitney U Test) และประยุกต�เทคนิค 
MTMM การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานด0วยการประยุกต�เทคนิค MTMM 
  ผลการทดลองการใช�เกณฑ�การประเมิน ประเมินแล�วให�ลงคะแนนประเมินหลังการ
จัดการ 

  จากการวิจัยการทดลองการใช0เกณฑ�การประเมิน กับนําเกณฑ�ไปทดสอบประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ           
(5 แห/ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห/ง) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ/มท่ีศึกษา
จํานวน 30 คน เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนจากองค�ประกอบหลักของเกณฑ� องค�ประกอบย/อย ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงท่ี โอกาส และ
ผลกระทบ อาคารท่ีมีการจัดการความเสี่ยงในระดับต/างๆ เช/น การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น0อย (1) น0อยมาก และการประเมินระดับผลกระทบ           
(5) ผลกระทบร0ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน0อย (1) ผลกระทบ
น0อยมาก ผลการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน- วิทนีย� ยู 
(Mann-Whitney U Test) รายละเอียดผลทดลองการใช0เกณฑ�การประเมินกับ กลุ/มผู0จัดการ วิศวกร 
และช/างเทคนิคประจําอาคาร อาคารสํานักงานอาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี 
ตัวอย/างในการศึกษา เพ่ือตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างก/อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือ
หลังการประเมิน จํานวน 10 อาคาร ข0อมูลการวิเคราะห�ผลประยุกต�วิธีของวิธีของแมน- วิทนีย� ยู ตาม 
ภาคผนวก ญ และสามารถสรุปผลการวิเคราะห�ได0ดังนี้ 
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ตารางท่ี 27 ข0อมูลพ้ืนฐานของกลุ/มผู0จัดการ วิศวกร และช/างเทคนิคประจําอาคาร อาคารสํานักงาน 
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ตัวอย/างในการศึกษา เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล0องระหว/างก/อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน จํานวน 
10 อาคาร 

 

ลักษณะส.วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 
อาคารสํานักงาน  

เกรด มาตรฐาน เอ   
เกรด พ้ืนฐาน ซ ี

 
15 
15 

 
50.00 
50.00 

รวม 30 100.00 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
30 
- 

 
100.00 

- 
รวม 30 100.00 

อายุ  
20 – 30 ป� 
31 – 40 ป�    

 
18 
12 

 
60.00 
40.00 

รวม 30 100.00 
อายุการทํางาน   

1 – 5 ป�  
5 – 10 ป�    

 
17 
13 

 
56.70 
43.30 

รวม 30 100.00 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากว/าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   

 
10 
19 
1 

 
33.33 
63.33 
3.34 

รวม 30 100.00 
ตําแหน.งงาน  

ผู0จัดการอาคาร   
วิศวกรอาคาร 
ช/างเทคนิค 

 
10 
10 
10 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 30 100.00 
 

  จากตารางท่ี 27  แสดงว/า ผู0ให0ข0อมูลจํานวน 30 คน แบ/งเป4นอาคารสํานักงานเกรด 
มาตรฐาน เอ  เกรด และมาตรฐาน ซี จํานวนเท/ากัน เป4นเพศชาย ท้ังหมด มีอายุอยู/ระหว/าง 20 – 30 ป� 
คิดเป4นร0อยละ 60.00 มีอายุการทํางาน 1-5 ป� คิดเป4นร0อยละ 56.70 และมีระดับการศึกษาส/วนใหญ/
ระดับปริญญาตรี คิดเป4นร0อยละ 63.33 และปฏิบัติงานในตําแหน/งผู0จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช/าง
เทคนิคประจําอาคาร  ในจํานวนเท/ากัน 
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ตารางท่ี 28 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องค�ประกอบหลักของเกณฑ� ด0านเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank  
ก/อน หลัง 

1. อุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0งานมานาน  ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/  4.27 3.73 
2. ระบบไฟฟ|าสํารองจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ|าระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดย
ส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม  

4.40 2.80 

3. ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต ขาดการตรวจสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม และไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.09 2.87 

4. เตือนอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใน
อนาคต 

4.38 2.47 

5. ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบป|องกันฟ|าผ/าระบบเสาอากาศและวิทยุ
และโทรทัศน�รวม (MATV)  ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.07 2.57 

6. ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.33 2.50 

7. ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ช/องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

4.30 2.57 

8. ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.47 2.90 

9. ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและ
ระบบเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.33 2.77 

10. ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไปตามข0อกําหนดของกฏหมาย 

4.37 1.90 

11. ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด (CCTV) ระบบ
แจ0งสัญญาณเตือนเม่ือเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเข0า-ออก 
อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลก
บัตรผู0มาติดต/อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.53 1.83 

12. ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) 
โดยควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/างในบริเวณพื้นที่ส/วนกลาง 
ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต 

4.37 2.20 
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  จากตารางท่ี 28 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
เทคโนโลยี พบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 27 

 
ภาพท่ี 27 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านเทคโนโลยี 

 

ตารางท่ี 29 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านควบคุมคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank 
ก/อน หลัง 

1. เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการ
ด0านกายภาพไม/สะดวกราบร่ืนและไม/เป4นไปตามแผน 

3.97 1.83 

2. การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่ไม/สามารถปฎิบัติงานและขาดการควบคุมให0กิจกรรม
ต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง 

4.13 2.03 

3. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/มีการติดตาม และไม/ควบคุมคุณภาพให0ได0
อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม 

4.00 2.60 

4. เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร 
ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support service) และกลุ/มงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service)  

4.37 2.57 

5. ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร 

3.90 2.50 

6. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/ติดตาม ไม/สามารถแนะนําการแก0ไข
ปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคารและผู0เช/าอาคารและผู0มาติดต/อ 

4.27 2.97 
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 จากตารางที่ 29 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
การควบคุมคุณภาพพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง
ทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 28 

 
ภาพท่ี 28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการควบคุมคุณภาพ 

 
ตารางท่ี 30 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน

องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านการบริหาร 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank 
ก/อน หลัง 

1. ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ 4.13 2.23 
2. ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากรทางกายภาพให0เพียงพอต/อ
การทํางานขององค�การ 

3.93 2.33 

3. ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช0งบประมาณ 3.77 2.43 
4. ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร 4.00 2.83 
5. ไม/มีกระบวนการในการให0บริการที่เหมาะสม ยังพบข0อผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว 4.33 3.00 
6. มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการไม/เพียงพอกับผู0เช/า ผู0มาติดต/อในอาคาร 4.43 2.27 
7. ขาดเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและให0บริการในช/วงเวลาพักกลางวนั 4.43 2.23 
8. ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน� 4.33 2.40 
9. ขาดการให0บริการช/วยเหลืองานในด0านต/างๆ เช/นพนักงาน พูดจาไม/ไพเราะและไม/
เต็มใจ ให0บริการ 

4.13 2.17 

10. ขาดความกระตือรือร0น เอาใจใส/ และให0บริการด0วยความเต็มใจ 4.40 2.53 
11. ขาดการให0คําแนะนําและตอบข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง 4.03 2.97 
12. ขาดการติดตามผลการแก0ไขงานทุกคร้ังและรายงานให0เจ0าของ รับทราบ 3.87 2.47 
13. ไม/สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาที่ต0องการได0 3.93 2.90 
14. ขาดการควบคุมผู0รับเหมาภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ 3.93 2.43 
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  จากตารางท่ี 30 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
การบริหาร พบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 29 

 
ภาพท่ี 29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการบริหาร 
 
ตารางท่ี 31 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน                 

องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านการส/งมอบ 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank 
ก/อน หลัง 

1. เจ0าหน0าท่ีขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพ้ืนท่ี ท่ีจะส/งและขาดความรู0ความ
เข0าใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพ้ืนท่ี เพ่ือลดความ
เสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ี 

3.87 2.60 

2. การจัดเก็บค/าเช/าพ้ืนท่ี การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา เจ0าหน0าท่ีขาดการจัดทํา
ฐานข0อมูลเก่ียวกับการเช/าพ้ืนท่ีของผู0เช/าแต/ละรายยังไม/ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/
มีผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลาเพ่ือป|องการการผิดพลาด 

3.83 2.87 

3. การจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� เจ0าหน0าท่ีขาดการจัดทําฐานข0อมูล
เก่ียวกับการจัดเก็บค/าท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� แต/ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง 
และขาดผู0 คอยตรวจสอบและปรับปรุ งข0 อ มูลการจัด เ ก็บค/ าจอดรถยนต�
รถจักรยานยนต� 

4.00 2.67 
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 จากตารางท่ี 31 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการ
ส/งมอบพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดย
สามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 30 

 
ภาพท่ี 30 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการส/งมอบ 
 
ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน                  

องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank 
ก/อน หลัง 

1. ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศ
บริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

4.10 2.40 

2.  ระดับคุณภาพแสงสว/างที่ไม/ดี ไม/เหมาะสมและระดับเสียงไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

4.40 2.63 

3. ขาดการควบคุมระดับฝุ�นละออง เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และ
ก�าซพิษอ่ืนๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

4.23 2.50 

4. ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตรายและการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการป|องกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟ|าซ็อต การป|องกัน 
อัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ 

4.17 2.67 

5. ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพื่อป|องกันเหตุท/อ
น้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วมหรืออุทกภัย 

4.30 2.63 

6. ขาดการหาความรู0เร่ืองแผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับ
ระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดข้ึน 

3.97 2.63 

7. ขาดการควบคุมการเข0าออกพื้นที่ ไม/ควบคุมคนเข0าออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0าออกโดยการแลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร ขาดการป|องกันการลักทรัพย�และ
การโจรกรรมการทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิต การควบคุมการจราจรการ
วางแผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง 

3.90 2.70 
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  จากตารางท่ี 32  แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
ความปลอดภัยพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง
ทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 31 

 
ภาพท่ี 31 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านความปลอดภัย 
 
ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน                 

องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank  
ก/อน หลัง 

1. การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง ส/งผลให0ขาดความน/าเชื่อถือ และเจ0าของอาคาร
ได0รับเงินไม/ครบถ0วน 

4.03 2.90 

2. จัดส/งเอกสารทางบัญชีและการเงิน ได0แก/ ใบแจ0งหนี้  ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาที่
กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า  

3.87 2.53 

3. มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุม ทําให0เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน  4.00 2.37 
4. การไม/นําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชีของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน ส/งผลให0
เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ อาจเกิดปtญหาเงินสูญหาย 

4.27 2.63 

5. การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน ให0กับเจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผลให0
เจ0าของอาคารไม/ทราบข0อมูลทางบัญชีและการเงินที่ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0าง
ชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความเป4นจริงที่เกิดข้ึน 

4.23 2.43 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน                  
องค�ประกอบหลักของเกณฑ�ด0านการปฏิบัติงาน (ต/อ)   

ตัวชี้วัดความเสีย่ง 
Mean Rank  
ก/อน หลัง 

6. เจ0าหน0าที่ไม/ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เป4นประจําทุกเดือน ทําให0เคร่ืองจักร
เกิดการชํารุดเสียหาย ก/อนกําหนด และอาจส/งผลกระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร เรียกค/าเสียหายต/างๆที่เกิด
ข้ึนกับเจ0าของอาคาร 

3.73  2.53  

7. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะ ความเข0าใจในการซ/อมแซม ทําให0อุปกรณ�เคร่ืองจักร
เสียหาย  

3.80 2.70 

8. เจ0าหน0าที่ไม/ดูแลรักษาอาคาร ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติ และข0อบังคับที่
เก่ียวข0องกับทางราชการกําหนดไว0  

4.17 2.93 

9. เจ0าหน0าที่ขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณ�กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินเร/งด/วน  

3.93 2.63 

10. เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห�การ
ทํางานของเคร่ืองจักรอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณ�ล/วงหน0าเคร่ืองอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคารอาจ
เกิดการชํารุดเสียหาย และส/งผลอาจทําให0เกิดความเสียหายที่รุนแรงได0 

4.13 2.53 

11. เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆอาจจะทําให0ไม/
สามารถปฎิบัติได0ถูกต0องตามข้ันตอนของแผนฉุกเฉิน  

4.03 2.73 

12. เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร และปรับปรุงข0อมูลงานอาคาร  
ข0อมูลของผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส�  

4.13 2.90 

13. เจ0าหน0าที่ขาดความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแลงานบริการด0านต/างๆ ได0แก/ด0าน
งานรักษาความปลอดภัย ด0านงานรักษาความสะอาด ด0านงานกําจัดแมลง+ด0านงาน
สุขอนามัยและ ด0านงานดูแลภูมิทัศน�  

4.23 2.57 

14. ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทางการเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0 4.10 2.60 
15. การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ0างและไม/เป4นไปตามงบประมาณที่วางไว0 
ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วนงานที่เกี่ยวข0องและการจัดซ้ือ จัด
จ0าง  

3.87 3.00 

16. เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงานที่ดีภายในส/หน/วยงาน ส/งผลให0ข0อมูลที่
ประสานงานไปยังส/วนงานอ่ืนผิดพลาด และอาจจะก/อให0เกิดความเสียหายได0ในกรณี
เป4นการเรียกเก็บเงิน 

4.13 3.00 

17. การส/งเร่ืองที่ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่เก่ียวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทําให0
การแก0ไขเร่ืองต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับการแก0ไข 

4.10 2.43 

18. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการและขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงานและการให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร  

4.00 2.70 
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 จากตารางท่ี 33 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการ
ปฏิบัติงานพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพท่ี 32 

 
ภาพท่ี 32 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการปฏิบัติงาน 
 
  สําหรับการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคาร
เกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเส่ียง โดยใช0การวิเคราะห�ด0วยสถิติ
ทดสอบแมน-วิทนีย�ยู (Mann-Whitney U Test) แสดงได0ดังตารางท่ี 33 ถึง 35 
 
ตารางท่ี 34  ผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ 
อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง  

 

การประเมินความเสี่ยง 
Mean 
Rank 

Mann – Whitney U Z-test p-value 

ก/อนการจัดการความเสี่ยง  
 

45.20 9.000 -6.536** 
 

0.000 

หลังการจัดการความเสี่ยง  
 

15.80 

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ค/าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค/าน0อยกว/า The Critical U values = 4, n1 = 5, 
n2 = 5; จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 2001) 
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   จากตารางท่ี 34  จะเห็นได0ว/า เม่ือตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานอาคารเกรด 
มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อน
การจัดการความเสี่ยง มีผลการประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = -6.536, p-value = 0.000) หมายความว/า 
เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
ท่ีผู0วิจัยพัฒนาข้ึน สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพ สามารถ
นํามาใช0การประเมินได0 เป4นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีได0กําหนดไว0 
 

ตารางท่ี 35 ผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานอาคารเกรด มาตรฐาน เอ จําแนก
ตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง  

 

การประเมินความเสี่ยง 
Mean 
Rank 

Mann – Whitney U Z-test p-value 

ก/อนการจัดการความเสี่ยง  
 

22.73 4.000 -4.509** 
 

0.000 

หลังการจัดการความเสี่ยง  
 

8.27 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ค/าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค/าน0อยกว/า The Critical U values = 4, n1 = 5, 
n2 = 5; จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 2001) 

   
   จากตารางท่ี 35 จะเห็นได0ว/า เม่ือตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด 
มาตรฐาน เอ จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อนการจัดการความเสี่ยง มีผลการ
ประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงมีค/าลดลง อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Mann – 
Whitney U Test = 0.000, Z-test = -4.509, p-value = 0.000) หมายความว/า เกณฑ�มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท่ีผู0วิจัยพัฒนาข้ึน 
สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช0การประเมิน
ได0 เป4นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีได0กําหนดไว0 
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ตารางท่ี 36  ผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนก
ตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง  

 

การประเมินความเสี่ยง 
Mean 
Rank 

Mann – Whitney U Z-test p-value 

ก/อนการจัดการความเสี่ยง  
 

19.30 0.000 -2.374** 
 

0.018 

หลังการจัดการความเสี่ยง  
 

11.70 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ค/าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค/าน0อยกว/า The Critical U values = 4, n1 = 5, 
n2 = 5; จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 2001) 

   
   จากตารางท่ี 36  จะเห็นได0ว/า เม่ือตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด 
มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อนการจัดการความเสี่ยง มีผลการ
ประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงค/าลดลงไม/มาก อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = -2.374, p-value = 0.018) หมายความว/า เกณฑ�
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท่ีผู0วิจัย
พัฒนาข้ึน สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพกับอาคารสํานักงาน
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ  ได0 ส/วนอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ควรพิจารณานําไปใช0
เพ่ือการประเมินความเสี่ยงก/อนการจัดการความเสี่ยงและหลังการจัดการความเสี่ยง จะได0มีค/าความ
สอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง ลดลงได0 
  สรุปได0ว/า จากผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑ�มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในขณะท่ีเม่ือนําเกณฑ�นี้ไป
ทดลองประเมินความเสี่ยงกลุ/มอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ มีความเสี่ยงน0อยกว/ากลุ/มอาคาร
สํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี จึงสรุปได0ว/าเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสีย่งใน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน สามารถนํามาใช0การประเมินได0 

4. การวัดผลกระทบของความเส่ียงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานด�วยการประยุกต�เทคนิค MTMM 

 การวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานด0วยการประยุกต�เทคนิคเมทริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod 
Matrix: MTMM) โดยสนใจค/าท่ีสูง โดยละเว0นไม/ได0ทดสอบค/าเส0นทแยงความเชื่อม่ัน (Reliability 
Diagonal) เนื่องจากข0อจํากัดของวิธีความเสี่ยงและตัวอย/าง(n) ท่ีใช0ในการทดสอบมีจํานวน 30 ตัวอย/าง 
จึงไม/ได0พิจารณาถึงความสําคัญของค/าเส0นทแยงความเชื่อม่ัน (Reliability Diagonal) ในขณะท่ี 
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จํานวนวิธีการท่ีทดสอบเป4นตามมารตฐานของ โคเฮน (Cohen: 1988) จาก(K(K-1))/2  = 15  วิธีการ
ต/างกัน แต/ผลกระทบความเสี่ยงสูง และวิธีการต/างกัน แต/ผลกระทบความเสี่ยงเด่ียวกัน โดยหาค/า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 ใช0หลักทฤษฏีค/าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa, 1988) เป4นค/า
สัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นสองฝ�ายว/ามีความเห็นตรงกันมากหรือน0อยอย/างไร 
โดยค/าสุงสุดท่ีเป4นไปได0คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ�ายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ0องต0องกัน 
ในเรื่องของการการวัดเชิงจําแนก ท่ีมีระดับการวัดอยู/ในมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)สําหรับ
การวัดความเห็นพ0องต0องกันระหว/างผู0ประเมิน ผลของการใช0การทดสอบโดยใช0 Cohen’s Kappa 
(1988) 

  ผู0วิจัยได0ทําการวิเคราะห�การหาค/าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน ตาม(ภาคผนวก ญ) 
และสามารถสรุปผลการวิเคราะห�ได0ดังนี้ 

  ก/อนประเมิน (โอกาส) 
   จากค/าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.699 แสดงว/าค/าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัด

ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นท้ังสองฝ�ายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.699 
  ก/อนประเมิน (ผลกระทบ) 
   จากค/าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.714 แสดงว/าค/าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัด

ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นท้ังสองฝ�ายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.714 
  หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (โอกาส) 
   จากค/าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.659 แสดงว/าค/าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัด

ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นท้ังสองฝ�ายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.659 
  หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (ผลกระทบ) 
   จากค/าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.781 แสดงว/าค/าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัด

ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นท้ังสองฝ�ายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.781 
  ท้ังนี้ผู0วิจัย ได0วิเคราะห�การวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกต�เทคนิค MTMM โดยการหาค/าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ�เพียร�สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ดังแสดงผลตามตารางท่ี 37  
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ตารางท่ี 37 การวิเคราะห�เมตริกซ�หลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) การประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยวิธีลักษณะต/างกันแต/วิธีการ
เด่ียวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles) 

ค.าสหสัมพันธ� 

ประเภทความเสี่ยง 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

ด0านเทคโนโลย ี

ด0านการควบคุมคุณ
ภาพ 

ด0านการบริหาร 

ด0านการส/งมอบ 

ด0านความปลอดภัย 

ด0านการปฏิบัติงาน 

R1 ด�านเทคโนโลยี 1 
     

R2 ด�านการควบคุมคุณภาพ 0.146 1 
    

R3 ด�านการบริหาร 0.049 0.053 1 
   

R4 ด�านการส!งมอบ 0.254 0.302 0.236 1 
  

R5 ด�านความปลอดภัย 0.093 0.558 0.111 0.079 1 
 

R6 ด�านการปฏิบัติงาน 0.155 0.067 0.126 0.149 0.035 1 

 Mean 4.63 4.27 4.33 4.10 4.77 4.17 

 Std. Deviation 0.49 0.45 0.48 0.31 0.43 0.38 

 
  จากตารางท่ี 37 ผู0วิจัยได0ประยุกต�ใช0 MTMM การจัดการความเสี่ยงด0วยลักษณะ

ตัวชี้วัดต/างกันแต/วิธีการเด่ียวกัน หลักการพิจารณาคุณลักษณะเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน พบว/า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก 
การจัดการความเสี่ยงด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความ
เสี่ยงด0านความปลอดภัย(R5) ต/างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน มีค/า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท/ากับ 0.558ดังนั้น ผู0บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงความเสี่ยงใน
ด0านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด0านความปลอดภัยเป4นอันดับแรก เพราะเกิดสถานการณ�
ลักษณะต/างกันแต/วิธีการเด่ียวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles) และหลักพิจารณา
คุณลักษณะ อันดับสอง การจัดการความเสี่ยงด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุม
คุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านการส/งมอบ (R4) ต/างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยง
เดียวกัน มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เท/ากับ 0.302 ดังนั้น ผู0บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึง
ความเสี่ยงในด0านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด0านการส/งมอบ เป4นอันดับสอง เพราะเกิด
สถานการณ�ลักษณะต/างกันแต/วิธีการเด่ียวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles) 

  จากการผลวิจัย สรุปได0ว/า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก การจัดการความเสี่ยง
ด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านความปลอดภัย
(R5) นั้นหากการบริหารทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานมีการควบคุมคุณภาพ โดย
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ผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร เจ0าหน0าท่ีมีการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพสะดวกราบรื่นและเป4นไป
ตามแผน การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าท่ีสามารถปฎิบัติงานและควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าท่ีท่ี
กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง เจ0าหน0าท่ีมีความรู0 ความเข0าใจและมีการติดตาม และควบคุม
คุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม ความเสี่ยงด0านความ
ปลอดภัยมีองค�ประกอบย/อย 3 ด0านได0แก/ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร ด0านอุบัติภัย
เป4นความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเป4นอันตราย และด0านความปลอดภัย ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนได0นั้นหาก
ขาดการควบคุมคุณภาพ ในการทํางานด0านต/างๆ ความเสี่ยงด0านความปลอดภัยก็จะเกิดข้ึนได0ทุกเวลา
ดังนั้นผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร ควรดําเนินการ
จัดการความเสี่ยงทันทีแสดงให0เห็นว/าเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน สามารถนํามาใช0การประเมินได0  

  ส/วนหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสองการจัดการความเสี่ยงด0วยวิธีการต/างกัน
ระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านการส/งมอบ (R4) นั้นหากการ
บริหารทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานมีการควบคุมคุณภาพ โดยผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของ
อาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร เจ0าหน0าท่ีมีการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพสะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผน การปฏิบัติงานของ
เจ0าหน0าท่ีสามารถปฎิบัติงานและควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าท่ีท่ีกําหนดไว0 อย/างเข0าใจและ
ถูกต0อง เจ0าหน0าท่ีมีความรู0 ความเข0าใจและมีการติดตาม และควบคุมคุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและ
สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม ความเสี่ยงด0านการส/งมอบ จะลดน0อยลงถ0า
ผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร เจ0าหน0าท่ี มีความรู0 
ความเข0าใจ ติดตาม การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ความเสี่ยงด0านการส/งมอบท่ีจะมี
ผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานลดน0อยลงและลดความเสี่ยง
ด0านการสูญเสียรายได0ของเจ0าของอาคารสํานักงานได0 ดังนั้นผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทน
เจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร การดําเนินการท่ีมีระยะเวลารอดําเนินการได0 แสดงให0เห็นว/า
เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
สามารถนํามาใช0การประเมินได0 

5. ปรับปรุงเกณฑ�ประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 
  จากผลการวิจัย ผู0วิจัยได0นํามาพัฒนาปรับปรุงเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามข้ันตอนท่ี 1 และ ข้ันตอนท่ี 2 ดังนั้นผู0วิจัย
จึงได0นําข0อความท่ีใช0เป4นเกณฑ�การพิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ประกอบด0วย 6 องค�ประกอบหลัก 
20 องค�ประกอบย/อย 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังแสดงตามภาพท่ี 33 ถึงภาพท่ี 38 
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ภาพที่ 33 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 1 

องค�ประกอบหลัก 1 
ความเสี่ยงด�านเทคโนโลย ี
(Risk for Technology) 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านระบบวิศวกรรมไฟฟlา 

และสื่อสาร 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านระบบงานวิศวกรรม 

เครื่องกล 

องค�ประกอบย.อย 3  
ด�านระบบวิศวกรรมประปา, 

สุขาภบิาลและดับเพลิง 

องค�ประกอบย.อย 4 
ด�านระบบปlองกันและรักษาความปลอดภัย

และอํานวยความสะดวกในอาคาร 
ข0อ 1 อุปกรณ�ระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0งาน
มานาน  ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/ 

ข0อ 1 ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ภายในอาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

ข0อ  1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติระบบหัว
จ/ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ขา ดกา ร ต รว จสอบ  ทดส อบ  และ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ข0อ 1 ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย 
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป�ด (CCTV) ระบบแจ0ง
สัญญาณเตือนเมื่อเป�ดประตูหนีไฟ (Fire Exit 
Door) ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ 
(Access Control)ระบบ ทางเข0 า-ออก 
อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผู0มาข0อ 2 ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ|า

ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดยส/งผ/าน
หม0อแปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม 

ข0อ 2 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ช/องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 

ข0อ 2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ํา
เสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ ารุ งรั กษาซ/ อมแซมและไม/ เป4น ไปตาม
ข0อกําหนดของกฏหมาย 

ข0อ 2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร 
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดย
ควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสง
สว/างในบริเวณพื้นที่ส/วนกลาง ระบบปรับ
อากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ 
ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุ งรักษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

ข0อ 3 ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท� ระบบ
อินเตอร� เน็ ต ขาดการตรวจสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม และไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ข0อ 3 ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ข0อ 4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให0เป4นไปตาม
มาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

ข0อ 5 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบ
ป|องกันฟ|าผ/าระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศน�รวม (MATV)  ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม 
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ภาพที่ 34 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 2 

องค�ประกอบหลัก 2 
ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ  

(Risk for Quality Control)   
 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านเจ�าของอาคาร/ตัวแทน

เจ�าของอาคาร 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านผู�บริหารอาคาร 

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การ
ดําเนินการด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่น
และไม/เป4นไปตามแผน 

ข0อ 1เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน 
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ให0กับ
เจ0าของอาคาร ได0แก/กลุ/มงานบริการ
สนับสนุน(Support service) และ
กลุ/ มงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service) 

ข0อ 2 การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่ไม/
สามารถปฎิบัติงานและขาดการควบคุม
ให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่กําหนด
ไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง 

ข0อ 2 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณ�ได0
หากพบปtญหาการให0บริการและการ
ดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร 

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/ มีการติดตาม และไม/ควบคุม
คุณภาพ ให0 ได0 อย/ า งถู กต0 อ งและ ไม/
สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/าง
เหมาะสม 

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความ
เข0 า ใจและไม/ ติดตาม ไม/สามารถ
แนะ นําการแก0 ไขปtญหา ได0 อย/ า ง
เหมาะสมให0กับเจ0าของอาคารและผู0
เช/าอาคารและผู0มาติดต/อ 
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ภาพที่ 35 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 3 

องค�ประกอบหลัก 3 
ความเสี่ยงในการบริหาร 

   (Risk for Management) 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านการวางแผน 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านการจัดองค�การ 

องค�ประกอบย.อย 3  
ด�านการเป-นผู�นํา 

องค�ประกอบย.อย 4 
ด�านการควบคุม 

ข0อ 1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และ
แผนงานขององค�การ 

ข0อ 1  ไม/มีกระบวนการในการ
ให0บริการที่เหมาะสม ยังพบ
ข0อผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว 

ข0อ 1 ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหา
และให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน� 

ข0อ 1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงาน
ทุก ค รั้ ง แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห0 เ จ0 า ข อ ง 
รับทราบ 

ข0อ2 ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และจัดหาทรัพยากรทางกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานขององค�การ 

ข0อ 2 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการ
ไม/ เพียงพอกับผู0 เช/ า ผู0มา ติดต/อใน
อาคาร 

ข0อ 2  ขาดการให0บริการช/วยเหลืองาน
ในด0านต/างๆ เช/นพนักงาน พูดจาไม/
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ 

ข0อ 2 ไม/สามารถให0บริการและแก0ไข
ปtญหาที่ต0องการได0 

ข0อ 3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ 

ข0อ 3  ขาดเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและ
ให0บริการในช/วงเวลาพักกลางวัน 

ข0อ 3  ขาดความกระตือรือร0น เอาใจ
ใส/ และให0บริการด0วยความเต็มใจ 

ข0อ 3 ขาดการควบคุมผู0รับเหมา
ภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ 

ข0อ 4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร 

ข0อ 4  ขาดการให0คําแนะนําและตอบ
ข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง 
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ภาพที่ 36 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 4 

องค�ประกอบหลัก 4 
ความเสี่ยงสําหรับการส.งมอบ  

   (Risk for Handover) 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านการส.งมอบพื้นที่ 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านการจัดเก็บรายได� 

ข0อ 1 เจ0าหน0า ที่ขาดการกําหนด
มาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะส/งและขาด
ความรู0ความเข0าใจการวัดพื้นที่และการ
ประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบ
พื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด
ความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ 

ข0อ  1การจัดเก็บค/า เช/ าพื้น ที่  การ
จั ด เ ก็ บ ค/ า ไ ฟ ฟ| า  ค/ า น้ํ า ป ร ะ ป า 
เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําฐานข0อมูล
เกี่ยวกับการเช/าพื้นที่ของผู0เช/าแต/ละ
รายยังไม/ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/
มีผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลผู0
เ ช/ า ตลอด เ วลา เพื่ อป| อ งการกา ร
ผิดพลาด 

ข0อ 2 การจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต� เจ0าหน0าที่ขาดการ
จัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค/าที่จอดรถยนต� รถจักรยานยนต� แต/
ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง และขาด
ผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูล
ก า ร จั ด เ ก็ บ ค/ า จ อ ด ร ถ ย น ต�
รถจักรยานยนต� 
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ภาพที่ 37 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 5 

องค�ประกอบหลัก 5 
ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย 

    (Risk for Safety) 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของ

ผู�ใช�อาคาร 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านอุบัตภิัยเป-นความเสีย่งจากสภาวะ

ที่เป-นอันตราย 

องค�ประกอบย.อย 3  
ด�านความปลอดภยั     

ข0อ 1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ 
ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของ
อากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร 

ข0อ 1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัย
จากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตรายและ
การให0ความรู0และการประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/
ไฟฟ|าซ็อต การป|องกัน อัคคีภัยและ
การซ0อมหนีไฟ 

ข0อ 1 ขาดการควบคุมการเข0าออก
พื้นที่ ไม/ควบคุมคนเข0าออกพื้นที่ ที่
ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการ
แลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร ขาดการ
ป|องกันการลักทรัพย�และการโจรกรรม
การทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อ
ชีวิต การควบคุมการจราจรการวาง
แผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง ข0อ 2 ระดับคุณภาพแสงสว/างที่ไม/ดี ไม/

เหมาะสมและระดับเสียงไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

ข0อ 2 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร
เพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ํา
ท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ํา
ท/วมหรืออุทกภัย 

ข0อ 3 ขาดการควบคุมระดับฝุ�นละออง เชื้อ
โรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และ
ก�าซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร 

ข0อ 3 ขาดการหาความรู0 เ รื่อง
แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพ
อาคารในการรองรับระดับค/าความ
รุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 38 สรุปผลการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องค�ประกอบหลัก 6 

องค�ประกอบหลัก 6 
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

(Risk for Operation) 

องค�ประกอบย.อย 1 
ด�านการเงิน 

องค�ประกอบย.อย 2 
ด�านปฎิบตัิงานและ

บํารุงรักษา 

องค�ประกอบย.อย 3  
ด�านบริการอาคาร 

องค�ประกอบย.อย 4 
ด�านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 

ข0อ 1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง 
ส/งผลให0ขาดความน/าเชื่อถือ และเจ0าของ
อาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน 

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ไม/ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เป4น
ประจําทุกเดือน ทําให0เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย 
ก/อนกําหนด และอาจส/งผลกระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0
อาคาร เรียกค/าเสียหายต/างๆที่เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคาร 

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆอาจจะทําให0ไม/
สามารถปฎิบัติได0ถูกต0องตามขั้นตอนของ
แผนฉุกเฉิน 

ข0อ 1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสาร
จัดซื้ อ จั ดจ0 า งและไม/ เป4นไปตาม
งบประมาณที่วางไว0  ส/ งผลให0เกิด
ความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วน
งานที่เกี่ยวข0องและการจัดซื้อ จัดจ0าง 

ข0อ 2 จัดส/งเอกสารทางบัญชีและการเงิน 
ได0แก/ ใบแจ0งหนี้  ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาที่
กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า 

ข0อ 2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะ ความเข0าใจในการ
ซ/อมแซม ทําให0อุปกรณ�เครื่องจักรเสียหาย 

ข0อ 2 เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0
อาคาร และปรับปรุ งข0อ มูลงานอาคาร  
ข0อมูลของผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส� ข0อ  2 เจ0 าหน0าที่ ขาดการ

ป ร ะ ส า น ง า น ที่ ดี ภ า ย ใ น ส/
หน/ ว ย ง าน  ส/ ง ผ ล ให0 ข0 อ มู ล ที่
ประสานงานไปยังส/วนงานอื่น
ผิดพลาด และอาจจะก/อให0เกิด
ความเสียหายได0ในกรณีเป4นการ
เรียกเก็บเงิน 

ข0อ 3 มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุมทําให0
เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาที่กําหนด44 วัน 

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ไม/ดูแลรักษาอาคาร ตามที่กฎหมาย
พระราชบัญญัติ และข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทางราชการ
กําหนดไว0 

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ขาดความเอาใจใส/ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการด0านต/างๆ ได0แก/ด0าน
งานรักษาความปลอดภัย ด0านงานรักษา
ความสะอาด ด0านงานกําจัดแมลง+ด0านงาน
สุขอนามัยและ ด0านงานดูแลภูมิทัศน� 

ข0อ 3 การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน 
ไปยังส/วนงานที่ เ กี่ยวข0อง ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให0การแก0ไขเรื่อง
ต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข 

ข0อ 4 การไม/นําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชี
ของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน ส/งผลให0
เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ อาจเกิด
ปtญหาเงินสูญหาย 

ข0อ 4 เจ0าหน0าที่ขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่
เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณ�กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเร/งด/วน 

ข0อ 4 ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทาง
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0 

ข0อ 5 การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน 
ให0กับเจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผลให0เจ0าของ
อาคารไม/ทราบข0อมูลทางบัญชีและการเงินที่
ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0างชําระของผู0เช/าไม/
ตรงกับความเป4นจริงที่เกิดขึ้น 

ข0อ 5 จ0าหน0าที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ 
เพื่อนํามาวิเคราะห�การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก
และระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร หากไม/ทราบ
การณ�ล/วงหน0าเครื่องอุปกรณ�หลักและระบบประกอบ
อาคารต/างๆ ในอาคารอาจเกิดการชํารุดเสียหาย และ
ส/งผลอาจทําให0เกิดความเสียหายที่รุนแรงได0 

องค�ประกอบย.อย 5 
ด�านการบริการและการดูแลผู�เช.าอาคาร 

ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต.ออาคาร 

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ขาด
ค ว า ม รู0  ทั ก ษ ะ ก า ร
ทํางานด0านบริการและ
ขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงาน
และการให0บริการด0าน
การบริการผู0เช/าอาคาร 
ผู0 ใ ช0 อ าคารและผู0 ม า
ติดต/ออาคาร 



244 
 

 

6. เกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 

  จากภาพท่ี 26 ถึงภาพท่ี 31 ผู0วิจัยได0สรุปผลการการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท่ีได0เริ่มกระบวนการ
ดําเนินการวิจัยต้ังแต/การประยุกต�ใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures 
Research)  EDFR รอบท่ี 1 โดยการสัมภาษณ�และ รอบท่ี 2 การตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม 17 
คน การวิเคราะห�ความตรงของเนื้อหา (IOC) จากผู0เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน  การนําเกณฑ�ไปทดสอบ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานเปรียบเทียบค/า
คะแนนการประเมินเชิงเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานด0วยการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของ
แมน-วิทนีย� (Mann-Whitney U Test) กับอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคาร
เกรด มาตรฐาน ซี  และประยุกต�เทคนิค MTMM การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกต�เทคนิค MTMMจนกระท่ัง
สามารถสรุป การพัฒนาเกณฑ� โดยมีจํานวน 6 องค�ประกอบหลัก 20 องค�ประกอบย/อย และ 60 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ซ่ึงในลําดับต/อไปจะนําเกณฑ�ท่ีได0พัฒนาข้ึนเบื้องต0นและปรับปรุง เพ่ือนําไปจัดทํา
เป4นแบบประเมินเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน และร/างคู/มือเกณฑ�ในลําดับต/อไป (ตามภาคผนวก ฎ)  
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ด้วยการประยุกต์
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่ายข้อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพ่ือพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงาน ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: 
EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความตรงเชิง
เนื้อหาการพิจารณาค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก 
วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู  และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารส านักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค MTMM ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง อาคารส านักงาน ด้วยการด าเนินการวิจัยในหลาย
ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน จากเจ้าของอาคาร ตัวแทนเจ้าของอาคาร บริษัท
ผู้บริหารจัดการอาคารเพ่ือศึกษา พัฒนาประเด็นของแนวโน้มที่จะเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ด้วยเทคนิค
การวิจัยเอกสารและการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่าย โดยการประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้โปรแกรม 
ส าหรับการวิเคราะห์และการสร้างภาพเสมือนจริงของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Pajek) การเชื่อมโยง
เครือข่ายไม่พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพ่ือจัดกระท าประเด็นมาเป็นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การสังเคราะห์จัดกระท าประเด็นมาเป็นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงพัฒนาเป็นแนวสัมภาษณ์ การใช้เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) 
รอบที่ 1 เพ่ือการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงาน จากนั้นจึงด า เนินการวิ เคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร การใช้เทคนิค
วิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 เพ่ือเป็นการยืนยันเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ได้พัฒนาขึ้นและ
วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตลอดจนน าเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู และการวัดผลกระทบของความ
เสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค 
MTMM และปรับปรุงเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารส านักงาน ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน หลังจากทดสอบประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี ได้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงาน จ านวน 6 องค์ประกอบหลัก ( 6thTQM-HaSO) 20 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงส าหรับการ
ควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 3) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 
4) ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ (Risk for Handover) 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for 
Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) สามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย ได้ดังนี ้

1.1 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการท างานที่ช่วยให้ผู้บริหารอาคารสามารถสร้างความสมดุลของต้นทุนเชิง
เศรษฐศาสตร์และการด าเนินธุรกิจ ระหว่างมาตรการในการป้องกันและการบรรลุผลส าเร็จของพันธกิจ 
ด้วยการปกป้องด้านเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค์การ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่อสาร 2)ด้านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 3)ด้านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง และ 4)ด้านระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกในอาคาร 

1.2 ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอน
การบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค์รวมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาองค์การให้มีการจัดการคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านเจ้าของอาคารและตัวแทนเจ้าของอาคาร 2)ด้าน
ผู้บริหารอาคาร 

1.3 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการบริหารจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ(Place) ท าหน้าที่สนองตอบและสนับสนุน 
กิจกรรมองค์การ (Process) และผู้ปฎิบัติงานขององค์การ (People) เพ่ือให้อาคารบรรลุความ
ต้องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ และความต้องการ
ของผู้ใช้อาคาร มีบทบาทมีหน้าที่การด าเนินงาน การก าหนดนโยบาย การก าหนดกลยุทธ์ การก าหนด
มาตรฐาน การประเมินผล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการวางแผน 2)ด้านการจัด
องค์การ 3)ด้านการเป็นผู้น า 4)ด้านการควบคุม 

1.4 ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ (Risk for Handover) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถบริการได้ถึงมือลูกค้าเช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มา
ติดต่ออาคาร การส่งมอบพื้นท่ี หรือการสื่อสารกับผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่ออาคาร การส่งมอบ
จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการเพ่ิม
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ผลผลิตเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่ออาคาร 
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการส่งมอบพื้นท่ี 2)ด้านการจัดเก็บรายได ้

1.5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ 
การเสี่ยงภัย การสูญเสีย เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งที่เป็นอันตรายกับผู้ใช้อาคารและทรัพย์สิน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร(Health 
Risks) 2)ด้านอุบัติภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็นอันตราย (Safety Risk) 3)ด้านความปลอดภัย 
(Security Risk) 

1.6 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการท างาน การปฎิบัติงานภายในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการ
ท างาน โครงสร้างพื้นฐาน ภาระหนาที่ที ่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการเงิน 2)ด้านปฎิบัติงานและบ ารุงรักษา 3)ด้านบริการอาคาร 4)ด้าน
การสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ด้านการบริการและการดูแลผู้เช่าอาคารผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ
อาคาร 

2. ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) พบว่าจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นที่มีโอกาสน าไปพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ตามความรู้และความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่น าไปสู่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน  จาก 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality 
Control) 3) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 4) ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ (Risk 
for Handover) 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
(Risk for Operation) ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน  โดยมี 6 องค์ประกอบหลัก 20 
องค์ประกอบย่อย และ 84 ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

3. จากผลการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ในรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้าง
เป็นแบบสอบถามเพ่ือน ากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา สามารถมาสร้างเป็นองค์ประกอบหลักของ
เกณฑ์ได้ดังนี้ 1)ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี มี 4 องค์ประกอบย่อย คือด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สื่อสาร ด้านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด้านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และ
ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกในอาคาร 2)ความเสี่ยงส าหรับการ
ควบคุมคุณภาพ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านเจ้าของอาคารและตัวแทนเจ้าของอาคาร ด้าน
ผู้บริหารอาคาร 3)ความเสี่ยงในการบริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการเป็นผู้น า ด้านการควบคุม 4)ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 
ด้านการส่งมอบพ้ืนที่ ด้านการจัดเก็บรายได้5)ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบย่อย 
คือ ด้านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารด้านอุบัติภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็น
อันตราย ด้านความปลอดภัย 6)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการเงิน 
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ด้านปฎิบัติงานและบ ารุงรักษา ด้านบริการอาคาร ด้านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร ด้านการ
บริการและการดูแลผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่ออาคาร 

4. ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากการใช้โปรแกรม ส าหรับการวิเคราะห์และการสร้างภาพเสมือนจริง
ของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข่ายไม่พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) 
เพ่ือแสดงค่าดีกรีสูงสุดของความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4 ล าดับ พบว่า ล าดับที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร มีการเชื่อมโยงล าดับสูงสูดจ านวน 59 เส้นแขนใน
การเชื่อมโยง ล าดับที่ 2 ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพมีการเชื่อมโยง จ านวน 15 เส้นแขนใน
การเชื่อมโยง ล าดับที่ 3 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยง จ านวน 11 เส้นแขนในการ
เชื่อมโยงและล าดับที่ 4  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีการเชื่อมโยง จ านวน 9 เส้นแขนในการ
เชื่อมโยง แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันทางเครือข่ายทางสังคมใน
บริบทต่างๆ 

5. ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลการพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน เพ่ือสรุปเป็นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงาน โดยการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน เพื่อน ามาใช้สรุปเป็นเกณฑ์การประเมิน พบว่า กิจกรรมด าเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ในองค์ประกอบหลัก
ที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)  องค์ประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) องค์ประกอบหลักท่ี 3 ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk 
for Quality Control) องค์ประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ (Risk for Handover) 
องค์ประกอบหลักท่ี 5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) องค์ประกอบหลักที่ 6 ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) พบว่าทุกข้อความที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์ การพิจารณา
ได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
น าข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบประเมินมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน โดยมี 
6 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

6. น าเกณฑ์ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารส านักงานกลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี และน าผลมา
ทดสอบใช้ประยุกต์เทคนิคการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู และการวัดผล
กระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานด้วยการ
ประยุกต์เทคนิค MTMM พบว่า การประยุกต์การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู 
จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ในขณะที่เมื่อน าเกณฑ์นี้ไปทดลองประเมินความเสี่ยง
กลุ่มอาคารส านักงานเกรด มาตรฐาน เอ มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอาคารส านักงานเกรด มาตรฐาน ซี 
และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค MTMM หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก การจัดการความเสี่ยง
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ด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(R5) ต่างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.558 ดังนั้น ผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านการควบคุณภาพและด้าน
ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะเกิดสถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน (Heterotrait - 
Monomethod Triangles)และหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสอง การจัดการความเสี่ยงด้วย
วิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด้านการส่งมอบ (R4) 
ต่างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.302
ดังนั้น ผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงในด้านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ 
เป็นอันดับสอง เพราะเกิดสถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน (Heterotrait - Monomethod 
Triangles) จึงสรุปได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงาน สามารถน ามาใช้การประเมินได้ 

 
การอภิปรายผล 
 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงานทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารส านักงาน ยังไม่มีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ความส าคัญของปัญหาในปัจจุบันพบว่าการจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน เจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร ยังไม่
ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนัก หากไม่มีการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดก็จะมีและส่งผลกระทบกับ
เจ้าของอาคาร ผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร หรือกลุ่มคนที่เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆ ในอาคารส านักงานได้ 
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น จึงน ามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือค้นหาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน จากการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงานองค์ประกอบหลักของเกณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี องค์ประกอบย่อยได้แก่ ด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร  ด้านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง ด้านระบบป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกในอาคาร  มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไพจิตร 
ศิริอารยะพันธ์ (2548) ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของอาคารส านักงานเกรดเอ อย่างไร ธงชัย  ทองมา (2554) ชี้ให้เห็นว่า การรักษาสภาพอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร การให้บริการที่ดีมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการสร้างความ
ปลอดภัยและขอบเขตความรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรกายภาพและการน านวัตกรรมในด้าน
วงจรชีวิตอาคารโดยการพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ใช้ระบบแบบครบวงจรของการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลอาคารดิจิตอล มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบอาคาร (Leonas U et al., 2015)  
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพ องค์ประกอบย่อยได้แก่ด้านเจ้าของอาคารหรือ
ตัวแทนเจ้าของอาคาร ด้านผู้บริหารอาคาร มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วินัย ศรีจันทึก 
(2550) ชี้ให้เห็นว่า การควบคุมดูแลอาคารสถานที่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม
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คุณภาพงาน ทั้งนี้ อิศราพล  ลิ้มเพียรชอบ (2547) ชี้ให้เห็นว่าการน าไปใช้ซึ่งกระบวนการเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงของโครงการและการเฝ้าติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ อย่างไร
ก็ดีการบริการการจัดการคุณภาพและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากและมีปัญหา 
บริษัทรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรกายภาพการให้บริการการจัดการจะต้องประเมินระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า (Natalija Lepkova, 2013) ด้านที่ 3 ความเสี่ยงในการบริหาร องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการเป็นผู้น า ด้านการควบคุม มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ธงชัย  ทองมา  (2554) ชี้ให้เห็นว่า การบริหาร จะให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ ทิศทาง และก ากับดูแล ประเมินผล ทั้งนี้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ ได้แก่บุคลากร ควรมีการประชุมวางแผน ก าหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ (วินัย  ศรีจันทึก, 2550) ด้านที่ 4 ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ องค์ประกอบย่อยได้แก่ 
ด้านการส่งมอบพื้นท่ี ด้านการจัดเก็บรายได ้มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ  ช่วยตระกูล 
(2551)ชี้ให้เห็นว่าด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารด้านอุบัติภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็นอันตราย ด้านความปลอดภัย 
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ  ช่วยตระกูล (2551)ชี้ให้เห็นว่าด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงรวม
ไปถึงการมีส่วนร่วม และ ธงชัย ทองมา (2553) ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของอาคาร แบ่งเป็น  3 ส่วน
ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร  (Health Risks) อาคารได้ให้
ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ระดับคุณภาพอากาศไม่ดี ระดับคุณภาพแสงสว่างที่ไม่ดี ระดับ
อุณหภูมิผิดปกติหรือไม่เหมาะสม  2) ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได้ให้ความส าคัญ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เป็นอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟ้า เช่น ไฟดูด 
ไฟฟ้าซ็อต น้ าท่วม แผ่นดินไหว 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) อาคารได้ให้
ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การลักทรัพย์และการโจรกรรม การท าร้ายร่างกายหรือการคุกคาม 
ต่อชีวิต การก่อการร้าย การชุมนุมประท้วง เป็นต้น  ด้านที่ 6 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มี 5 
องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการเงิน ด้านปฎิบัติงานและบ ารุงรักษา ด้านบริการอาคาร ด้านการ
สนับสนุนงานจัดการอาคาร ด้านการบริการและการดูแลผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่ออาคาร
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ  ช่วยตระกูล (2551) ชี้ให้เห็นว่าด้านการเงินควรใช้วิธีการ
บริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกันความเสี่ยง และธงชัย  ทองมา (2554) 
ชี้ให้เห็นว่าส่วนปฎิบัติการ จะให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ งานบ ารุงรักษาอาคารและโครงสร้าง 
งานบ ารุงรักษาระบบประกอบอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย  การป้องกัน
และก าจัดแมลง งานดูแลสวนและงานการรักษาภูมิทัศน์ งานบริการพิเศษหรืองานเฉพาะทางหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
 จากผลการวิจัย เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร วิศวกรอาคาร 
ช่างเทคนิคประจ าอาคาร เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพทางอาคาร
ส านักงานควรตระหนักถึงอันดับแรก เรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความ
เสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างกัน ผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควร
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พิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านการควบคุณภาพและด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ผลกระทบ 
ความเสี่ยงเดียวกันการด าเนินการจัดการความเสี่ยงทันที่ และอันดับสอง การจัดการความเสี่ยงด้วย
วิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านการส่งมอบต่างกัน มี
ผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกันผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงในด้านการ
ควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เป็นอันดับสอง ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การด าเนิน
ที่มีระยะรอด าเนินการได้ ทั้งนี้ผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยผู้วิจัยจะได้จัดท าตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน และยังพบว่ามี
ความสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานการวิจัยเอกสารและการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่าย 
เพ่ือการจัดองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป็นเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู้วิจัยสรุปรูปแบบโมลเดลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน  (6th TQM-HaSO)  แสดง
ตามภาพท่ี 39  
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 จากภาพที่  39 รูปแบบโมลเดลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ( 6th  TQM-HaSO) แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน มีโอกาสเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบใน
แต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปเป็นวงล้อแห่งความปลอดภัยหากหาวิธีการประเมินความเสี่ยง
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ความเสี่ยงไม่มีโอกาสที่จะหายไป เพียงแต่ว่าการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะท าอย่างไรไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานจึงมีความส าคัญทั้งนี้การ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงานให้ประสบความส าเร็จนั้น 
 หากผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคารมองเห็นถึงหรือการน า โมลเดลการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง (6th TQM-HaSO) มาใช้ในงานการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านักงานจากโมเดลจะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงแต่ละด้านนั้น โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงมีโอกาสเกิดหมุนเวียนสลับกันไป โดยไม่ได้เรียงล าดับของการเกิดความเสี่ยงในแต่ละด้าน โอกาส
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจะรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ส าหรับแนวทางการน าไปใช้งานนั้นผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร จะต้อง
มีความเข้าใจในบริบทของความเสี่ยงในแต่ละด้านการโดยการศึกษา โอกาส ผลกระทบ ของความเสี่ยงใน
แต่ด้าน การน าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงมาใช้นั้น โดยการประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน
เมื่อพบความเสี่ยงผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร จะต้องหาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม 
ประเมิน เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงหรือมีโอกาสเกิดน้อยที่สุด แต่สามารถหาวิธีป้องกันและลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารส านักงาน การน าโมลเดล 6th TQM-HaSO  มาประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ตามคู่มือมาตรฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาเป็น 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการป้องกันหรือการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
อาคารส านักงานได้ และเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้มาติดต่อตลอดจน
ผู้ที่มีหน้าที่ปฎิบัติงานภายในอาคารส านักงานและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินได ้
 ทั้งนี้การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารส านักงาน ไม่มีข้อจ ากัดในการน าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงมาใช้กับ
การประเมินความเสี่ยง อาคารส านักงานหรืออาคารส านักงานประเภทอ่ืนๆ เพียงแต่ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการอาคารจะเลือกประเมินความเสี่ยงด้านไหนก่อนหรือสลับกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง 
ตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของอาคาร สถานที่ตั้ง สภาพตัวอาคาร งานระบบประกอบอาคาร 
กฎหมายควบคุมอาคาร  
 ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของการจัดการความเสี่ยงเพ่ือที่จะน า
องค์การไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของ
อาคาร ผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงาน และผู้บริหารอาคาร ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจ าอาคารและ
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เจ้าหน้าที่  ที่ท างานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ตลอดจน      
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ส านักงาน อาคาร อาคารพานิชย์ อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคาร
อุตสาหกรรมอาคารทางด้านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค์ อาคารพิเศษและอาคารประเภทอ่ืนๆ 
อาคารต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบแนวคิด
บริบทของผลที่ได้รับจากการศึกษาได้แก่ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารส านักงาน ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารและผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารส านักงานได้ ความเสี่ยง
เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การประเมินความเสี่ยงก็เพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาการบริหารจัดการอาคาร 
1.1 หน่วยงานเอกชน 

 ผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร ควรก าหนดเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาการ
บริหารจัดการอาคารโดยการพิจารณาคุณลักษณะเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก การจัดการความเสี่ยง
ด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ต่างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร ควร
พิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านการควบคุณภาพและด้านความปลอดภัย เป็นอันดับแรก เพราะ
เกิดสถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน และหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสอง การ
จัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านการ
ส่งมอบต่างกันมีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร ควรพิจารณา
ถึงความเสี่ยงในด้านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เป็นอันดับสอง เพราะเกิด
สถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษา
และสามารถน าแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้งานได้ อาคารต่างๆ ของหน่วยงานเอกชน
ได้แก่ อาคารส านักงาน อาคารพานิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคารอุตสาหกรรม ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับอาคารส านักงาน 

1.2 หน่วยงานภาครัฐ  
 ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ควรก าหนดเชิงนโยบายส าหรับการ

พัฒนาการบริหารจัดการอาคารหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เพ่ือให้
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษาและสามารถน าแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ของภาครัฐ เพ่ือให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษาและสามารถน าแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้งานได้ อาคารต่างๆ 
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ของหน่วยราชการ ได้แก่ อาคารส านักงานในแต่ละกระทรวง อาคารทางการศึกษา อาคารทางด้าน
สาธารณสุข อาคารเอนกประสงค์ อาคารพิเศษและอาคารประเภทอ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
อาคารส านักงาน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
  จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน พบว่าองค์ประกอบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานองค์ประกอบหลักของเกณฑ์  
6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 2) ความเสี่ยงส าหรับการควบคุมคุณภาพ 3) ความเสี่ยงใน
การบริหาร 4) ความเสี่ยงส าหรับส่งมอบ 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน ทั้งนี้เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และผู้บริหารอาคาร ได้แก่ ผู้จัดการ
อาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจ าอาคารและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงาน เป็นที่รวมของคนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ ได้แก่        
ผู้เช่า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้อาคาร เพ่ือรู้ทันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ถึงโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆได้ และลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิต 
เกิดความปลอดภัย ความพึงพอใจ ได้รับความสะดวก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถด ารงความเป็นอาคาร
ส านักงาน เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สินไว้ให้อยู่ในระดับที่สูงได้ 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สัมภาษณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน การศึกษานี้มีเกณฑ์

เลือกศึกษาเฉพาะอาคารส านักงาน ควรจัดให้มีการวิจัยต่อเนื่องในการศึกษาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารประเภทที่แตกต่างกัน 
เช่น อาคารห้างสรรพสินค้า อาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาคารเรียน อาคารศูนย์ประชุม อาคาร
ส่วนราชการ เพราะเป็นแหล่งรวมคนจ านวนมากที่มาใช้อาคาร ศึกษาในบริบทต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและน ากลับมาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานหรืออาคารประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ต่อไป โดยเน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพและความเสี่ยงด้าน
การส่งมอบ 

3.2 ใช้ทฤษฎีฐานรากเพ่ือความหมายของเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพทางอาคารส านักงาน ในเชิงลึกจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง
เชิงทฤษฎีอ่ืนๆ เช่นนักวิชาการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ใน
มหาวิทยาลัย ผู้จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจ าอาคาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารที่
ได้รับการยอมรับ นายกสมาคมการบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นต้น เพ่ือประมวลข้อมูลให้เป็น
พ้ืนฐานทางทฤษฏีในด้านความเสี่ยงที่เก่ียวกับการบริหารจัดการอาคารส านักงาน  
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แนวสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ืองการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
คําชี้แจง 
 แนวแบบสัมภาษณ�ฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความเห็นและประมวลข(อเสนอแนะ
จากผู(ทรงคุณวุฒิด(านการศึกษาตัวบ2งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
เป5นการสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร(าง (semi-structure interview) 
  
ชื่อผู(ให(สัมภาษณ�..................................................................................................................................... 
ตําแหน2ง...........................................................................หน2วยงาน....................................................... 
วันท่ีให(สัมภาษณ�................................................เวลา..........................................สถานท่ี........................ 

  
ประเด็นการสัมภาษณ� 
 

1. ในมุมมองของท2านเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีเป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงในการ
บริหาร (Risk for Management) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง 

2. ในมุมมองของท2านเหตุการณ�ความเสี่ยง ท่ีเป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง 

3. ในมุมมองของท2านเหตุการณ�ความเสี่ยง ท่ีเป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control (QC)) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง 

4. ในมุมมองของท2านเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีเป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงสําหรับการ
ส2งมอบ (Risk for Delivery) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง 

5. ในมุมมองของท2านเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีเป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงด(านความ
ปลอดภัย (Risk for Safety) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง 

6. ข(อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 

 ตามวิธีการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) 
ประยุกต.ท้ังหมด 17 ท4านจําแนกเป7น 4 กลุ4มโดยมีผู=ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของ
ผู=ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 กลุ�ม 1 นักวิชาการผู=ทรงคุณวุฒิด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
อาจารย.ท่ีสอนและทําการวิจัยด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร จํานวน 5 ท4าน 
ดังนี้  

1. รศ.ดร.เสริชย.   โชติพานิช หัวหน=าภาค ภาควิชาเคหการ คณะสถาปKตยกรรมศาสตร. 
จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย  

2. ดร.สุกุลพัฒน. คุ=มไพศาล อาจารย.ประจํา สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

3. อาจารย.ฐาปณีย.  พันธุ.เพชร  หัวหน=าสาขาวิชาการจัดการอาคาร และทรัพยากร 
กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน.               

4. อาจารย.ธงชัย สัญญาอริยาภรณ. อาจารย.ประจํา สาขาวิชาการจัดการอาคาร และ
ทรัพยากร กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน.  

5. อาจารย.ชิษณุชา  ขุนจง  อาจารย.ประจํา สาขาวิชาการจัดการอาคาร และทรัพยากร 
กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน. 
 กลุ�ม 2 เจ=าของอาคารและผู=บริหารอาคาร ด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร จํานวน 8 ท4าน ดังนี้ 

1. เจ=าของอาคารหรือตัวแทนเจ=าของอาคาร ทํางานด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร 

1.1 ดร.อัครพงษ. คัชมาตย. ผู=ช4วยผู=จัดการด=านคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ.และอาจารย.พิเศษ  

1.2 คุณชาญ ศิริรัตน. ผู=ช4วยกรรมการผู=จัดการฝTายบริหารทรัพยากรอาคารและ
วิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร.ตี้ จํากัด ในเครือบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)  

1.3 คุณจักรพันธ. ปWยะพฤกษพรรณ ผู=จัดการอาวุโสฝTายบริหารอาคาร 1 บริษัท 
ซีพี แลนค. จํากัด  

1.4 คุณนายจักรพันธ.   ภวังคะรัตน.  ผู=อํานวยการส4วนงานวิศวกรรมอาคาร บริษัท 
โจนส.แลง ลาซาล แมนเนจเม=นท. จํากัด และ รองประธาน สถาบันอาคารเขียว / อุปนายก คนท่ี 1 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห4งประเทศไทย 
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2. ผู=บริหารอาคาร ได=แก4 ผู=จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ=าหน=าท่ี ทํางานด=านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

2.1 คุณยุทธนา  ก่ิงเพ็ชรพรกุล ผู=จัดการอาคารอับดุลราฮิม 
2.2 คุณวิเชียร  ก=อนศรี ผู=จัดการอาคารบางกอกซิตี้  
2.3 คุณเดโชยศ  ชัยเจริญฐิฎิพันธุ. วิศวกรอาคารอับดุลราฮิม 
2.4 คุณวิทวัตร สังข.แก=ว  วิศวกรอาคารบางกอกซิตี้ 

 กลุ�ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร จํานวน 2 ท4าน 
1. คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร  
2. คุณกิตติคุณ คชเสนี รองนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 

 กลุ�ม 4 ผู=ใช=อาคารมีหน=าที่ด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจํานวน 
2 ท4าน 

1. คุณนรวีร. ฉัตรตราภรณ. VP & Administration & Asset Management Department 
บจม. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac)  

2. คุณเฉลิมชัย ศรีอนันต. ผู=จัดการ ส4วนสํานักงาน กองทุนบําเหน็จบํานาญข=าราชการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
กําหนดการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลัก 
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กําหนดการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลัก EDFR รอบท่ี 1 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน(ง/ท่ีทํางาน 
กําหนดการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลัก 

วัน-เดือน-ป- เวลา สถานที่ 
กลุ(ม 1 นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

1 รศ.ดร.เสริชย�   โชติพานิช หัวหน�าภาค ภาควิชาเคหการ 
คณะสถาป ตยกรรมศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

20 ม.ค 59 13.30 น. คณะสถาป ตยกรรมศาสตร� 
จุฬาลงกรณ�มหาวทิยาลัย 

2 ดร.สุกลุพัฒน� คุ�มไพศาล 
 

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย�              
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

13 ม.ค 59 14.00 น. ร�านอินทนิล ป 1มบางจาก 
สาขาพหโยธิน ซอย 41  

3 อาจารย�ฐาปณีย�  พันธุ�เพชร หัวหน�าสาขาวชิาการจัดการอาคาร 
และทรัพยากร กายภาพ สถาบัน
การจดัการป ญญาภิวัฒน� 

13 ม.ค 59 15.00 น. สถาบันป ญญาภิวัฒน� 

4 อาจารย�ธงชัย สัญญาอริยาภรณ� อาจารย�ประจํา สาขาวิชาการ
จัดการอาคาร และทรัพยากร 
กายภาพ สถาบันการจัดการ
ป ญญาภิวัฒน� 

13 ม.ค 59 15.30 น. สถาบันป ญญาภิวัฒน� 

5 อาจารย�ชิษณุชา  ขนุจง อาจารย�ประจํา สาขาวิชาการ
จัดการอาคาร และทรัพยากร 
กายภาพ สถาบันการจัดการ
ป ญญาภิวัฒน� 

13 ม.ค 59 16.00 น. สถาบันป ญญาภิวัฒน� 

กลุ(ม 2 เจ�าของอาคารและผู�บริหารอาคาร ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

6 ดร.อัครพงษ� คัชมาตย� ผช.ผจก ด�านคุณภาพและความ
ปลอดภัย/อาจารย�พิเศษ 

4 ม.ค 59 16.00-17.00  อาคารภูมิสริิ ชัน้ 12
โรงพยาบาลจุฬาฯ  

7 คุณชาญ ศิรริัตน� ผู�ชAวยกรรมการผู�จัดการสาย
งานบริหารทรัพยากรอาคาร
บริษัท พลัส พรอ็พเพอร�ตี้ จํากัด 

4 ก.พ 59 
 

11.30 น. อาคารรัชภาคย� 

8 คุณจักรพันธ� ปDยะพฤกษพรรณ ผู�จัดการอาวุโสฝGายบริหาร
อาคาร 1 บริษัท ซีพี แลนค� จํากัด 

5 ม.ค 59 13.00-14.00 น. อาคารฟอร�จนู ชัน้ 10 
(CP) 

9 คุณจักรพันธ�   ภวังคะรัตน� ผู�อํานวยการ สAวนงานวิศวกรรม
อาคาร บริษัท โจนส�แลง ลาซาล 
แมนเนจเม�นท� จํากัด  

14 ม.ค 59 15.00 น. อาคารอับดุลราฮิม 

10 คุณวิเชียร  ก�อนศร ี ผู�จัดการอาคารจีพีเอฟวทิยุ 11 ม.ค 59 11.30น อาคารจีพีเอฟวิทยุ 
11 คุณยุทธนา  กิ่งเพ็ชรพรกลุ ผู�จัดการอาคารอับดุลราฮิม 5 ก.พ. 59 15.30 น. อาคารอับดุลราฮิม 
12 คุณวิทวตัร สังข�แก�ว วิศวกรอาคารจีพีเอฟวทิยุ 11 ม.ค 58 10.30น อาคารจีพีเอฟวิทยุ 
13 คุณเดโชยศ  ชัยเจรญิฐิฎิพันธุ� วิศวกรอาคารอับดุลราฮิม 5 ก.พ. 59 14.30 น. อาคารอับดุลราฮิม 

กลุ(ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 

14 คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคม 5 ม.ค 59 
14.00-15.00 น.

อาคารเดอะไนท�  
อาคารB ชั้น 17 

15 คุณกิตติคุณ คชเสน ี รองนายกสมาคม 7 ม.ค 59 
16.00-17.00 น.

อาคารลุมพินทีาวเวอร� ชั้น 
27 บ.ชีวาไทย 

กลุ(ม 4 ผู�ใช�อาคาร   
16 คุณนรวรี� ฉัตรตราภรณ� VP & Department Head, 

Administration & Asset 
Management Department, 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส        
คอมมนูิเคชัน่ จํากัด 

5 ม.ค 59 17.00-17.45 น. อาคารจามจรุี ชั้น 32 

17 คุณเฉลิมชัย ศรีอนันต� ผู�จัดการ สAวนสํานักงาน กองทนุ
บําเหน็จบํานาญข�าราชการ 

15 ก.พ. 59 11.00 น. อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 6 
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ภาพการเข�าสัมภาษณ� EDFR รอบท่ี 1 

 การวิจัยนี้ได�รับการอนุเคราะห�จากผู�เชี่ยวชาญเป นอย!างดีในการให�ทัศนะ แนวคิดและ
ความเห็นต!างๆ ด�านการศึกษาตัวบ!งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
ตามวิธีการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) จํานวน 17 ท!าน
จําแนกเป น 4 กลุ!ม ได�แก! กลุ!ม 1 นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร อาจารย�ท่ีสอนและทําการวิจัยด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
กลุ!ม 2 เจ�าของอาคารและผู�บริหารอาคาร ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ!ม 
3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และ กลุ!ม 4 ผู�ใช�อาคารมีหน�าท่ีด�านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร พร�อมกันนี้ ผู�วิจัยได�ขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพขณะ
ดําเนินการสัมภาษณ� มีรายละเอียดดังต!อไปนี้ 
 กลุ!ม 1 นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
อาจารย�ท่ีสอนและทําการวิจัยด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
 

 
 
ภาพท่ี 40 การสัมภาษณ� รองศาสตราจารย� ดร.เสริชย�  โชติพานิช หัวหน�าภาค ภาควิชาเคหการ 

คณะสถาปSตยกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  
 สถานท่ี: คณะสถาปSตยกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 41 การสัมภาษณ� ดร.สุกุลพัฒน� คุ�มไพศาล  อาจารย�ประจําสาขาวิชานวัตกรรม        

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�   
 สถานท่ี: ร�านอินทนิล สาขาพหโยธิน ซอย 41 
 

 

 
ภาพท่ี 42 การสัมภาษณ� ดร.อัครพงษ� คัชมาตย� ผู�ช!วยผู�จัดการด�านคุณภาพและความปลอดภัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� และอาจารย�พิเศษ  
 สถานท่ี: อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ� 
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ภาพท่ี 43 การสัมภาษณ� อาจารย�ฐาปณีย�  พันธุ�เพชร  หัวหน�าสาขาวิชาการจัดการอาคารและ
ทรัพยากรกายภาพ  สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน� 

 สถานท่ี: สถาบันปSญญาภิวัฒน� ถนนแจ�งวัฒนะ 
 

 
 

ภาพท่ี 44 การสัมภาษณ� อาจารย�ธงชัย สัญญาอริยาภรณ�  อาจารย�ประจําสาขาวิชาการจัดการอาคาร
และทรัพยากรกายภาพ  สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน� 

 สถานท่ี: สถาบันปSญญาภิวัฒน� ถนนแจ�งวัฒนะ 
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ภาพท่ี 45 การสัมภาษณ� อาจารย�ชิษณุชา  ขุนจง  อาจารย�ประจําสาขาวิชาการจัดการอาคารและ
ทรัพยากรกายภาพ  สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน� 

 สถานท่ี: สถาบันปSญญาภิวัฒน� ถนนแจ�งวัฒนะ 
 

กลุ!ม 2 เจ�าของอาคารและผู�บริหารอาคาร ด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 
 

 
 

ภาพท่ี 46 การสัมภาษณ� คุณชาญ ศิริรัตน� ผู�ช!วยกรรมการผู�จัดการสายงานบริหารทรัพยากรอาคาร 
บริษัท พลัส พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด  

 สถานท่ี: บริษัท พลัส พร็อพเพอร�ตี้ จํากัด ชั้น 7 อาคารรัชภาคย� ถนนอโศก  



 280

 
 

ภาพท่ี 47 การสัมภาษณ� คุณจักรพันธ� ปZยะพฤกษพรรณ ผู�จัดการอาวุโสฝ]ายบริหารอาคาร 1  
บริษัท ซีพี แลนค� จํากัด  

 สถานท่ี: บริษัท ซีพี แลนค� จํากัด ชั้น 10 อาคารฟอร�จูน ถนนรัชดาภิเษก 
 

 
 

ภาพท่ี 48 การสัมภาษณ� คุณจักรพันธ� ภวังคะรัตน� ผู� อํานวยการ ส!วนงานวิศวกรรมอาคาร 
บริษัท โจนส�แลง ลาซาล แมนเนจเม�นท� จํากัด  

 สถานท่ี: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
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ภาพท่ี 49  การสัมภาษณ� คุณวิเชียร  ก�อนศรี ผู�จัดการอาวุโส อาคารจีพีเอฟวิทยุ     
 สถานท่ี: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 

 

 
 
ภาพท่ี 50  การสัมภาษณ� คุณยุทธนา  ก่ิงเพ็ชรพรกุล ผู�จัดการอาวุโส อาคารอับดุลราฮิม 
         สถานท่ี: ชั้น B1 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
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ภาพท่ี 51  การสัมภาษณ� คุณวิทวัตร สังข�แก�ว วิศวกร อาคารจีพีเอฟวิทยุ 
             สถานท่ี: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
 

 
 

ภาพท่ี 52 การสัมภาษณ� คุณเดโชยศ  ชัยเจริญฐิฎิพันธุ�  วิศวกร อาคารอับดุลราฮิม 
 สถานท่ี: ชั้น B1 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
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กลุ!ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี 53  การสัมภาษณ� คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 
              สถานท่ี: อาคารB ชั้น 17 อาคารเดอะไนท� ถนนรัชดาภิเษก 

 

 
 

ภาพท่ี 54  การสัมภาษณ� คุณกิตติคุณ คชเสนี รองนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร 
              สถานท่ี:  ชั้น 27 อาคารลุมพินีทาวเวอร� ถนนพระราม 4 
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กลุ!ม 4 ผู�ใช�อาคารมีหน�าท่ีด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 

 

 
 

ภาพท่ี 55 การสัมภาษณ� คุณนรวีร� ฉัตรตราภรณ� VP & Department Head, Administration &   
       Asset Management Department, บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 

              สถานท่ี:  ชั้น 32 อาคารจามจุรี ถนนพระราม 4 
 

 
 
ภาพท่ี 56  การสัมภาษณ� คุณเฉลิมชัย  ศรีอนันต� ผู�จัดการส!วนงานบริหารสํานักงาน กองทุนบําเหน็จ                 

บํานาญข�าราชการ 
 สถานท่ี:  กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถาม EDFR รอบ 2  
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2  
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 
เรียน ท�านผู�เชี่ยวชาญท่ีให�ความอนุเคราะห�เข�าร�วมการวิจัยทุกท�าน 
สิ่งท่ีส�งมาด�วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 
 
 กระผมนายธงชัย  ทองมา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ        
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําดุษฎีนิพนธ�เรื่อง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” ประโยชน�ท่ีคาดว�า
จะได�รับคือตัวบ�งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด�วยการ
ประยุกต�เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห�วรรณกรรมแบบเครือข�ายข�อมูลและเทคนิคการวิจัย
อนาคตและการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารจากผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด 17 ท�าน ด�วยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยได�รับการ
อนุเคราะห�จากท�านให�เข�าไปสัมภาษณ�ไปแล�วนั้น ขณะนี้ได�รวบรวมความคิดเห็นจากท�านและ
ผู�เชี่ยวชาญท�านอ่ืนๆ โดยสรุปไว�ในแบบสอบถามท่ีแนบมาด�วย 
 กระผมขอความอนุเคราะห�จากท�านได�พิจารณาความเห็นของผู�เชี่ยวชาญท�านอ่ืน รวมท้ัง
ความคิดเห็นท่ีท�านเคยให�ไว� และขอให�ท�านได�ช�วยแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงการเก็บรวบรวม
ข�อมูลจากการสัมภาษณ�และการยืนยันความเห็นจากแบบสอบถามเปEนสิ่งจําเปEนและมีความสําคัญ
อย�างยิ่งของการวิจัยในครั้งนี้ โดยกระผมหวังเปEนอย�างยิ่งว�าจะได�รับความอนุเคราะห�จากท�านอีกครั้ง
หนึ่งและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 หากท�านมีข�อสงสัยเก่ียวกับการวิจัยหรือข�อคําถามเพ่ิมเติม จากแบบสอบถาม โปรด
สอบถามได�ท่ี โทรศัพท� 081-835-2409  
 

ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีได�สละเวลาอันมีค�าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
นายธงชัย  ทองมา 

นักศึกษาตาม สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ผู�วิจัย) 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2  
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 
คําช้ีแจง 
  

 แบบสอบถามนี้เปEนการสอบถามเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกับ
บริบทท่ีปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพ่ือยืนยันองค�ประกอบท่ีใช�ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้นผู�วิจัยจะนําไปวิเคราะห�ข�อมูล
และสังเคราะห�ข�อมูล จัดทําเปEนเกณฑ�มาตรฐานการประเมินต�อไป 
 
 แบบสอบถามนี้ได�แบ�งออกเปEน 2 ส�วน ประกอบไปด�วย 
 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต�อองค�ประกอบท่ีใช�ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 
 ตอนท่ี 2 ข�อเสนอแนะ 
 
 

ชื่อผู�ตอบแบบสอบถาม........................................................................................................................... 

ตําแหน�ง...........................................................................หน�วยงาน....................................................... 

วันท่ีทําแบบสอบถาม................................................เวลา........................สถานท่ี.................................. 
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2  
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 
คําช้ีแจง 
  

 แบบสอบถามนี้เปEนการสอบถามเพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกับบริบท
ท่ีปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพ่ือยืนยันองค�ประกอบท่ีใช�ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้นผู�วิจัยจะนําไปวิเคราะห�ข�อมูลและ
สังเคราะห�ข�อมูล จัดทําเปEนเกณฑ�มาตรฐานการประเมินต�อไป 
 
 แบบสอบถามนี้ได�แบ�งออกเปEน 2 ส�วน ประกอบไปด�วย 
 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต�อองค�ประกอบท่ีใช�ในเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 
 ตอนท่ี 2 ข�อเสนอแนะ 
  

ขอขอบพระคุณทุกท�านท่ีได�สละเวลาอันมีค�าในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
  

นายธงชัย  ทองมา 
นักศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผู�วิจัย) 

 



 

 

289 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต2อองค"ประกอบที่ใช3ในเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ท2านเห็นด3วยหรือไม2ว2า
ตัวบ2งชี้ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงของการจัดการบริหารงานอาคารสํานักงานต2อไปนี้ จะสามารถนําไปสู2การจัดการความเสี่ยงในการจัดการบริหารงานอาคาร
สํานักงาน ได3ในอนาคต 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท�านเพียงคําตอบเดียว 

 

องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1) ความเสี่ยงในการบรหิาร 
   (Risk for 
Management) 

1.1 ด�านการวางแผน 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และ
แผนงานขององค�การ 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหา
ทรัพยากรกายภาพให�เพียงพอต�อการ
ทํางานขององค�การและการสรรหา
ผู�บริหารอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและ
การบริหารการใช�งบประมาณ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.1.4 ขาดการบํารุงรกัษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 1.2 ด�านการจัด  

      องค�การ 
1.2.1 ไม�มีกระบวนการในการ
ให�บริการเหมาะสม และรวดเร็ว 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.2.2 การบริการยังพบข�อผิดพลาด 
และความถกูต�องครบถ�วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.2.3 มีจํานวนเจ�าหน�าที่ ที่
ให�บริการไม�เพียงพอกบัผู�รับบริการ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.2.4 ขาดเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานและ
ให�บริการในช�วงเวลาพกักลางวัน 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.3 ด�านการเปEนผู�นํา 1.3.1 ขาดความพร�อมที่จะแก�ไข
ปVญหาและให�คําปรึกษาที่เปEน
ประโยชน� 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

       

1.3.2 ขาดการให�บริการช�วยเหลือด�าน
ต�างๆ พนกังานแต�งแต�งกายไม�สุภาพไม�
เรียบร�อย ไม�มีความสุภาพ พูดจาไม�
ไพเราะและไม�เต็มใจ ให�บริการ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  1.3.3 ขาดความกระตือรือร�น เอาใจ

ใส� และให�บริการด�วยความเต็มใจ 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.3.4 ขาดการให�คําแนะนําและตอบ
ข�อซักถามได�อย�างชัดเจน ถูกต�อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.4 ด�านการควบคุม 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก�ไข
งานทุกครั้งและรายงานให�เจ�าของ 
รับทราบ 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.4.2 ไม�สามารถให�บริการและแก�ไข
ปVญหาที่ต�องการได� 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

1.4.3 ขาดการควบคุมผู�รับเหมา
ภายนอกให�ปฎิบัติตามกฎระเบยีบ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

       

1.4.4 ขาดความตรงต�อเวลา - การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)  
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
2)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบตัิงาน  
    (Risk for Operation) 

2.1 ด�านการเงิน 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู�เช�า ไม�ถกูต�อง 

ส�งผลให�ขาดความน�าเชื่อถอื และ

เจ�าของอาคารได�รับเงินไม�ครบถ�วน 

- การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 

- การประเมิน (Ass) 

       

2.1.2 จัดส�งเอกสารทางบัญชีและ

การเงิน ได�แก� ใบแจ�งหนี้  ใบเสร็จ ไม�

ตรงตามเวลาที่กําหนดทําให�ผู�เช�าชําระ

เงินล�าช�า  

- การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 

- การประเมิน (Ass) 
       

2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม�รัดกุม 

ทําให�เกิดหนี้ค�างเกินระยะเวลาทีก่ําหนด 

30 วัน (ปกติจะไม�เกิน 14 วัน ถ�าเกดิ

จากนี้ทางฝZายกฎหมายจะดําเนนิการ

ติดตามทวงหนี้)  

- การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 

- การประเมิน (Ass) 
       

2.1.4 การไม�นําเงินสดที่ผู�เช�าชําระเข�า

บัญชีของเจ�าของอาคารภายในแต�ละวนั 

ส�งผลให�เจ�าของอาคารได�รับเงินล�าช�า 

หรือ อาจเกิดปVญหาเงินสูญหาย 

- การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 

- การประเมิน (Ass) 
       

2.1.5 การจดัส�งข�อมูลทางบัญชีและ

การเงิน ให�กับเจ�าของอาคารไม�ถกูต�อง 

ส�งผลให�เจ�าของอาคารไม�ทราบข�อมูล

ทางบัญชีและการเงินทีถู่กต�อง เช�น 

รายงานหนี้คงค�างชําระของผู�เช�าไม�ตรง

กับความเปEนจริงทีเ่กิดขึ้น 

- การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 

- การประเมิน (Ass) 
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 2.2 ด�านปฏิบัติงาน

และ บํารุงรักษา 
(Operations & 
Maintenance) 

2.2.1 ไม�ทําตามแผนงานการ
บํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ� 
เครื่องจักร ที่กําหนดไว�เปEนประจํา
ทุกเดือน ทําให�เครื่องจักรเกิดการ
ชํารุดเสียหาย ก�อนกําหนด โดย
เจ�าของอาคารต�องเสียค�าใช�จ�ายใน
การซ�อมแซมหรือเปลี่ยนอปุกรณ� 
และอาจส�งผลกระทบต�อธุรกจิของผู�
เช�าและผู�ใช�อาคาร และเจ�าของ
อาคาร อาจทําให�ผู�เช�าและผู�ใช�
อาคาร เรียกค�าเสียหายต�างๆที่เกิด
ขึ้นกับเจ�าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.2.2 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ทักษะ 
ความเข�าใจในการซ�อมแซม ทําให�
อุปกรณ�เครื่องจักรเสียหาย เจ�าของ
อาคารเสียค�าใช�จ�ายเพิ่มเติมโดยไม�
จําเปEน 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม�เปEนไป
ตามที่กฎหมาย  พระราชบัญญัติ 
และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับทาง
ราชการ กําหนดไว�  
 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  2.2.4 การขาดการใส�ใจและมีความรู�ที่

เพียงพอ ในการซ�อมแซมอุปกรณ�ทั้งใน
กรณีซ�อมแซมเบื้องต�นและเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเร�งด�วน ส�งผลให�เกดิข�อร�องเรียน
จากผู�เช�าและผู�ใช�อาคาร และอาจเกดิ
ความเสียหายต�อชีวติและทรัพย�สินของ
ผู�เช�าและผู�ใช�อาคาร รวมถึงเจ�าของ
อาคารได� 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางาน
ของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห�การ
ทํางานของเครื่องจกัรอุปกรณ�หลักและ
ระบบประกอบอาคารต�างๆ ในอาคาร 
หากไม�ทราบการณ�ล�วงหน�าเครือ่ง
อุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคาร
ต�างๆ ในอาคารเกิดชํารุดเสียหายจาก
การใช�งาน และมีความเสียหายรุนแรง 
เช�น การหยุดทํางานของระบบปรับ
อากาศ หม�อแปลงไฟฟhาระเบิด  ส�งผล
ต�อธุรกิจของผู�เช�าและผู�ใช�อาคารและ
เจ�าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทําให�ผู�เช�า
สามารถเรียกค�าเสียหายต�างๆทีเ่กิด
ขึ้นกับเจ�าของอาคารได� 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 2.3 ด�านบริการ

อาคาร 
2.3.1 ไม�มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต�างๆ เช�น 
ลิฟท�หยุดชะงัก ระบบปรับอากาศ 
(Chiller) หยุดทํางาน ส�งผลให�การ
แก�ไขเหตุการณ�เฉพาะหน�าเกิด
ปVญหา และขาดความน�าเชื่อถือกับ
ผู�ใช�อาคาร หรืออาจเกิดความ
เสียหายต�อชีวิตและทรัพย�สินของ
ผู�ใช�อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.3.2 ไม�มีการปรับปรุงคู�มือการใช�
อาคาร ปรับปรุงข�อมูลงาน ข�อมูลผู�
เช�า ในระบบอิเล็กทรอนิกส� ส�งผลต�อ
ผู�นําข�อมูลไปใช�เกิดความผิดพลาด 
และผลกระทบต�อค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้น 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.3.3 ขาดความเอาใจใส�ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการต�างๆ ได�แก�
งานรักษาความปลอดภยั งานรักษา
ความสะอาด งานกาํจัดแมลง+
สุขอนามัย งานกําจัดขยะ งานดูแล
ภูมิทัศน�และรักษาสวน  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

       

 



 

 

296 

องค"ประกอบหลักของเกณฑ" องค"ประกอบย2อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 
วิธีการจัดการความ

เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  2.3.4 ปVญหาทางการเมือง เช�น ชุมนุม

ทางการเมือง ส�งผลให�อาคารสูญเสีย
รายได� 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.4 ด�านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร 

2.4.1 การล�าช�าในการจัดทําเอกสาร
จัดซื้อ จดัจ�าง ส�งผลให�เกิดความล�าช�า
ของการดําเนนิงานในส�วนงานที่
เกี่ยวข�องกับเอกสารนั้นๆเช�น งาน
ซ�อมแซมอุปกรณ� ในอาคาร ส�งผลให�
เกิดข�อร�องเรียนของผู�ใช�อาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)        

2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายใน
ส�วนงานส�งผลให�ข�อมูลที่ประสานงานไป
ยังส�วนงานอื่นผิดพลาด เช�น การแจ�ง
ตัวเลขการใช�งานมเิตอร�ไฟฟhาของผู�เช�า
ผิดพลาด ส�งผลให�ส�วนงานด�านการเงิน
เรียกเก็บเงินของผู�เช�าผิดพลาด 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)        

2.4.3 การจดัซื้อ จดัจ�าง ไม�เปEนไปตาม
งบประมาณที่วางไว� การจดัหาข�อมูล
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ�างไม�ถูกต�อง
เหมาะสม ส�งผลให�การจัดซื้อในแต�ละ
ครั้งอาจไม�ได�ราคาที่ต่ํากว�าเมือ่เทียบกับ
ตลาด 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 
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เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
  2.4.4 การส�งเรื่องที่ผู�เช�าร�องเรียน 

ไปยังส�วนงานที่เกี่ยวข�อง ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให�การแก�ไขเรื่อง
ต�างๆ ล�าช�า หรือไม�ข�อความได�รับ
การแก�ไข 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.5 ด�านการบริการ
และการดูแลผู�เช�า
อาคาร ผู�ใช�อาคาร
และผู�มาติดต�ออาคาร 

2.5.1 เจ�าหน�าที่ขาดการเอาใจใส�
และการให�บริการด�านการบริการ     
ผู�เช�าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มา
ติดต�ออาคาร  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.5.2 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ทักษะ
การทํางานด�านบริการและไม�มีความ
เข�าใจในงานบริการ ไม�สามารถแก�ไข
สถานการณ�ได�หากพบปVญหาการ
ให�บริการและการดูแลผู�เช�าอาคาร 
ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต�ออาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

2.5.3 เจ�าหน�าทีขาดการควบคุม
ประสานงานสามารถและอํานวย
ความสะดวกให�แก�ผู�เช�าต�างๆ ของ
อาคาร และผู�มาติดต�ออาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3.ความเสี่ยงสาํหรบัการ   
  ควบคุมคุณภาพ  
(Risk for Quality 
Control)   
 (QC) 

3.1 ด�านเจ�าของ
อาคาร/ตัวแทน
เจ�าของอาคาร 

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม 
กํากับ ประเมินผล ทําให�การ
ดําเนินการด�านกายภาพไม�สะดวก
ราบรื่นและไม�เปEนไปตามแผน 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.1.2 การปฏิบัติงานไม�สามารถ
ปฏิบัติงานได�ตามหน�าที่ทีก่ําหนดไว� 
อย�างเข�าใจและถูกต�อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.1.3 ขาดการควบคุมให�กิจกรรม
ต�างๆ ได�ดําเนินการตามแผนที่วางไว� 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.1.4 ขาดความรู� ความเข�าใจและไม�
มีการติดตาม และไม�ควบคุมคุณภาพ
ให�ได�อย�างถูกต�องและไม�สามารถ
แนะนําการแก�ไขปVญหาได�อย�าง
เหมาะสม 
 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 

เหมาะสม 
ไม2

เหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 3.2 ด�านผู�บริหาร

อาคาร 
3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม 
กํากับ ประเมินผล ให�กบัเจ�าของ
อาคาร ได�แก�กลุ�มงานบริการ
สนับสนุน(Support service) งาน
บริการอาคารและบริการสํานักงาน 
และกลุ�มงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
ประกอบอาคาร   

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.2.2 ขาดการเอาใจใส�การ
ประสานงานการให�บริการงานต�างๆ 
กับผู�เช�าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มา
ติดต�ออาคารและกบัเจ�าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.2.3 ไม�สามารถแก�ไขสถานการณ�ได�
หากพบปVญหาการให�บรกิารและการ
ดูแลผู�เช�าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มา
ติดต�ออาคารและกับเจ�าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

3.2.4 ขาดความรู� ความเข�าใจและการ
ติดตาม และไม�สามารถควบคุมคุณภาพ
งานได�อย�างถกูต�องและไม�สามารถ
แนะนําการแก�ไขปVญหาได�อย�าง
เหมาะสมให�กับเจ�าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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เสี่ยง 

ความเหมาะสม ระดับความคิดเห็น 
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ไม2
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มาก
ที่สุด 
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น3อย น3อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
4. ความเสีย่งสําหรับการส2ง   
   มอบ  
   (Risk for Handover) 

4.1  ด�านการส�งมอบ
พื้นที่ 

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการ
วัดพื้นที่ ที่จะส�ง เพื่อลดความเสี่ยง
และโอกาสเกิดความผิดพลาดในการ
วัดพื้นที่ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

4.1.2 เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบการส�ง
มอบพื้นที่ขาดความรู�ความเข�าใจการ
วัดพื้นที่และการประสานงานด�าน
ต�างๆในการส�งมอบพื้นที่ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

4.2 ด�านการจัดเก็บ
รายได� 

4.2.1 การจัดเก็บค�าเช�าพื้นที่ 
เจ�าหน�าที่ขาดการจัดทําฐานข�อมูล
เกี่ยวกบัการเช�าพื้นที่ของผู�เช�าแต�ละ
รายยังชัดเจนและไม�ถูกต�อง และไม�มี
ผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุงข�อมูลผู�
เช�าตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

4.2.2 การจัดเก็บค�าไฟฟhา ค�า
น้ําประปา ขาดการจัดทําคู�มือการจด
หน�วยมิเตอร�ไฟฟhา เพื่อลดความ
ผิดพลาดของเจ�าหน�าที่ในการสรุป
หน�วยของการใช�พลังงานไฟฟhาและมี
ผู�คอยตรวจสอบเพือ่ปhองการการ
ผิดพลาดในการจดบันทึกหน�วย
มิเตอร�ไฟฟhา 
 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)        
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  4.2.3 การจัดเก็บค�าที่จอดรถยนต� 

รถจักรยานยนต� เจ�าหน�าที่ขาดการ
จัดทําฐานข�อมูลเกีย่วกับการจัดเก็บ
ค�าที่จอดรถยนต� รถจักรยานยนต� 
แต�ละรายให�ชัดเจนและถูกต�อง และ
ขาดผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุง
ข�อมูลการจัดเก็บค�าจอดรถยนต�
รถจักรยานยนต�ตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5. ความเสีย่งด3านความ   
   ปลอดภยั 
    (Risk for Safety) 

5.1 ด�านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของ
ผู�ใช�อาคาร(Health 
Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ
และความชื้น คุณภาพอากาศ 
ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh 
air) ให�เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

       

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศให�เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว�างที่ไม�ดี 
ไม�เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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  5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุZน

ละออง เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ 
CO2,CO3 และกtาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม�
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม�
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.2 ด�านอุบัติภัยเปEน
ความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปEนอันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ 
และการให�ความรู�และการ
ประชาสัมพันธ�เกีย่วกับการปhองกัน
อุบัติเหตุ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.2.2 ขาดการควบคุม ภยัจาก
อาคารสถานที่ที่เปEนอันตราย 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass 

       

5.2.3 ขาดการควบคุมการให�ความรู�
และการประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับการ
ปhองกัน อัคคีภยัและการซ�อมหนีไฟ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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เหมาะสม 

มาก
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  5.2.4 ขาดการควบคุมการให�ความรู�

และการประชาสัมพันธ�เกี่ยวกับภัย
จากไฟฟhา เช�น ไฟดูด/ไฟฟhาซ็อต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร
เพื่อปhองกันเหตุท�อน้ําแตกและเกิด
น้ําท�วมได� และแผนการปhองกันภยั
จากน้ําท�วมหรืออุทกภัย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.2.6 ขาดการหาความรู�เรื่อง
แผ�นดินไหว และการตรวจสอบ
สภาพอาคารในการรองรับระดับค�า
ความรุนแรงของแผ�นดินไหวที่เกิดขึ้น 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.3 ด� า น ค ว า ม
ปลอดภัย     
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข�าออก
พื้นที่ ไม�ควบคุมคนเข�าออกพื้นที่ ที่
ผ�านระบบควบคุมการเข�าออกโดย
การแลกบัตรเข�าพื้นที่ของอาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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  5.3.2 ขาดการปhองกันการลักทรัพย�

และการโจรกรรม 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.3.3 ขาดการปhองกันการทําร�าย
ร�างกายหรือการคุกคาม ต�อชีวิต 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.3.4 ขาดการปhองกันการก�อการร�าย - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

       

5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass 

       

5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข�อมูล
การชุมนุมประท�วง 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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มาก
ที่สุด 
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6.ความเสี่ยงด3านเทคโนโลย ี
   (Risk for Technology) 

6.1 ด�านระบบ
วิศวกรรมไฟฟhาและ
สื่อสาร 

6.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟhากาํลัง มี
อายกุารใช�งานมานาน  ไม�ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม�  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.1.2 ระบบไฟฟhาสํารองจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟhา(Generator) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.1.3 ระบบการจ�ายไฟฟhาภายใน
อาคาร โดยส�งผ�านหม�อแปลงไฟฟhา
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.1.4 ระบบสื่อสาร ได�แก�ระบบ
โทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต ขาด
การตรวจสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซม และไม�เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)        

6.1.5 ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซึ่ง
ถูกออกแบบให�เปEนไปตามมาตรฐาน
ทันสมัย ผู�ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ใน
อนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass)        
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  6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศ

เรียก ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.1.7 ระบบปhองกันฟhาผ�า ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศน�รวม (MATV) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.2 ด�านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายใน
อาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้
จะติดตั้งที่ช�องทางหนีไฟ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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  6.2.4 ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ 

ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซ�อมแซมและไม�เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.3 ด�านระบบ
วิศวกรรมประปา, 
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ 
(Sprinkle System) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)        

6.3.2 ระบบหวัจ�ายน้ําดับเพลิงและ
ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire 
Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษาซ�อมแซมและไม�
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมรีะบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�
เปEนไปตามข�อกําหนดของกฎหมาย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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 6.4 ระบบปhองกัน

และระบบรักษา
ความปลอดภยัและ
อํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

6.4.1 ระบบปhองกนัและรกัษาความ
ปลอดภัย ได�แก�ระบบกล�องวงจรปzด 
(CCTV) ระบบแจ�งสัญญาณเตือนเมือ่
เปzดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) 
ระบบประตูเข�า-ออก อัตโนมัติ (Access 
Control)ระบบ ทางเข�า-ออก อัตโนมตัิ 
(Flap gate) ระบบแลกบัตรผู�มาติดต�อ 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

       

6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกใน
อาคาร ได�แก�ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบ
ต�างๆ คือ ระบบไฟฟhาแสงสว�างใน
บริเวณพื้นที่ส�วนกลาง ระบบปรับ
อากาศในส�วนของ AHU และ Pump 
ต�างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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ภาคผนวก ฉ  
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญท่ีมีตอบแบบสอบถาม (IOC)  
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ภาคผนวก ช  
แบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต อแบบสอบถาม (IOC)  
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต อแบบสอบถาม 
เร่ือง “การพัฒนาเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 
คําช้ีแจงสําหรับผู�เช่ียวชาญ 

1. แบบประเมินนี้ เป�นส�วนหนึ่งของการทําวิจัยระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค1สําหรับเป�น
เครื่องมือเพ่ือทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร4างของแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและการยอมรับการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ประโยชน1ท่ีคาดว�าจะได4รับคือการพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

2. แบบสอบถาม มีการประเมินระดับความเห็นเป�นแบบมาตราส�วนประเมินค�า 5 ระดับ 
ตามการประเมินความเสี่ยงในองค1ประกอบหลักของเกณฑ1แต�ละองค1ประกอบ ได4แก� 

  องค1ประกอบหลักท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร  
  องค1ประกอบหลักท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
  องค1ประกอบหลักท่ี 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 
  องค1ประกอบหลักท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับส�งมอบ 
  องค1ประกอบหลักท่ี 5 ความเสี่ยงด4านความปลอดภัย 
  องค1ประกอบหลักท่ี 6 ความเสี่ยงด4านเทคโนโลยี 
 จึงใคร� ขอความอนุเคราะห1และขอความกรุณาจากท�านพิจารณาตอบความคิดเห็นของ

ท�านให4มากท่ีสุด คําตอบของท�านมีค�ายิ่งต�องานวิจัยในครั้งนี้ให4เกิดประโยชน1อย�างเต็มท่ี 
 หากท�านมีข4อสงสัยเก่ียวกับการวิจัยหรือข4อคําถามเพ่ิมเติม จากแบบสอบถาม โปรด
สอบถามได4ท่ี โทรศัพท1 081-835-2409  
 

ขอขอบพระคุณท�านท่ีได4สละเวลาอันมีค�าในการประเมินความคิดเห็นท่ีมีต�อแบบสอบถามในครั้งนี้ 
นายธงชัย  ทองมา 

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ผู4วิจัย) 
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แบบประเมินความคิดเห็นของผู�เช่ียวชาญท่ีมีต อแบบสอบถาม 
เร่ือง “การพัฒนาเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 

 
คําช้ีแจง 
 โปรดทําเครื่องหมาย � ในช�องใดช�องหนึ่งในแต�ละข4อคําถามตามระดับความเห็นของท�าน
และข4อเสนอแนะลงในช�องข4อเสนอแนะท่ีกําหนดดังต�อไปนี้  
  -1 แทนแน�ใจว�าข4อคําถามในแบบสอบถามไม�มีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถาม
การพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน 
 0 แทนไม�แน�ใจว�าข4อคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถาม
การพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน 
 1 แทนแน�ใจว�าข4อคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถามการ
พัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน 
 แบบสอบถามนี้ได4แบ�งออกเป�น 2 ส�วน ประกอบไปด4วย 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นท่ีมีต�อองค1ประกอบท่ีใช4ในเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 ตอนท่ี 2 ข4อเสนอแนะ 
 
ส วนของผู�ประเมิน : 
 
ชื่อ-สกุล ผู4ประเมิน ....................................................................ตําแหน�ง .................................... 

หน�วยงาน .................................................................. วัน เดือน ปH ท่ีประเมิน .............................. 
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ตอนที่ 1  ความคิดเห็นที่มีต อองค/ประกอบที่ใช�ในเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได�ในอนาคต           

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท�านเพียงคําตอบเดียว 

 

องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1 
 

1) ความเสี่ยงในการบรหิาร 
   (Risk for Management) 

1.1 ด4านการวางแผน 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร1 
กลยุทธ1 ทิศทาง และแผนงานขององค1การ 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากร
กายภาพให4เพียงพอต�อการทํางานของ
องค1การและการสรรหาผู4บริหารอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช4งบประมาณ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 

ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1 

 1.2 ด4านการจัด  
      องค1การ 

1.2.1 ไม�มีกระบวนการในการให4บริการ
เหมาะสม และรวดเร็ว 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.2.2 การบริการยังพบข4อผิดพลาด และ
ความถูกต4องครบถ4วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.2.3 มีจํานวนเจ4าหน4าที่ ที่ให4บริการไม�
เพียงพอกับผู4รับบริการ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.2.4 ขาดเจ4าหน4าที่ปฏิบัติงานและ
ให4บริการในช�วงเวลาพกักลางวัน 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.3 ด4านการเป�นผู4นํา 1.3.1 ขาดความพร4อมที่จะแก4ไขปQญหาและ
ให4คําปรึกษาที่เป�นประโยชน1 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

    

1.3.2 ขาดการให4บริการช�วยเหลือด4าน
ต�างๆ พนักงานแต�งกายไม�สุภาพไม�
เรียบร4อย ไม�มีความสุภาพ พูดจาไม�ไพเราะ
และไม�เต็มใจ ให4บริการ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

  1.3.3 ขาดความกระตือรือร4น เอาใจใส� 
และให4บริการด4วยความเต็มใจ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.3.4 ขาดการให4คําแนะนําและตอบข4อ
ซักถามได4อย�างชัดเจน ถกูต4อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.4 ด4านการควบคุม 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก4ไขงานทุก
ครั้งและรายงานให4เจ4าของ รับทราบ 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.4.2 ไม�สามารถให4บริการและแก4ไขปQญหา
ที่ต4องการได4 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

1.4.3 ขาดการควบคุมผู4รับเหมาภายนอก
ให4ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

    

1.4.4 ขาดความตรงต�อเวลา - การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)  
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น  
 

   ข�อเสนอแนะ 
 -1 0 1 

2)ความเสี่ยงในการปฏบิัตงิาน  
    (Risk for Operation) 

2.1 ด4านการเงิน 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู4เช�า ไม�ถกูต4อง ส�งผล
ให4ขาดความน�าเชื่อถือ และเจ4าของอาคาร
ได4รับเงินไม�ครบถ4วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.1.2 จัดส�งเอกสารทางบัญชีและการเงิน 
ได4แก� ใบแจ4งหนี้  ใบเสร็จ ไม�ตรงตามเวลาที่
กําหนดทําให4ผู4เช�าชําระเงินล�าช4า  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม�รัดกุม ทําให4
เกิดหนี้ค4างเกินระยะเวลาทีก่ําหนด 30 วัน 
(ปกติจะไม�เกิน 14 วัน ถ4าเกิดจากนีท้างฝWาย
กฎหมายจะดําเนนิการติดตามทวงหนี้)  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.1.4 การไม�นําเงินสดที่ผู4เช�าชําระเข4าบัญชี
ของเจ4าของอาคารภายในแต�ละวัน ส�งผลให4
เจ4าของอาคารได4รับเงินล�าช4า หรือ อาจเกิด
ปQญหาเงินสูญหาย 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     

2.1.5 การจดัส�งข4อมูลทางบัญชีและการเงิน 
ให4กับเจ4าของอาคารไม�ถกูต4อง ส�งผลให4เจ4าของ
อาคารไม�ทราบข4อมูลทางบัญชีและการเงินที่
ถูกต4อง เช�น รายงานหนี้คงค4างชําระของผู4เช�า
ไม�ตรงกับความเป�นจริงที่เกิดขึน้ 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

 
 2.2 ด4านปฏิบัติงานและ 

บํารุงรักษา 
(Operations & 
Maintenance) 

2.2.1 ไม�ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบ อุปกรณ1 เครื่องจักร ที่กาํหนด
ไว4เป�นประจําทุกเดือน ทําให4เครื่องจักร
เกิดการชํารุดเสียหาย ก�อนกาํหนด โดย
เจ4าของอาคารต4องเสียค�าใช4จ�ายในการ
ซ�อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ1 และอาจ
ส�งผลกระทบต�อธุรกิจของผู4เช�าและผู4ใช4
อาคาร และเจ4าของอาคาร อาจทําให4ผู4เช�า
และผู4ใช4อาคาร เรียกค�าเสียหายต�างๆที่
เกิดขึ้นกับเจ4าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.2.2 เจ4าหน4าที่ขาดความรู4 ทักษะ ความ
เข4าใจในการซ�อมแซม ทําให4อุปกรณ1
เครื่องจักรเสียหาย เจ4าของอาคารเสีย
ค�าใช4จ�ายเพิ่มเติมโดยไม�จาํเป�น 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม�เป�นไปตามที่
กฎหมาย  พระราชบัญญัติ และข4อบังคับที่
เกี่ยวข4องกับทางราชการ    กําหนดไว4  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

  2.2.4 การขาดการใส�ใจและมีความรู4ที่
เพียงพอ ในการซ�อมแซมอุปกรณ1ทั้งใน
กรณีซ�อมแซมเบื้องต4นและเกิดเหตุฉุกเฉิน
เร�งด�วน ส�งผลให4เกิดข4อร4องเรียนจากผู4เช�า
และผู4ใช4อาคาร และอาจเกิดความเสียหาย
ต�อชีวิตและทรัพย1สินของผู4เช�าและผู4ใช4
อาคาร รวมถึงเจ4าของอาคารได4 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของ
ระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห1การทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ1หลักและระบบประกอบ
อาคารต�างๆ ในอาคาร หากไม�ทราบการณ1
ล�วงหน4าเครื่องอุปกรณ1หลักและระบบ
ประกอบอาคารต�างๆ ในอาคารเกิดชํารุด
เสียหายจากการใช4งาน และมีความ
เสียหายรุนแรง เช�น การหยุดทํางานของ
ระบบปรับอากาศ หม4อแปลงไฟฟeาระเบิด  
ส�งผลต�อธุรกิจของผู4เช�าและผู4ใช4อาคารและ
เจ4าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทําให4ผู4เช�า
สามารถเรียกค�าเสียหายต�างๆที่เกิดขึ้นกบั
เจ4าของอาคารได4 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

 2.3 ด4านบริการอาคาร 2.3.1 ไม�มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินต�างๆ เช�น ลิฟท1หยุดชะงัก 
ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน 
ส�งผลให4การแก4ไขเหตุการณ1เฉพาะหน4า
เกิดปQญหา และขาดความน�าเชื่อถือกับผู4ใช4
อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต�อชีวติ
และทรัพย1สินของผู4ใช4อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.3.2 ไม�มีการปรับปรุงคู�มือการใช4อาคาร 
ปรับปรุงข4อมูลงาน ข4อมูลผู4เช�า ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส1 ส�งผลต�อผู4นําข4อมูลไปใช4
เกิดความผิดพลาด และผลกระทบต�อ
ค�าใช4จ�ายที่เกิดขึ้น 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.3.3 ขาดความเอาใจใส�ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการต�างๆ ได4แก�งาน
รักษาความปลอดภยั งานรักษาความ
สะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน1และรักษาสวน  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

  2.3.4 ปQญหาทางการเมือง เช�น ชุมนุมทาง
การเมือง ส�งผลให4อาคารสูญเสียรายได4 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.4 ด4านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร 

2.4.1 การล�าช4าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ 
จัดจ4าง ส�งผลให4เกิดความล�าช4าของการ
ดําเนินงานในส�วนงานที่เกี่ยวข4องกับ
เอกสารนั้นๆเช�น งานซ�อมแซมอุปกรณ1 ใน
อาคาร ส�งผลให4เกิดข4อร4องเรียนของผู4ใช4
อาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     

2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในส�วน
งานส�งผลให4ข4อมูลที่ประสานงานไปยังส�วน
งานอื่นผิดพลาด เช�น การแจ4งตัวเลขการใช4
งานมิเตอร1ไฟฟeาของผู4เช�าผิดพลาด ส�งผล
ให4ส�วนงานด4านการเงินเรียกเก็บเงินของผู4
เช�าผิดพลาด 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     

2.4.3 การจัดซื้อ จัดจ4าง ไม�เป�นไปตาม
งบประมาณที่วางไว4 การจัดหาข4อมูล
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ4างไม�ถูกต4อง
เหมาะสม ส�งผลให4การจัดซื้อในแต�ละครั้ง
อาจไม�ได4ราคาที่ต่ํากว�าเมื่อเทียบกับตลาด 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

 
  2.4.4 การส�งเรื่องที่ผู4เช�าร4องเรียน ไปยัง

ส�วนงานที่เกี่ยวข4อง ขาดประสิทธภิาพ ทํา
ให4การแก4ไขเรื่องต�างๆ ล�าช4า หรือไม�
ข4อความได4รับการแก4ไข 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.5 ด4านการบริการและ
การดูแลผู4เช�าอาคาร ผู4ใช4
อาคารและผู4มาติดต�อ
อาคาร 

2.5.1 เจ4าหน4าที่ขาดการเอาใจใสและการ
ให4บริการด4านการบริการผู4เช�าอาคาร ผู4ใช4
อาคารและผู4มาติดต�ออาคาร  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.5.2 เจ4าหน4าที่ขาดความรู4 ทักษะการ
ทํางานด4านบริการและไม�มีความเข4าใจใน
งานบริการ ไม�สามารถแก4ไขสถานการณ1ได4
หากพบปQญหาการให4บริการและการดูแลผู4
เช�าอาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดต�อ
อาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

2.5.3 เจ4าหน4าทีขาดการควบคุม
ประสานงานสามารถและอํานวยความ
สะดวกให4แก�ผู4เช�าต�างๆ ของอาคาร และผู4
มาติดต�ออาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

3.ความเสี่ยงสาํหรบัการ   
  ควบคุมคุณภาพ  
(Risk for Quality Control)   
 (QC) 

3.1 ด4านเจ4าของอาคาร/
ตัวแทนเจ4าของอาคาร 

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กาํกับ 
ประเมินผล ทําให4การดําเนินการด4าน
กายภาพไม�สะดวกราบรื่นและไม�เป�นไป
ตามแผน 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.1.2 การปฏิบัติงานไม�สามารถปฏิบัติงาน
ได4ตามหน4าที่ที่กําหนดไว4 อย�างเข4าใจและ
ถูกต4อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.1.3 ขาดการควบคุมให4กิจกรรมต�างๆ ได4
ดําเนินการตามแผนที่วางไว4 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.1.4 ขาดความรู4 ความเข4าใจและไม�มีการ
ติดตาม และไม�ควบคุมคุณภาพให4ได4อย�าง
ถูกต4องและไม�สามารถแนะนําการแก4ไข
ปQญหาได4อย�างเหมาะสม 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น 
 
 

   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

 3.2 ด4านผู4บริหารอาคาร 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กาํกับ 
ประเมินผล ให4กับเจ4าของอาคาร ได4แก�กลุ�ม
งานบริการสนับสนุน(Support service) 
งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน 
และกลุ�มงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service) งานดูแลควบคุม
และบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร   

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.2.2 ขาดการเอาใจใส�การประสานงาน
การให4บริการงานต�างๆ กับผู4เช�าอาคาร 
ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดต�ออาคารและกับ
เจ4าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.2.3 ไม�สามารถแก4ไขสถานการณ1ได4หาก
พบปQญหาการให4บริการและการดูแลผู4เช�า
อาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดต�ออาคาร
และกับเจ4าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

3.2.4 ขาดความรู4 ความเข4าใจและการ
ติดตาม และไม�สามารถควบคุมคุณภาพ
งานได4อย�างถูกต4องและไม�สามารถแนะนํา
การแก4ไขปQญหาได4อย�างเหมาะสมให4กบั
เจ4าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค/ประกอบหลักของเกณฑ/ องค/ประกอบย อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ระดับความคิดเห็น  
 

   ข�อเสนอแนะ 
 -1 0 1 

4. ความเสีย่งสําหรับการส ง   
   มอบ  
   (Risk for Handover) 

4.1  ด4านการส�งมอบ
พื้นที่ 

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัด
พื้นที่ ที่จะส�ง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาส
เกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

4.1.2 เจ4าหน4าที่ที่รับผิดชอบการส�งมอบ
พื้นที่ขาดความรู4ความเข4าใจการวัดพื้นที่
และการประสานงานด4านต�างๆในการส�ง
มอบพื้นที่ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

4.2 ด4านการจัดเก็บ
รายได4 

4.2.1 การจัดเก็บค�าเช�าพื้นที่ เจ4าหน4าที่
ขาดการจัดทําฐานข4อมูลเกีย่วกับการเช�า
พื้นที่ของผู4เช�าแต�ละรายยังชัดเจนและไม�
ถูกต4อง และไม�มีผู4คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข4อมูลผู4เช�าตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

4.2.2 การจัดเก็บค�าไฟฟeา ค�าน้ําประปา 
ขาดการจัดทําคู�มือการจดหน�วยมิเตอร1
ไฟฟeา เพื่อลดความผิดพลาดของเจ4าหน4าที่
ในการสรุปหน�วยของการใช4พลังงานไฟฟeา
และมีผู4คอยตรวจสอบเพื่อปeองการการ
ผิดพลาดในการจดบันทึกหน�วยมิเตอร1
ไฟฟeา 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 
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  4.2.3 การจัดเก็บค�าที่จอดรถยนต1 
รถจักรยานยนต1 เจ4าหน4าที่ขาดการจัดทํา
ฐานข4อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค�าที่จอด
รถยนต1 รถจักรยานยนต1 แต�ละรายให4
ชัดเจนและถูกต4อง และขาดผู4คอย
ตรวจสอบและปรับปรุงข4อมูลการจัดเกบ็
ค�าจอดรถยนต1รถจกัรยานยนต1ตลอดเวลา 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)     

5. ความเสีย่งด�านความ   
   ปลอดภยั 
    (Risk for Safety) 

5.1 ด4านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู4ใช4
อาคาร(Health Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิและ
ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของ
อากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให4เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

    

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศให4เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว�างที่ไม�ดี ไม�
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 
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  5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุWนละออง เชื้อ
โรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และ
กtาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม�เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม�เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.2 ด4านอุบัติภัยเป�น
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป�นอันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการ
ให4ความรู4และการประชาสัมพันธ1เกีย่วกบั
การปeองกันอบุัติเหตุ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.2.2 ขาดการควบคุม ภยัจากอาคาร
สถานที่ที่เป�นอันตราย 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass 

    

5.2.3 ขาดการควบคุมการให4ความรู4และ
การประชาสัมพันธ1เกีย่วกบัการปeองกัน 
อัคคีภัยและการซ4อมหนีไฟ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

  5.2.4 ขาดการควบคุมการให4ความรู4และ
การประชาสัมพันธ1เกีย่วกบัภยัจากไฟฟeา 
เช�น ไฟดูด/ไฟฟeาซ็อต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบ
สภาพระบบประปาอาคารเพื่อปeองกันเหตุ
ท�อน้ําแตกและเกิดน้ําท�วมได4 และแผนการ
ปeองกันภัยจากน้ําท�วมหรืออุทกภยั 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.2.6 ขาดการหาความรู4เรื่องแผ�นดินไหว 
และการตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรับระดับค�าความรุนแรงของ
แผ�นดินไหวที่เกิดขึ้น 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.3 ด4านความปลอดภยั    
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข4าออกพื้นที่ 
ไม�ควบคุมคนเข4าออกพื้นที่ ที่ผ�านระบบ
ควบคุมการเข4าออกโดยการแลกบัตรเข4า
พื้นที่ของอาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 

-1 0 1  

  5.3.2 ขาดการปeองกันการลักทรัพย1และการ
โจรกรรม 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.3.3 ขาดการปeองกันการทําร4ายร�างกายหรือ
การคุกคาม ต�อชีวติ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.3.4 ขาดการปeองกันการก�อการร4าย - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

    

5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass 

    

5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข4อมูลการชุมนุม
ประท4วง 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 
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6.ความเสี่ยงด�านเทคโนโลย ี
   (Risk for Technology) 

6.1 ด4านระบบ
วิศวกรรมไฟฟeาและ
สื่อสาร 

6.1.1 อุปกรณ1ระบบไฟฟeากาํลัง มีอายุการ
ใช4งานมานาน  ไม�ทันเทคโนโลยีสมัยใหม�  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.2 ระบบไฟฟeาสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟeา(Generator) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ�อมแซม  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.3 ระบบการจ�ายไฟฟeาภายในอาคาร 
โดยส�งผ�านหม4อแปลงไฟฟeาขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.4 ระบบสื่อสาร ได4แก�ระบบโทรศัพท1 
ระบบอินเตอร1เน็ต ขาดการตรวจสอบ และ
การบํารุงรักษาซ�อมแซม และไม�เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.5 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให4
เป�นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู4ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซมและไม�เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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  6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.7 ระบบปeองกันฟeาผ�า ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศน1รวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.2 ด4านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะ
ติดตั้งที่ช�องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ�อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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   ข�อเสนอแนะ 
 -1 0 1 

  6.2.4 ระบบลิฟต1 ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ�อมแซมและ
ไม�เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.3 ด4านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ 
(Sprinkle System) ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ�อมแซมและ
ไม�เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)     

6.3.2 ระบบหวัจ�ายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษาซ�อมแซมและไม�เป�นไป
ตามข4อกาํหนดของกฏหมาย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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 6.4 ด4านระบบปeองกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

6.4.1 ระบบปeองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ได4แก�ระบบกล4องวงจรปzด 
(CCTV) ระบบแจ4งสัญญาณเตือนเมื่อเปzด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตู
เข4า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)
ระบบ ทางเข4า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)
ระบบแลกบัตรผู4มาติดต�อ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบาํรุงรักษา
ซ�อมแซมและไม�เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

    

6.4.2 ระบบอาํนวยความสะดวกในอาคาร 
ได4แก�ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) 
โดยควบคุมระบบระบบต�างๆ คือ ระบบ
ไฟฟeาแสงสว�างในบริเวณพื้นที่ส�วนกลาง 
ระบบปรับอากาศในส�วนของ AHU และ 
Pump ต�างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ�อมแซมและไม�เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตอนที่ 2 ข4อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ซ  
ภาพการเข�าทํา IOC กับผู�ทรงคุณวุฒิ  
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ภาพการเข�าทํา IOC กับผู�ทรงคุณวุฒิ 

  

 การวิจัยนี้ได�รับการอนุเคราะห�จากผู�ทรงคุณวุฒิ เป!นอย"างดีในการให�ทัศนะ แนวคิดและ
ความเห็นต"างๆ เก่ียวกับแบบประเมินการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 3 คน มีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 
  

 
 

ภาพท่ี 57  ผู�ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย" ดร.การุญ จันทรางศุ 
 

ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด�.แอสโซซิเอทส� จํากัด (วิศวกรรมออกแบบ
โครงสร�างอาคาร)  

อดีตนายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห"งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� (ว.ส.ท.) 
อดีตประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกรและ-กรรมการสภาวิศวกร 
อดีตรองผู�ว"าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ?ายการโยธา 
อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
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ภาพท่ี 58  ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�ช'วยศาสตราจารย" ดร.ทรงพร หาญสันติ 

 
อาจารย�ประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
กรรมการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกประจํา Centre for Strategic Economics Studies, Victoria 

University, Australia ทําหน�าท่ีให�คําปรึกษาและประเมินวิทยานิพนธ�ในระดับปริญญาโทและเอก 
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ภาพท่ี 59  การตรวจ IOC โดยผู�ทรงคุณวุฒิ ดร.ปaยะ  นาควัชระ  
              อาจารย�ประจําคณะรัฐศาสตร�และนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ  
แบบประเมินการพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเส่ียง  
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แบบประเมิน 
เร่ือง “การพัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” 
 
คําชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาตัวบ&งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ&งออกเป/น 3 ตอน  คือ   
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส&วนบุคคลของผู5 ให5ข5อมูลในการตอบ
แบบสอบถาม ท่ี ทํางานประจํ างานเ ก่ียวข5องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility 
Management) ได5แก& ผู5ปฏิบัติงานด5านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เช&น ผู5จัดการอาคาร วิศวกร
อาคาร ช&างประจําอาคาร เป/นต5น 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับตัวบ&งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 
  ตอนท่ี 3 ข5อแนะนํา 

3. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามให5ครบทุกข5อ ตามความคิดเห็นและความเป/นจริง
ของท&าน 

4. แบบสอบถามฉบับนี้ใช5สําหรับการศึกษาวิจัยเท&านั้น  การตอบแบบสอบถามนี้จะไม&มี
ผลกระทบต&อท&านแต&อย&างใด ผู5วิจัยจะเก็บข5อมูลของท&านไว5เป/นความลับ แต&จะเป/นประโยชน�ต&อการ
จัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 ผู5วิจัยหวังเป/นอย&างยิ่งว&าจะได5รับความร&วมมือจากท&านเป/นอย&างดี และขอขอบคุณในความ
ร&วมมือมา ณ. โอกาสนี้ด5วย. 
 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
นายธงชัย  ทองมา 

นักศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 



344 
 

 

ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส-วนบุคคลของผู1เช-าอาคารและผู1ใช1งานเป3นประจํา   
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช&อง (   ) ท่ีตรงกับสภาพเป/นจริงของท&าน  
 

1. อาคารสํานักงาน (   ) 1. เกรด มาตรฐาน เอ  (    ) 2.เกรด พ้ืนฐาน ซี 
 
2. เพศ   (   ) 1. หญิง           (    ) 2. ชาย 
 
3. อายุ (   ) 1. น5อยกว&า 20 ปM  (    ) 2. 20 – 30 ปM (    ) 3. 31 – 40 ปM   (    ) 4. มากกว&า 40 ปMข้ึนไป 
 
4. อายุการทํางาน (   ) 1.   น5อยกว&า 1 ปM  (    ) 2. 1 – 5 ปM (    ) 3.  5 – 10 ปM   (    ) 4.  มากกว&า 10 ปMข้ึนไป 

  
 5. ระดับการศึกษา (    ) 1. ต่ํากว&าปริญญาตรี (    ) 2.  ปริญญาตรี (    ) 3. ปริญญาโท (   ) 4. ปริญญาเอก 
 

6. ตําแหน-งงาน (    ) 1.ผู5จัดการอาคาร  (    ) 2. วิศวกรอาคาร         (    ) 3. ช&างเทคนิค  
         (    ) 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ __________________________________  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อทําการประเมินระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบพร1อมทั้งระบุความเสียหายและแนวทางตอบสนองต-อความเสี่ยงในการ  
           พัฒนาเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยมีเกณฑ�การให1คะแนนตาม 
 ตารางดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ�การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
มุมมองของโอกาส 

 

การประเมินโอกาส (Likelihood / Frequency) ที่จะเกิดความเสี่ยง  

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

โอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

สูงมาก สูง ปานกลาง น5อย น5อยมาก 

รายละเอียด มีโอกาสเกิดเกอืบทุกครั้ง มีโอกาสเกิดค&อนข5างสูง มีโอกาสเกิดบางครั้ง มีโอกาสเกิดแต&นาน ๆ ครั้ง  แทบไม&มีมีโอกาสเกิดเลย  

ความถี่โดยเฉลี่ย 1 เดือนต&อครั้งหรือมากกว&า เกิดขึ้นมากกว&า 10 ครั้งต&อปM เกิดขึ้น 7-9 ครั้งต&อปM เกิดขึ้น 3-6 ครั้งต&อปM เกิดขึ้นน5อยกว&า 2 ครั้งต&อปM 
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ตารางที่ 2 เกณฑ�การประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง 

มุมมองของ
ผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ผลกระทบร1ายแรง ผลกระทบสูง ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบน1อย ผลกระทบน1อยมาก 

ผลกระทบ 
ด1านเทคโนโลยี 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
เทคโนโลยี ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร 
ได5รับความเสียหาย หรือ เครื่องจักรหยุด
ทํางาน อาคารไม&สามารถเปWดให5ใช5งานได5 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาสูงด5าน
เทคโนโลยีแต&สามารถแก5ไขปVญหาเพื่อลด
ความร5ายแรงลงได5 สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาปานกลาง
ด5านเทคโนโลยี แต&สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน  2 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาน5อย ด5าน
เทคโนโลยี แต&สามารถแก5ไขปVญหาได5
ภายใน  1 ชั่วโมง   

ผลกระทบด5านเทคโนโลยีเกิดปVญหา
น5อยลง และสามารถแก5ไขปVญหาต&างได5
ทันเวลา และใช5เวลาแก5ไขได5อย&าง
รวดเร็ว 

ผลกระทบ 
ด1านการควบคุม

คุณภาพ 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
การควบคุมคุณภาพ ทําให5อาคารหรือ
ผู5ใช5อาคาร ได5รับความเสียหายเกิดความ
ไม&พอใจอย&างรุนแรงด5านการควบคุม
คุณภาพ ทําอาคารไม&สามารถเปWดให5ใช5
งานได5 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาสูงด5านการ
ควบคุมคุณภาพ แต&สามารถแก5ไขปVญหา
เพื่อลดความร5ายแรงลงได5 สามารถแก5ไข
ปVญหาได5ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาปานกลาง 
ด5านการควบคุมคุณภาพ แต&สามารถ
แก5ไขปVญหาได5ภายใน 2 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาน5อย ด5าน
การควบคุมคุณภาพ แต&สามารถแก5ไข
ปVญหาได5ภายใน 1 ชั่วโมง   

มีผลทํ า ให5 ผลการ ดํา เนินงานลดลง
เล็กน5อย หรือเปXาหมายคลาดเคลื่อนไป 

ผลกระทบ 
ด1านการบริหาร 

ไม&สามารถบรรลุวัตถุประสงค�หลัก ขอ
งอค�การ หรือกระทบต&อความอยู&รอด
ขององค�การ หรือ กระทบต&อชื่อเสียง
อย&างรุนแรง 

มีผลกระทบต&อกลยุทธ�ที่รุนแรง ทําให5มี
แนวโน5มสูงที่จะกระทบต&อชื่อเสียงมาก 

มีผลกระทบปานกลางต&อกลยุทธ� หรือมี
แนวโน5มสูงที่จะมีผลกระทบต&อชื่อเสียง 

มีผลกระทบบ5างต&อกลยุทธ�องค�การ หรือ
มีแนวโน5มบ5 างที่ จะ มีผลกระทบต& อ
ชื่อเสียงในระยะเวลาสั้น ๆ 

มีผลกระทบน5อยมากต&อกลยุทธ�องค�การ 
หรือชื่อเสียง  องค�การ 

ผลกระทบ 
ด1านการส-งมอบ 

ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบร5ายแรง  อาคาร
สูญเสียทางการเงินโดยตรง หรือเสีย
โอกาส และถูกฟXองร5องเรียกร5อง
ค&าเสียหาย 

ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบสูง   อาคารสูญเสีย
ทางการเงินโดยตรง หรือเสียโอกาส  

ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบปานกลาง  อาคาร
สูญเสียทางการเงินโดยตรง  

ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบน5อย    

ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบน5อยมาก    

ผลกระทบ 
ด1านความ
ปลอดภัย 

 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
ความปลอดภัย ทําให5อาคารหรือผู5ใช5
อาคาร ได5รับความเสียหายเกิดความไม&
พอใจอย&างรุนแรง ทําอาคารไม&สามารถ
เปWดให5ใช5งานได5 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาสูงด5านความ
ปลอดภัย แต&สามารถแก5ไขปVญหาเพื่อลด
ความร5ายแรงลงได5 สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาปานกลาง
ด5านความปลอดภัย แต&สามารถแก5ไข
ปVญหาได5ภายใน  2 ชั่วโมง   

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาน5อย ด5าน
ความปลอดภัย แต&สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน  1 ชั่วโมง   

ผลกระทบด5านความปลอดภัยเกิดปVญหา
น5อยลง และสามารถแก5ไขปVญหาต&างได5
ทันเวลา และใช5เวลาแก5ไขได5อย&าง
รวดเร็ว 

ผลกระทบ 
ด1านการปฏิบัติงาน 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
การปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5
อาคาร ได5รับความเสียหาย หรือ 
เครื่องจักรหยุดทํางาน อาคารไม&สามารถ
เปWดให5ใช5งานได5 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหา ด5านการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร 
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง  

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหา ด5านการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร 
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง 

ส&งผลกระทบและเกิดปVญหา ด5านการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร 
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 

ผลกระทบการปฎิบั ติงานเกิดปVญหา
น5อยลง และสามารถแก5ไขปVญหาต&างได5
ทัน เวลา และใช5 เ วลาแก5 ไขได5อย& า ง
รวดเร็ว 
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ตารางที่ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ลําดับ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

วิธีการจัดการ วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1 การวางแผน (P) 
การวางแผนงานที่สอดคล5องกับนโยบายยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ และการนํามา
ปฎิบัต ิ

2  การควบคุม (C) การตรวจสอบการปฏิบัติงานว&าได5มีการดําเนินการตามแผนที่ได5กําหนดไว5หรือไม& และควบคุมให5เป/นไปตามแผน 

3 
 การนํา (L) 
 

ผู5บริหารขององค�การมีความใส&ใจในการติดตาม ร&วมแก5ปVญหาเพื่อให5องค�การดําเนินตามนโยบายยุทธศาสตร�       
กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานขององค�การ 

4  การสั่งการ (D) การมอบหมายงานบางส&วนให5ผู5ใต5บังคับดําเนินการ และมีการตดิตามผลการดําเนินงาน 

5  การอํานวยการ/กฎระเบียบ (Com) การอํานวยการและการตรวจสอบการปฎิบัตติามกฎระเบียบ 

6  การประสานงาน (Co) การจัดให5คนในองค�การทํางานสมัพันธ�สอดคล5องกัน และสร5างการทํางานเป/นทีม 

7  การประเมิน (Ass) การประเมินหาจุดเด&นและจุดด5อยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา 
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ตารางที่ 4 ท-านคิดว-าเหตุการณ�ความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้นนี้ควรให1คะแนนระดับความคิดเห็น ระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบ ตามเกณฑ�ที่ได1กําหนดให1 ได1แก-  
(5) มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยที่สุด เป3นอย-างไร 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช&องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท&านเพียงคําตอบเดียว 
องค�ประกอบ

หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
ม

คะ
แน

น 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.ความเสี่ยง
ด1านเทคโนโลยี 
   (Risk for 
Technology) 

1.1 ด5าน
ระบบ
วิศวกรรมไ
ฟฟXาและ
สื่อสาร 

1.1.1 อุปกรณ�ระบบ
ไฟฟXากําลัง มีอายุการใช5
ง า น ม า น า น   ไ ม& ทั น
เทคโนโลยีสมัยใหม&  

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  

1.1.2 ระบบไฟฟXาสํารอง
จาก เค รื่ อ ง กํ า เนิ ด ไฟฟX า
ระบบการจ&ายไฟฟXาภายใน
อาคาร  โดยส& งผ& านหม5 อ
แ ป ล ง ไ ฟ ฟX า ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซม  

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)      

       

 

 1.1.3 ระบบสื่อสาร ได5แก&
ระบบโทรศัพท�  ระบบ
อิ น เ ต อ ร� เ น็ ต  ข า ด ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ  แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ&อมแซม และไม&
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass)      

       

 

 1.1.4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูก
ออกแบบ ให5 เ ป/ น ไปตาม
มาตรฐานทันสมัย ผู5ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซมและไม&
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
ม

คะ
แน

น 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 
ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  1.1.5 ระบบเสียงและ
ระบบประกาศเรียก 
ระบบปXองกันฟXาผ&า
ระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศน�รวม 
(MATV)  ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษา
ซ&อมแซม 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

1.2 ด5าน
ระบบงาน
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

1.2.1 ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบาย
อากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซม 
 

     

      

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  1.2.2 ระบบอัดอากาศ 
มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ช&องทางหนีไฟ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษา
ซ&อมแซม 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  1.2.3 ระบบลิฟต� ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบาํรุงรักษา
ซ&อมแซมและไม&
เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

1.3 ด5าน
ระบบ
วิศวกรรม
ประปา, 
สุขาภิบาล
และ
ดับเพลิง 

1.3.1 ระบบดับเพลิง
หัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle 
System) ระบบหัวจ&าย
น้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire 
Pump) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรกัษาซ&อมแซม
และไม&เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้นใน
อนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

 1.3.2 ระบบการบําบัดน้ํา
เสียมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซมและ
ไม&เป/นไปตามข5อกําหนด
ของกฏหมาย 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 1.4 ด5าน
ระบบ
ปXองกัน
และรักษา
ความ
ปลอดภัย
และ
อํานวย
ความ
สะดวกใน
อาคาร 

1.4.1 ระบบปXองกันและ
รักษาความปลอดภัย ได5แก&
ระบบกล5องวงจรปWด (CCTV) 
ระบบแจ5งสัญญาณเตือนเมื่อ
เปWดประตูหนีไฟ (Fire Exit 
Door) ระบบประตูเข5า-ออก 
อัตโนมัติ (Access Control)
ระบบ ทางเข5า-ออก 
อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบ
แลกบัตรผู5มาติดต&อ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซมและไม&
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

 1.4.2 ระบบอํานวยความ
สะดวกในอาคาร ได5แก&
ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุม
ระบบระบบต&างๆ คือ ระบบ
ไฟฟXาแสงสว&างในบริเวณ
พื้นที่ส&วนกลาง ระบบปรับ
อากาศในส&วนของ AHU 
และ Pump ต&างๆ ระบบ
บัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ&อมแซม
และไม&เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.ความเสี่ยง
สําหรับการ   
  ควบคุม
คุณภาพ  
(Risk for 
Quality 
Control)   
 (QC) 

2.1 ด5าน
เจ5าของ
อาคาร/
ตัวแทน
เจ5าของ
อาคาร 

2.1.1 เจ5าหน5าที่ขาด
การประสานงาน 
ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ทําให5การ
ดําเนินการด5านกายภาพ
ไม&สะดวกราบรื่นและไม&
เป/นไปตามแผน 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

2.1.2 การปฏิบัติงาน
ของเจ5าหน5าที่ไม&
สามารถปฎบิัติงานและ
ขาดการควบคุมให5
กิจกรรมต&างๆ ได5ตาม
หน5าที่ที่กําหนดไว5 อย&าง
เข5าใจและถูกต5อง 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  

2.1.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ความเข5าใจและ
ไม&มีการติดตาม และไม&
ควบคุมคุณภาพให5ได5
อย&างถูกต5องและไม&
สามารถแนะนําการ
แก5ไขปVญหาได5อย&าง
เหมาะสม 

     

      

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 2.2 ด5าน

ผู5บริหาร
อาคาร 

2.2.1 เจ5าหน5าที่ขาด
การประสานงาน 
ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ให5กับ
เจ5าของอาคาร ได5แก&
กลุ&มงานบริการ
สนับสนุน(Support 
service) และกลุ&มงาน
บริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service)  

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

2.2.2 ไม&สามารถแก5ไข
สถานการณ�ได5หากพบ
ปVญหาการให5บริการ
และการดูแลผู5เช&า
อาคาร ผู5ใช5อาคารและ
ผู5มาติดต&ออาคารและ
กับเจ5าของอาคาร 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

2.2.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ความเข5าใจและ
ไม&ติดตาม ไม&สามารถ
แนะนําการแก5ไขปVญหา
ได5อย&างเหมาะสมให5กบั
เจ5าของอาคารและผู5เช&า
อาคารและผู5มาติดต&อ 

     

      
- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3) ความเสี่ยง
ในการบริหาร 
   (Risk for 
Managemen
t) 

3.1 ด5าน
การ
วางแผน 

3.1.1 ขาดการกําหนด
นโยบายยุทธศาสตร� กล
ยุทธ� ทิศทาง และ
แผนงานขององค�การ 

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

3.1.2 ขาดการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลและ
จัดหาทรัพยากรทาง
กายภาพให5เพียงพอต&อ
การทํางานขององค�การ 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

3.1.3 ขาดการจัดทํา
งบประมาณและการ
บริหารการใช5
งบประมาณ 

     
      - การวางแผน (P) 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

3.1.4 ขาดการ
บํารุงรักษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร 

     
      - การวางแผน (P) 

- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 3.2 ด5าน
การจัด
องค�การ 

3.2.1 ไม&มีกระบวนการ
ในการให5บริการที่
เหมาะสม ยังพบ
ข5อผิดพลาด ขาดความ
รวดเร็ว 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

3.2.2 มีจํานวน
เจ5าหน5าที่ ที่ให5บริการ
ไม&เพียงพอกับผู5เช&า ผู5
มาติดต&อในอาคาร 

     
      - การควบคุม (C) 

- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

  

3.2.3 ขาดเจ5าหน5าที่
ปฏิบัติงานและ
ให5บริการในช&วงเวลา
พักกลางวัน 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

3.3 ด5าน
การเป/น
ผู5นํา 

3.3.1 ขาดความพร5อมที่
จะแก5ไขปVญหาและให5
คําปรึกษาที่เป/น
ประโยชน� 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

     

       

 

 3.3.2 ขาดการ
ให5บริการช&วยเหลืองาน
ในด5านต&างๆ เช&น
พนักงาน พูดจาไม&
ไพเราะและไม&เต็มใจ 
ให5บริการ 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  3.3.3 ขาดความ
กระตือรือร5น เอาใจใส& 
และให5บริการด5วยความ
เต็มใจ 

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

3.3.4 ขาดการให5
คําแนะนําและตอบข5อ
ซักถามได5อย&างชัดเจน 
ถูกต5อง 

     
      - การนํา (L) 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

 

3.4 ด5าน
การควบคุม 

3.4.1 ขาดการติดตาม
ผลการแก5ไขงานทุกครั้ง
และรายงานให5เจ5าของ 
รับทราบ 

     
      - การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

  
3.4.2 ไม&สามารถ
ให5บริการและแก5ไข
ปVญหาที่ต5องการได5 

     
      - การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

  

3.4.3 ขาดการควบคุม
ผู5รับเหมาภายนอกให5
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ความเสีย่ง
สําหรับการส-ง   
   มอบ  
   (Risk for 
Handover) 

4.1  ด5าน
การส&งมอบ
พื้นที่ 

4.1.1 เจ5าหน5าที่ขาดการ
กําหนดมาตรฐานการวัด
พื้นที่ ที่จะส&งและขาด
ความรู5ความเข5าใจการ
วัดพื้นที่และการ
ประสานงานด5านต&างๆ
ในการส&งมอบพื้นที่ เพื่อ
ลดความเสี่ยงและ
โอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการวัดพื้นที่ 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

4.2 ด5าน
การจัดเก็บ
รายได5 

4.2.1 การจัดเก็บค&าเช&า
พื้นที่ การจัดเก็บค&า
ไฟฟXา ค&าน้ําประปา 
เจ5าหน5าที่ขาดการจัดทํา
ฐานข5อมูลเกี่ยวกับการ
เช&าพื้นที่ของผู5เช&าแต&ละ
รายยังไม&ชัดเจนและไม&
ถูกต5อง และไม&มีผู5คอย
ตรวจสอบและปรับปรุง
ข5อมูลผู5เช&าตลอดเวลา
เพื่อปXองการการ
ผิดพลาด 
 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
 

 4.2.2 การจัดเก็บค&าที่
จอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต� 
เจ5าหน5าที่ขาดการจัดทํา
ฐานข5อมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บค&าที่จอดรถยนต� 
รถจักรยานยนต� แต&ละ
รายให5ชัดเจนและ
ถูกต5อง และขาดผู5คอย
ตรวจสอบและปรับปรุง
ข5อมูลการจัดเก็บค&าจอด
รถยนต�รถจักรยานยนต� 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

5. ความเสีย่ง
ด1านความ   
   ปลอดภยั 
    (Risk for 
Safety) 

5.1 ด5าน
สุขภาพ
และ
สุขภาพ
อนามัยของ
ผู5ใช5อาคาร
(Health 
Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุม
ระดับอุณหภูมิ ความชื้น 
คุณภาพอากาศ ปริมาณ
ของอากาศบริสุทธิ์ 
(Fresh air) ให5
เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

     

       

  

5.1.2  ระดับคุณภาพ
แสงสว&างที่ไม&ดี ไม&
เหมาะสมและระดับ
เสียงไม&เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 

     

      
- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  5.1.3 ขาดการควบคุม
ระดับฝุxนละออง เชื้อโรค
ในอากาศ  ระดับของ 
CO2,CO3 และกzาซพิษ
อื่นๆ กลิ่น ไม&เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

 

5.2 ด5าน
อุบัติภัย
เป/นความ
เสี่ยงจาก
สภาวะที่
เป/น
อันตราย 
(Safety 
Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม 
อุบัติเหตุ ภัยจากอาคาร
สถานที่ที่เป/นอันตราย
และการให5ความรู5และ
การประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกบัการปXองกัน
อุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟXา
ซ็อต การปXองกัน 
อัคคีภัยและการซ5อมหนี
ไฟ 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  

5.2.2 ขาดการควบคุม
และการตรวจสอบสภาพ
ระบบประปาอาคารเพื่อ
ปXองกันเหตุท&อน้ําแตก
และเกิดน้ําท&วมได5 และ
แผนการปXองกนัภัยจาก
น้ําท&วมหรอือทุกภัย 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  

5.2.3 ขาดการหาความรู5
เรื่องแผ&นดินไหว และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารใน
การรองรับระดับค&าความ
รุนแรงของแผ&นดินไหวที่
เกิดขึ้น 
 

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

5.3 ด5าน
ความ
ปลอดภัย     
(Security 
Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการ
เข5าออกพื้นที่ ไม&ควบคุมคน
เข5าออกพื้นที่ ที่ผ&านระบบ
ควบคุมการเข5าออกโดยการ
แลกบัตรเข5าพื้นที่ของอาคาร 
ขาดการปXองกันการลัก
ทรัพย�และการโจรกรรมการ
ทําร5ายร&างกายหรือการ
คุกคาม ต&อชีวิต การควบคุม
การจราจรการวางแผนการ
หาข5อมูลการชุมนุมประท5วง 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6)ความเสี่ยง
ในการ
ปฏิบตัิงาน  
    (Risk for 
Operation) 

6.1 ด5าน
การเงิน 

6.1.1 การเรียกเก็บเงินผู5เช&า 
ไม&ถูกต5อง ส&งผลให5ขาด
ความน&าเชื่อถือ และเจ5าของ
อาคารได5รับเงินไม&ครบถ5วน      

      - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  

6.1.2 จัดส&งเอกสารทาง
บัญชีและการเงิน ได5แก& ใบ
แจ5งหนี้  ใบเสร็จ ไม&ตรงตาม
เวลาที่กําหนดทําให5ผู5เช&า
ชําระเงินล&าช5า  

     
      - การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

  

6.1.3 มาตรการติดตาม
หนี้สินไม&รัดกุม ทําให5เกิดหนี้
ค5างเกินระยะเวลาที่กําหนด 
44 วัน  

     
      - การควบคุม (C) 

- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     
       

  

6.1.4 การไม&นําเงินสดที่ผู5
เช&าชําระเข5าบัญชีของ
เจ5าของอาคารภายในแต&ละ
วัน ส&งผลให5เจ5าของอาคาร
ได5รับเงินล&าช5า หรือ อาจเกิด
ปVญหาเงินสูญหาย 

     

      - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  

6.1.5 การจัดส&งข5อมูลทาง
บัญชีและการเงิน ให5กับ
เจ5าของอาคารไม&ถูกต5อง 
ส&งผลให5เจ5าของอาคารไม&
ทราบข5อมูลทางบัญชีและ
การเงินที่ถูกต5อง เช&น 
รายงานหนี้คงค5างชําระของ
ผู5เช&าไม&ตรงกับความเป/นจริง
ที่เกิดขึ้น 

     

      - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจั
ย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 6.2 ด5าน
ปฎิบัติงาน
และ
บํารุงรักษา 
(Operations 
& 
Maintenanc
e) 

6.2.1 เจ5าหน5าที่ไม&ทํา
ตามแผนงานการ
บํารุงรักษา เป/นประจํา
ทุกเดือน ทําให5
เครื่องจักรเกิดการชํารุด
เสียหาย ก&อนกําหนด 
และอาจส&งผลกระทบ
ต&อธุรกิจของผู5เช&าและ
ผู5ใช5อาคาร และเจ5าของ
อาคาร อาจทําให5ผู5เช&า
และผู5ใช5อาคาร เรียก
ค&าเสียหายต&างๆที่เกิด
ขึ้นกับเจ5าของอาคาร 

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

6.2.2 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ทักษะ ความ
เข5าใจในการซ&อมแซม 
ทําให5อุปกรณ�
เครื่องจักรเสียหาย  

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

6.2.3 เจ5าหน5าที่ไม&ดูแล
รักษาอาคาร ตามที่
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ และ
ข5อบังคับที่เกี่ยวข5องกับ
ทางราชการกาํหนดไว5  

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  6.2.4 เจ5าหน5าที่ขาด
การใส&ใจและมีความรู5ที่
เพียงพอ ในการ
ซ&อมแซมอุปกรณ�กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินเร&งด&วน 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

  6.2.5 เจ5าหน5าที่ขาด
การจัดทําบันทึกการ
ทํางานของระบบ เพือ่
นํามาวิเคราะห�การ
ทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ�หลักและระบบ
ประกอบอาคารต&างๆ 
ในอาคาร หากไม&ทราบ
การณ�ล&วงหน5าเครื่อง
อุปกรณ�หลักและระบบ
ประกอบอาคารต&างๆ 
ในอาคารอาจเกิดการ
ชํารุดเสียหาย และ
ส&งผลอาจทําให5เกิด
ความเสียหายที่รุนแรง
ได5 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 6.3 ด5าน
บริการ
อาคาร 

6.3.1 เจ5าหน5าที่ไม&มีการ
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต&างๆอาจจะทําให5ไม&
สามารถปฏบิัติได5
ถูกต5องตามขั้นตอนของ
แผนฉุกเฉิน  

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

6.3.2 เจ5าหน5าที่ไม&มีการ
ปรับปรุงคู&มือการใช5
อาคาร และปรับปรุง
ข5อมูลงานอาคาร  
ข5อมูลของผู5เช&า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส�  

     

      - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

6.3.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความเอาใจใส&ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการ
ด5านต&างๆ ได5แก&ด5าน
งานรักษาความ
ปลอดภัย ด5านงาน
รักษาความสะอาด ด5าน
งานกําจัดแมลง+ด5าน
งานสุขอนามัยและ ด5าน
งานดูแลภูมิทัศน�  

     

      - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  6.3.4 ปVญหาทาง
การเมือง เช&น ชุมนุม
ทางการเมือง ส&งผลให5
อาคารสูญเสียรายได5 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

 

6.4 ด5าน
การ
สนับสนุน
งานจัดการ
อาคาร 

6.4.1 การล&าช5าในการ
จัดทําเอกสารจัดซื้อ จัด
จ5างและไม&เป/นไปตาม
งบประมาณที่วางไว5 
ส&งผลให5เกิดความล&าช5า
ของการดําเนินงานใน
ส&วนงานที่เกี่ยวข5องและ
การจัดซื้อ จัดจ5าง  

     

      - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

     

       

  

6.4.2 เจ5าหน5าที่ขาด
การประสานงานที่ดี
ภายในหน&วยงาน ส&งผล
ให5ข5อมูลที่ประสานงาน
ไปยังส&วนงานอื่น
ผิดพลาด และอาจจะ
ก&อให5เกิดความเสียหาย
ได5ในกรณีเป/นการเรียก
เก็บเงิน 

     

      - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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องค�ประกอบ
หลักของเกณฑ� 

องค�ประกอ
บย-อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสีย่ง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ส-ว
นผู

1วิจ
ัย 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

  6.4.3 การส&งเรื่องที่ผู5
เช&าร5องเรียน ไปยังส&วน
งานที่เกี่ยวข5อง ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให5การ
แก5ไขเรื่องต&างๆ ล&าช5า 
หรือไม&ข5อความได5รับ
การแก5ไข 

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)      

       

 

6.5 ด5าน
การบริการ
และการ
ดูแลผู5เช&า
อาคาร ผู5ใช5
อาคารและ
ผู5มาติดต&อ
อาคาร 

6.5.1 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ทักษะการ
ทํางานด5านบริการและ
ขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงาน
และการให5บริการด5าน
การบริการผู5เช&าอาคาร 
ผู5ใช5อาคารและผู5มา
ติดต&ออาคาร  

     

      - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตอนที่ 3 ข5อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ญ  
ผลการทดสอบประยุกต�สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย� ยู (Mann-Whitney U Test) 

และการวิเคราะห�การหาค2าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



369 
 

 

ตารางท่ี  38 ผลการทดสอบประยุกต�สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย� ยู (Mann-Whitney 
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน ซี 

 
Ranks 

group N Mean Rank Sum of Ranks 

score 
1.00 30 45.20 1356.00 
2.00 30 15.80 474.00 
Total 60  

 
Test Statisticsa 

 score 
Mann-Whitney U 9.000 
Wilcoxon W 474.000 
Z -6.536 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: group 
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ตารางท่ี  39 ผลการทดสอบประยุกต�สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย� ยู (Mann-Whitney 
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ  

 
Ranks 

group N Mean Rank Sum of Ranks 

score 
1.00 15 22.73 341.00 
2.00 15 8.27 124.00 
Total 30  

 
Test Statisticsa 

 score 
Mann-Whitney U 4.000 
Wilcoxon W 124.000 
Z -4.509 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

a. Grouping Variable: group 
b. Not corrected for ties. 
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ตารางท่ี  40 ผลการทดสอบประยุกต�สถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย� ยู (Mann-Whitney 
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน ซี 

 
Ranks 

group N Mean Rank Sum of Ranks 

score 
1.00 15 19.30 289.50 
2.00 15 11.70 175.50 
Total 30  

 
Test Statisticsa 

 score 
Mann-Whitney U 55.500 
Wilcoxon W 175.500 
Z -2.374 
Asymp. Sig. (2-tailed) .018 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .016b 
a. Grouping Variable: group 
b. Not corrected for ties. 
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ตารางท่ี 41 ขXอมูลพ้ืนฐานของผูXเชี่ยวชาญท่ีใหXขXอมูล 
 

ลักษณะส2วนบุคคล จํานวน ร?อยละ 
อาคารสํานักงาน  
เกรด มาตรฐาน เอ   
เกรด พ้ืนฐาน ซี 

  
15 
15 

  
50.00 
50.00 

รวม 30 100.00 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

  
30 
- 

  
100.00 

- 
รวม 30 100.00 

อายุ  
20 – 30 ป` 
31 – 40 ป`    

  
18 
12 

  
60.00 
40.00 

รวม 30 100.00 
อายุการทํางาน   
1 – 5 ป`  
5 – 10 ป`    

  
17 
13 

  
56.70 
43.30 

รวม 30 100.00 
ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวaาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   

  
10 
19 
1 

  
33.33 
63.33 
3.34 

รวม 30 100.00 
ตําแหน2งงาน  
ผูXจัดการอาคาร   
วิศวกรอาคาร 
ชaางเทคนิค 

  
10 
10 
10 

  
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 30 100.00 
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 จากตารางท่ี 41 แสดงวaา ผูXใหXขXอมูลจํานวน 30 คน แบaงเปeนอาคารสํานักงานเกรด 
มาตรฐาน เอ เกรด และมาตรฐาน ซี จํานวนเทaากัน สaวนใหญaเปeนเพศหญิง คิดเปeนรXอยละ 86.7 มี
อายุอยูaระหวaาง 20 – 30 ป` คิดเปeนรXอยละ 60.0 มีอายุการทํางาน 1-5 ป` คิดเปeนรXอยละ 56.7 และมี
ระดับการศึกษาอยูaในระดับปริญญาตรี และตํ่ากวaาปริญญาตรีในจํานวนเทaากัน และปฏิบัติงานใน
ตําแหนaงชaางเทคนิค  คิดเปeนรXอยละ 50.0 
 
ตารางท่ี 42 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง

คงเหลือ ดXานเทคโนโลยี 

ประเภท
อาคาร 

ตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กaอนประเมิน 
อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ 

4.13  4.47  4.27  4.47  3.93  4.07  4.33  4.33  4.27  4.33  4.53  4.20  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซ ี

4.40  4.33  3.80  4.33  4.20  4.60  4.27  4.60  4.40  4.40  4.53  4.53  

เฉลี่ยรวม 4.27 4.4 4.09 4.38 4.07 4.33 4.3 4.47 4.33 4.37 4.53 4.37 
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลอื 

อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ 

3.80  2.07  2.47  1.73  2.00  1.80  2.13  2.27  1.80  1.80  2.00  2.47  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซ ี

3.67 3.53 3.27 3.20 3.13 3.20 3.00 3.53 3.73 2.00 1.67 1.93 

เฉลี่ยรวม 3.73 2.8 2.87 2.47 2.57 2.5 2.57 2.9 2.77 1.9 1.83 2.2 
หมายเหตุ :  

 ตัวชี้วัดท่ี 1. อุปกรณ�ระบบไฟฟnากําลัง มีอายุการใชXงานมานาน  ไมaทันเทคโนโลยีสมัยใหมa  
 ตัวชี้วัดท่ี 2. ระบบไฟฟnาสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟnาระบบการจaายไฟฟnาภายในอาคาร 
โดยสaงผaานหมXอแปลงไฟฟnาขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม  

 ตัวชี้วัดท่ี 3. ระบบสื่อสาร ไดXแกaระบบโทรศัพท� ระบบอินเตอร�เน็ต ขาดการตรวจสอบ และ
การบํารุงรักษาซaอมแซม และไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ตัวชี้วัดท่ี 4. เตือนอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบใหXเปeนไปตามมาตรฐานทันสมัย ผูXขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ตัวชี้วัดท่ี 5. ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบปnองกันฟnาผaาระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศน�รวม (MATV)  ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม 

 ตัวชี้วัดท่ี 6. ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคารขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม 
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 ตัวชี้วัดท่ี 7. ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังท่ีชaองทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม 

 ตัวชี้วัดท่ี 8. ระบบลิฟต� ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและ
ไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ตัวชี้วัดท่ี 9. ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจaายน้ําดับเพลิง
และระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ตัวชี้วัดท่ี 10. ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเปeนไปตามขXอกําหนดของกฎหมาย 

 ตัวชี้วัดท่ี 11. ระบบปnองกันและรักษาความปลอดภัย ไดXแกaระบบกลXองวงจรปsด (CCTV) 
ระบบแจXงสัญญาณเตือนเม่ือเปsดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเขXา-ออก อัตโนมัติ 
(Access Control)ระบบ ทางเขXา-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผูXมาติดตaอ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 ตัวชี้วัดท่ี 12. ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ไดXแกaระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
(BAS) โดยควบคุมระบบระบบตaางๆ คือ ระบบไฟฟnาแสงสวaางในบริเวณพ้ืนท่ีสaวนกลาง ระบบปรับ
อากาศในสaวนของ AHU และ Pump ตaางๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 จากตารางท่ี 42 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเส่ียงคงเหลือ เทคโนโลยี พบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกวaา
หลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 60 

 
 
ภาพท่ี 60 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน

ความเสี่ยงคงเหลือ ดXานเทคโนโลย ี
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ตารางท่ี 43 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพ 

ประเภทอาคาร ตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 6 

กaอนประเมิน 
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 4.40 4.33 3.67 4.20 4.13 4.47 
อาคารเกรดมาตรฐาน ซ ี 3.53 3.93 4.33 4.53 3.67 4.07 
เฉลี่ยรวม 3.97 4.13 4 4.37 3.9 4.27 

หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลอื 
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 1.60 1.93 2.00 2.07 2.07 2.53 
อาคารเกรดมาตรฐาน ซ ี 2.07 2.13 3.20 3.07 2.93 3.40 
เฉลี่ยรวม 1.83 2.03 2.6 2.57 2.5 2.97 

 
หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดท่ี 1. เจXาหนXาท่ีขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําใหXการ
ดําเนินการดXานกายภาพไมaสะดวกราบรื่นและไมaเปeนไปตามแผน 
   ตัวชี้วัดท่ี 2. การปฏิบัติงานของเจXาหนXาท่ีไมaสามารถปฏิบัติงานและขาดการควบคุมใหX
กิจกรรมตaางๆ ไดXตามหนXาท่ีท่ีกําหนดไวX อยaางเขXาใจและถูกตXอง 
  ตัวชี้วัดท่ี 3. เจXาหนXาท่ีขาดความรูX ความเขXาใจและไมaมีการติดตาม และไมaควบคุมคุณภาพ
ใหXไดXอยaางถูกตXองและไมaสามารถแนะนําการแกXไขปyญหาไดXอยaางเหมาะสม 
 ตัวชี้วัดท่ี 4. เจXาหนXาท่ีขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ใหXกับเจXาของ
อาคาร ไดXแกaกลุaมงานบริการสนับสนุน(Support service) และกลุaมงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service)  
 ตัวชี้วัดท่ี 5. ไมaสามารถแกXไขสถานการณ�ไดXหากพบปyญหาการใหXบริการและการดูแล          
ผูXเชaาอาคาร ผูXใชXอาคารและผูXมาติดตaออาคารและกับเจXาของอาคาร 
 ตัวชี้วัดท่ี 6. เจXาหนXาท่ีขาดความรูX ความเขXาใจและไมaติดตาม ไมaสามารถแนะนําการแกXไข
ปyญหาไดXอยaางเหมาะสมใหXกับเจXาของอาคารและผูXเชaาอาคารและผูXมาติดตaอ 
 
 จากตารางท่ี 43 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเส่ียงคงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมี
คะแนนสูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 61 
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ภาพท่ี 61 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน

ความเสี่ยงคงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพ 
 
ตารางท่ี 44 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง

คงเหลือดXานการบริหาร 
 
ประเภท
อาคาร 

ตัวช้ีวัด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

กaอนประเมิน 
อาคารเกรด
มาตรฐาน 
เอ 

4.47  4.07  3.93  4.07  4.67  4.60  4.27  4.20  4.40  4.47  4.00  4.00  3.87  4.13  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี 3.80  3.80  3.60  3.93  4.00  4.27  4.60  4.47  3.87  4.33  4.07  3.73  4.00  3.73  

เฉล่ียรวม 4.13 3.93 3.77 4 4.33 4.43 4.43 4.33 4.13 4.4 4.03 3.87 3.93 3.93 
หลังการประเมินความเส่ียงคงเหลือ 

อาคารเกรด
มาตรฐาน 
เอ 

1.47  1.80  1.93  2.00  2.53  1.67  1.93  2.33  1.60  2.00  2.33  2.00  2.47  1.67  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี 

  
3.00  

  
2.87  

  
2.93  

  
3.67  

  
3.47  

  
2.87  

  
2.53  

  
2.47  

  
2.73  

  
3.07  

  
3.60  

  
2.93  

  
3.33  

  
3.20  

เฉล่ียรวม 2.23 2.33 2.43 2.83 3 2.27 2.23 2.4 2.17 2.53 2.97 2.47 2.9 2.43 

หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดท่ี 1. ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร� กลยุทธ� ทิศทาง และแผนงานของ
องค�การ 
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   ตัวชี้วัดท่ี 2. ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากรทางกายภาพใหXเพียงพอ
ตaอการทํางานขององค�การ 
   ตัวชี้วัดท่ี 3. ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใชXงบประมาณ 
   ตัวชี้วัดท่ี 4. ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร 
   ตัวชี้วัดท่ี 5. ไมaมีกระบวนการในการใหXบริการท่ีเหมาะสม ยังพบขXอผิดพลาด ขาดความ
รวดเร็ว 
   ตัวชี้วัดท่ี 6. มีจํานวนเจXาหนXาท่ี ท่ีใหXบริการไมaเพียงพอกับผูXเชaา ผูXมาติดตaอในอาคาร 
   ตัวชี้วัดท่ี 7. ขาดเจXาหนXาท่ีปฏิบัติงานและใหXบริการในชaวงเวลาพักกลางวัน 
   ตัวชี้วัดท่ี 8. ขาดความพรXอมท่ีจะแกXไขปyญหาและใหXคําปรึกษาท่ีเปeนประโยชน� 
   ตัวชี้วัดท่ี 9. ขาดการใหXบริการชaวยเหลืองานในดXานตaางๆ เชaนพนักงาน พูดจาไมaไพเราะ
และไมaเต็มใจ ใหXบริการ 
   ตัวชี้วัดท่ี 10. ขาดความกระตือรือรXน เอาใจใสa และใหXบริการดXวยความเต็มใจ 
   ตัวชี้วัดท่ี 11. ขาดการใหXคําแนะนําและตอบขXอซักถามไดXอยaางชัดเจน ถูกตXอง 
   ตัวชี้วัดท่ี 12. ขาดการติดตามผลการแกXไขงานทุกครั้งและรายงานใหXเจXาของ รับทราบ 
   ตัวชี้วัดท่ี 13. ไมaสามารถใหXบริการและแกXไขปyญหาท่ีตXองการไดX 
   ตัวชี้วัดท่ี 14. ขาดการควบคุมผูXรับเหมาภายนอกใหXปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 
 จากตารางท่ี 44 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเส่ียง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเส่ียงคงเหลือดXานการบริหาร พบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูง
กวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 62 

 
ภาพท่ี 62 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน

ความเสี่ยงคงเหลือดXานการบริหาร 
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ตารางท่ี 45 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการสaงมอบ 

ประเภทอาคาร ตัวช้ีวัด 
1 2 3 

กaอนประเมิน 
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 3.93  3.80  4.13  
อาคารเกรดมาตรฐาน ซ ี 3.67  3.73  4.20  
เฉลี่ยรวม 3.87 3.83 4 

หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลอื 
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 2.40  1.80  1.73  
อาคารเกรดมาตรฐาน ซ ี   3.07    3.33    3.53  
เฉลี่ยรวม 2.6 2.87 2.67 
หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดท่ี 1. เจXาหนXาท่ีขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพ้ืนท่ี ท่ีจะสaงและขาดความรูXความ
เขXาใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานดXานตaางๆในการสaงมอบพ้ืนท่ี เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด
ความผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ี 
     ตัวชี้วัดท่ี 2. การจัดเก็บคaาเชaาพ้ืนท่ี การจัดเก็บคaาไฟฟnา คaาน้ําประปา เจXาหนXาท่ีขาดการ
จัดทําฐานขXอมูลเก่ียวกับการเชaาพ้ืนท่ีของผูXเชaาแตaละรายยังไมaชัดเจนและไมaถูกตXอง และไมaมีผูXคอย
ตรวจสอบและปรับปรุงขXอมูลผูXเชaาตลอดเวลาเพ่ือปnองการการผิดพลาด 
      ตัวชี้วัดท่ี 3. การจัดเก็บคaาท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� เจXาหนXาท่ีขาดการจัดทํา
ฐานขXอมูลเก่ียวกับการจัดเก็บคaาท่ีจอดรถยนต� รถจักรยานยนต� แตaละรายใหXชัดเจนและถูกตXอง และ
ขาดผูXคอยตรวจสอบและปรับปรุงขXอมูลการจัดเก็บคaาจอดรถยนต�รถจักรยานยนต� 
 
 จากตารางท่ี 45 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนและหลังดXานการสaง
มอบพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดย
สามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 63 
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ภาพท่ี 63 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน

ความเสี่ยงคงเหลือดXานการสaงมอบ 
 
ตารางท่ี 46 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง

คงเหลือดXานความปลอดภัย 
ประเภทอาคาร ตัวช้ีวัด 

1 2 3 4 5 6 7 
กaอนประเมิน 

อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 4.60 3.93 3.93 4.53 3.93 3.73 4.13 
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี 4.07 4.20 4.53 4.40 4.07 4.00 4.07 

เฉลี่ยรวม 4.1 4.4 4.23 4.17 4.3 3.97 3.9 
หลังการประเมนิความเส่ียงคงเหลือ 

อาคารเกรดมาตรฐาน เอ 1.93 1.93 2.00 2.00 2.07 2.33 2.27 
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี 3.07 3.33 3.07 3.33 3.27 3.20 3.07 
เฉล่ียรวม 2.4 2.63 2.5 2.67 2.63 2.63 2.7 

 
หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดท่ี 1. ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศ
บริสุทธิ์ (Fresh air) ใหXเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 
   ตัวชี้วัดท่ี 2.  ระดับคุณภาพแสงสวaางท่ีไมaดี ไมaเหมาะสมและระดับเสียงไมaเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 
      ตัวชี้วัดท่ี 3. ขาดการควบคุมระดับฝุ}นละออง เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 
และก�าซพิษอ่ืนๆ กลิ่น ไมaเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 
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       ตัวชี้วัดท่ี 4. ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเปeนอันตรายและการใหX
ความรูXและการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการปnองกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟnาซ็อต การปnองกัน อัคคีภัย
และการซXอมหนีไฟ 
       ตัวชี้วัดท่ี 5. ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพ่ือปnองกันเหตุ
ทaอน้ําแตกและเกิดน้ําทaวมไดX และแผนการปnองกันภัยจากน้ําทaวมหรืออุทกภัย 
       ตัวชี้วัดท่ี 6. ขาดการหาความรูXเรื่องแผaนดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรับระดับคaาความรุนแรงของแผaนดินไหวท่ีเกิดข้ึน 
      ตัวชี้วัดท่ี 7. ขาดการควบคุมการเขXาออกพ้ืนท่ี ไมaควบคุมคนเขXาออกพ้ืนท่ี ท่ีผaานระบบ
ควบคุมการเขXาออกโดยการแลกบัตรเขXาพ้ืนท่ีของอาคาร ขาดการปnองกันการลักทรัพย�และการ
โจรกรรมการทํารXายรaางกายหรือการคุกคาม ตaอชีวิต การควบคุมการจราจรการวางแผนการหาขXอมูล
การชุมนุมประทXวง 
 
 จากตารางท่ี 46 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเส่ียง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเส่ียงคงเหลือดXานความปลอดภัยพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนน
สูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 64 
 

 
 

ภาพท่ี 64 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานความปลอดภัย 
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ตารางท่ี 47 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการปฏิบัติงาน 

ประเภทอาคาร ตัวช้ีวัด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
กaอนประเมิน 

อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ 

3.87  4.40  3.67  3.93  4.13  3.80  4.00  4.20  3.73  4.07  4.27  4.20  4.27  4.73  4.00  3.67  4.07  3.73  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี 

3.73  3.93  4.20  4.33  3.93  4.47  4.47  4.00  4.00  4.20  3.93  3.80  4.20  4.13  4.27  4.07  3.93  4.00  

เฉลี่ยรวม 4.03 3.87 4 4.27 4.23 3.73 3.8 4.17 3.93 4.13 4.03 4.13 4.23 4.1 3.87 4.13 4.1 4 

หลงัการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ 

อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ 

2.07  2.53  1.53  1.80  1.87  2.27  1.87  1.93  2.13  2.20  1.73  1.87  2.07  2.00  1.93  2.00  1.93  2.13  

อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี 

  
3.33  

  
3.33  

  
3.73  

  
3.27  

  
3.60  

  
3.53  

  
3.27  

  
3.27  

  
3.87  

  
3.80  

  
3.13  

  
3.53  

  
3.27  

  
3.60  

  
3.53  

  
3.27  

  
3.27  

  
3.87  

เฉลี่ยรวม 2.9 2.53 2.37 2.63 2.43 2.53 2.7 2.93 2.63 2.53 2.73 2.9 2.57 2.6 3 3 2.43 2.7 

หมายเหตุ :  
 ตัวชี้วัดท่ี 1. การเรียกเก็บเงินผูXเชaา ไมaถูกตXอง สaงผลใหXขาดความนaาเชื่อถือ และเจXาของ
อาคารไดXรับเงินไมaครบถXวน 
   ตัวชี้วัดท่ี 2. จัดสaงเอกสารทางบัญชีและการเงิน ไดXแกa ใบแจXงหนี้  ใบเสร็จ ไมaตรงตามเวลา
ท่ีกําหนดทําใหXผูXเชaาชําระเงินลaาชXา  
   ตัวชี้วัดท่ี 3. มาตรการติดตามหนี้สินไมaรัดกุม ทําใหXเกิดหนี้คXางเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 44 
วัน  
      ตัวชี้วัดท่ี 4. การไมaนําเงินสดท่ีผูXเชaาชําระเขXาบัญชีของเจXาของอาคารภายในแตaละวัน สaงผล
ใหXเจXาของอาคารไดXรับเงินลaาชXา หรือ อาจเกิดปyญหาเงินสูญหาย 
       ตัวชี้วัดท่ี 5. การจัดสaงขXอมูลทางบัญชีและการเงิน ใหXกับเจXาของอาคารไมaถูกตXอง สaงผลใหX
เจXาของอาคารไมaทราบขXอมูลทางบัญชีและการเงินท่ีถูกตXอง เชaน รายงานหนี้คงคXางชําระของผูXเชaาไมa
ตรงกับความเปeนจริงท่ีเกิดข้ึน 
       ตัวชี้วัดท่ี 6. เจXาหนXาท่ีไมaทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เปeนประจําทุกเดือน ทําใหX
เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย กaอนกําหนด และอาจสaงผลกระทบตaอธุรกิจของผูXเชaาและผูXใชXอาคาร 
และเจXาของอาคาร อาจทําใหXผูXเชaาและผูXใชXอาคาร เรียกคaาเสียหายตaางๆท่ีเกิดข้ึนกับเจXาของอาคาร 
    ตัวชี้วัดท่ี 7. เจXาหนXาท่ีขาดความรูX ทักษะ ความเขXาใจในการซaอมแซม ทําใหXอุปกรณ�
เครื่องจักรเสียหาย  
    ตัวชี้วัดท่ี 8. เจXาหนXาท่ีไมaดูแลรักษาอาคาร ตามท่ีกฎหมายพระราชบัญญัติ และขXอบังคับท่ี
เก่ียวขXองกับทางราชการกําหนดไวX  
    ตัวชี้วัดท่ี 9. เจXาหนXาท่ีขาดการใสaใจและมีความรูXท่ีเพียงพอ ในการซaอมแซมอุปกรณ�กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินเรaงดaวน  
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        ตัวชี้วัดท่ี 10. เจXาหนXาท่ีขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห�การ
ทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารตaางๆ ในอาคาร หากไมaทราบการณ�
ลaวงหนXาเครื่องอุปกรณ�หลักและระบบประกอบอาคารตaางๆ ในอาคารอาจเกิดการชํารุดเสียหาย และ
สaงผลอาจทําใหXเกิดความเสียหายท่ีรุนแรงไดX 
        ตัวชี้วัดท่ี 11. เจXาหนXาท่ีไมaมีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตaางๆอาจจะทํา
ใหXไมaสามารถปฏิบัติไดXถูกตXองตามข้ันตอนของแผนฉุกเฉิน  
     ตัวชี้วัดท่ี 12. เจXาหนXาท่ีไมaมีการปรับปรุงคูaมือการใชXอาคาร และปรับปรุงขXอมูลงานอาคาร  
ขXอมูลของผูXเชaา ในระบบอิเล็กทรอนิกส�  
         ตัวชี้วัดท่ี 13. เจXาหนXาท่ีขาดความเอาใจใสaในการควบคุมดูแลงานบริการดXานตaางๆ ไดXแกa
ดXานงานรักษาความปลอดภัย ดXานงานรักษาความสะอาด ดXานงานกําจัดแมลง+ดXานงานสุขอนามัย
และ ดXานงานดูแลภูมิทัศน�  
      ตัวชี้วัดท่ี 14. ปyญหาทางการเมือง เชaน ชุมนุมทางการเมือง สaงผลใหXอาคารสูญเสียรายไดX 
          ตัวชี้วัดท่ี 15. การลaาชXาในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจXางและไมaเปeนไปตามงบประมาณท่ี
วางไวX สaงผลใหXเกิดความลaาชXาของการดําเนินงานในสaวนงานท่ีเก่ียวขXองและการจัดซ้ือ จัดจXาง  
          ตัวชี้วัดท่ี16. เจXาหนXาท่ีขาดการประสานงานท่ีดีภายในสaหนaวยงาน สaงผลใหXขXอมูลท่ี
ประสานงานไปยังสaวนงานอ่ืนผิดพลาด และอาจจะกaอใหXเกิดความเสียหายไดXในกรณีเปeนการเรียกเก็บ
เงิน 
          ตัวชี้วัดท่ี 17. การสaงเรื่องท่ีผูXเชaารXองเรียน ไปยังสaวนงานท่ีเก่ียวขXอง ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ใหXการแกXไขเรื่องตaางๆ ลaาชXา หรือไมaขXอความไดXรับการแกXไข 
          ตัวชี้วัดท่ี 18. เจXาหนXาท่ีขาดความรูX ทักษะการทํางานดXานบริการและขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงานและการใหXบริการดXานการบริการผูXเชaาอาคาร ผูXใชXอาคารและผูXมาติดตaออาคาร 
 จากตารางท่ี 47 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเส่ียง กaอนและหลังดXานการ
ปฏิบัติงานพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพท่ี 65 

 
ภาพท่ี 65 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน

ความเสี่ยงคงเหลือดXานการปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ความเสี่ยงด?าน
เทคโนโลยี 
   (Risk for 
Technology) 

1.1 ดXานระบบ
วิศวกรรมไฟฟn
าและสื่อสาร 

1.1.1 อุปกรณ�ระบบไฟฟnา
กําลัง มีอายุการใชXงานมานาน  
ไมaทันเทคโนโลยีสมัยใหมa  

- - - 22 8 - - 10 16 4 4.27 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

- - 9 20 1 1 - 6 22 1 3.73 

  

1.1.2 ระบบไฟฟnาสํารองจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟnาระบบการ
จaายไฟฟnาภายในอาคาร โดย
สaงผaานหมXอแปลงไฟฟnาขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซaอมแซม  

- - 4 10 16 - - 6 19 5 4.4 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

8 2 11 6 3 - - 1 18 11 2.8 

 

 1.1.3 ระบบสื่อสาร ไดXแกa
ระบบโทรศัพท�  ระบบ
อิ น เ ต อ ร� เ น็ ต  ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ซaอมแซม และไมaเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต 

- - 12 5 13 - - 6 20 4 4.09 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

- 10 15 4 1 - - 2 12 16 2.87 

 

 1.1.4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูก
อ อ ก แ บ บ ใ หX เ ปe น ไ ป ต า ม
มาตรฐานทันสมัย ผูXขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุ งรักษาซaอมแซมและไมa
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 
 

- - 3 12 15 - - 10 15 5 4.38 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

9 9 3 7 2 - - 16 9 5 2.47 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  1.1.5 ระบบเสียงและระบบ
ประกาศเรียก ระบบปnองกัน
ฟnาผaาระบบเสาอากาศและวิทยุ
และ โทรทั ศน� ร วม  (MATV)  
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซaอมแซม 
 

- - 7 14 9 - - 5 17 8 4.07 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

4 14 4 7 1 - 1 3 22 4 2.57 

 

1.2 ดXาน
ระบบงาน
วิศวกรรม 
เครื่องกล 

1.2.1 ระบบปรับอากาศ ระบบ
ระบายอากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซaอมแซม 
 

- - 5 10 15 - - 8 11 11 4.33 
- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

7 7 10 6 - - 1 6 18 5 2.5 

  1.2.2 ระบบอัดอากาศ มีโดย
ระบบนี้จะติดตั้งที่ชaองทางหนี
ไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซaอมแซม 
 

- - 9 3 18 - - 10 13 7 4.3 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

9 2 12 7 - 1 4 3 9 13 2.57 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  1.2.3 ระบบลิฟต� ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุ งรักษาซaอมแซมและไมa
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

- - 3 10 17 - - 12 14 4 4.47 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

6 5 9 6 4 1 2 11 10 6 2.9 

 

1.3 ดXานระบบ
วิศวกรรม
ประปา, 
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

1.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีด
อัตโนมัติ (Sprinkle System) 
ระบบหัวจaายน้ําดับเพลิงและ
ระบบเครื่ องสูบน้ํ าดับ เพลิ ง
(Fire Pump) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุ งรักษาซaอมแซมและไมa
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

- - 6 8 16 - - 7 16 7 4.33 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

5 10 8 1 6 4 1 7 12 6 2.77 

 

 1.3.2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมี
ระบบบําบัดน้ํ าเสียขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุ งรักษาซaอมแซมและไมa
เปeน ไปตามขX อ กําหนดของ
กฏหมาย 
 
 
 
 

- - 5 9 16 - - 7 18 5 4.37 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

9 15 6 - - 2 4 10 11 3 1.9 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 1.4 ดXานระบบ
ปnองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยและ
อํานวยความ
สะดวกใน
อาคาร 

1.4.1 ระบบปnองกันและรักษา
ความปลอดภัย ไดXแกaระบบ
กลXองวงจรปsด (CCTV) ระบบ
แจX งสัญญาณเตือนเ มื่อเปs ด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) 
ระบบประตูเขXา-ออก อัตโนมัติ 
(Access Control)ระบบ 
ทางเขXา-ออก อัตโนมัติ (Flap 
gate)ระบบแลกบัตรผูXมาติดตaอ 
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซaอมแซม
แล ะ ไ มa เ ต รี ย มก า ร ร อ ง รั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- - 2 10 18 - - 9 18 3 4.53 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

13 9 8 - - 4 6 9 8 3 1.83 

 

 1.4.2 ระบบอํานวยความ
สะดวกในอาคาร ไดXแกaระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) 
โดยควบคุมระบบระบบตaางๆ 
คือ ระบบไฟฟnาแสงสวaางใน
บริเวณพื้นที่สaวนกลาง ระบบ
ปรับอากาศในสaวนของ AHU 
และ Pump ตaางๆ ระบบบัตร
จอดรถแบบอัตโนมัติขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุ งรักษาซaอมแซมและไมa
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

- - 4 11 15 - - 9 20 1 4.37 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

5 14 11 - - 8 5 7 9 1 2.2 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.ความเสี่ยง
สําหรับการ   
  ควบคุมคุณภาพ  
(Risk for Quality 
Control)   
 (QC) 

2.1 ดXาน
เจXาของ
อาคาร/
ตัวแทน
เจXาของอาคาร 

2. 1 . 1  เ จX า ห นX า ที่ ข า ดก า ร
ประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ทํ า ใ หX ก า ร
ดําเนินการดXานกายภาพไมa
สะดวกราบรื่นและไมaเปeนไป
ตามแผน 

- - 13 5 12 - - 7 18 5 3.97 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

- - 9 13 8 2 11 9 8 - 1.83 

  

2. 1 . 2  ก ารป ฏิบั ติ ง านขอ ง
เจXาหนXาที่ไมaสามารถปฎิบัติงาน
และขาดการควบคุมใหXกิจกรรม
ตaางๆ ไดXตามหนXาที่ที่กําหนดไวX 
อยaางเขXาใจและถูกตXอง 

- - 6 14 10 - - 7 14 9 4.13 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

1 4 11 4 10 8 7 7 8 - 2.03 

  

2.1.3 เจXาหนXาที่ขาดความรูX 
ความเขXาใจและไมaมีการติดตาม 
และไมaควบคุมคุณภาพใหXไดX
อยaางถูกตXองและไมaสามารถ
แนะนําการแกXไขปyญหาไดXอยaาง
เหมาะสม 

- - 5 20 5 - - 9 13 8 4 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2 6 9 3 10 4 10 5 7 4 2.6 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 2.2 ดXาน
ผูXบริหาร
อาคาร 

2 . 2 . 1  เ จX า หนX า ที่ ข าดก า ร
ประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประ เ มินผล  ใหX กับ เจX าของ
อาคาร ไดXแกaกลุaมงานบริการ
สนับสนุน(Support service) 
และกลุaมงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service)  

- - 3 13 14 - - 8 14 8 4.37 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1 3 16 10 - 7 2 6 9 6 2.57 

  

2 .2.2 ไมaสามารถแกX ไข
สถานการณ�ไดXหากพบปyญหา
การใหXบริการและการดูแลผูXเชaา
อาคาร ผูX ใชXอาคารและผูXมา
ติดตaออาคารและกับเจXาของ
อาคาร 

- - 14 5 11 - - 5 17 8 3.9 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1 7 12 10 - 1 6 14 6 3 2.5 

  

2.2.3 เจXาหนXาที่ขาดความรูX 
ความเขXาใจและไมaติดตาม ไมa
ส ามารถแนะนํ าก ารแกX ไ ข
ปyญหาไดXอยaางเหมาะสมใหXกับ
เจXาของอาคารและผูXเชaาอาคาร
และผูXมาติดตaอ 

- - 5 12 13 - - 8 15 7 4.27 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1 7 1 10 11 4 9 3 12 2 2.97 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3) ความเสี่ยงใน
การบริหาร 
   (Risk for 
Management) 

3.1 ดXานการ
วางแผน 

3.1.1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร� กลยุทธ�  ทิศทาง 
และแผนงานขององค�การ 

- - 6 14 10 - - 9 18 3 4.13 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4 17 4 5 - 6 7 9 6 2 2.23 

3.1.2 ขาดการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและจัดหาทรัพยากรทาง
กายภาพใหX เ พียงพอตaอการ
ทํางานขององค�การ 

- - 7 18 5 - - 14 15 1 3.93 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 7 9 6 - 4 6 9 9 2 2.33 

3.1.3 ขาดการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารการ
ใชXงบประมาณ 

- - 11 15 4 - - 4 22 4 3.77 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 2 11 5 - 3 7 9 10 1 2.43 

3.1.4 ขาดการบํารุงรักษา
อาคารและระบบประกอบ
อาคาร 

- - 9 12 9 - - 10 15 5 4 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

4 5 14 1 6 5 8 7 9 1 2.83 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 3.2 ดXานการ
จัดองค�การ 

3.2.1 ไมaมีกระบวนการในการ
ใหXบริการที่ เหมาะสม ยังพบ
ขXอผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว 

- - 7 6 17 - - 7 19 4 4.33 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 11 10 1 1 4 12 6 8 - 3 

  
3.2.2 มีจํานวนเจXาหนXาที่ ที่
ใหXบริการไมaเพียงพอกับผูXเชaา ผูX
มาติดตaอในอาคาร 

- - 2 13 15 - - 7 21 2 4.43 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

11 7 7 4 1 8 4 5 9 4 2.27 

  

3.2.3 ขาดเจXาหนXาที่ปฏิบัติงาน
และใหXบริการในชaวงเวลาพัก
กลางวัน 

- - 4 9 17 - - 9 17 4 4.43 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3 15 10 1 1 5 3 15 6 1 2.23 

 

3.3 ดXานการ
เปeนผูXนํา 

3.3.1 ขาดความพรXอมที่จะ
แกXไขปyญหาและใหXคําปรึกษาที่
เปeนประโยชน� 

- - 5 10 15 - - 8 17 5 4.33 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

11 9 5 4 1 3 10 5 8 4 2.4 

 

 3 . 3 . 2  ขาดก า ร ใหX บ ริ ก า ร
ชaวยเหลืองานในดXานตaางๆ เชaน
พนักงาน พูดจาไมaไพเราะและ
ไมaเต็มใจ ใหXบริการ 

- - 10 6 14 - - 7 14 9 4.13 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 5 11 5 1 9 5 10 5 1 2.17 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  3.3.3 ขาดความกระตือรือรXน 
เอาใจใสa และใหXบริการดXวย
ความเต็มใจ 

- - 4 10 16 - - 9 9 12 4.4 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

2 9 10 6 3 2 12 5 7 4 2.53 

  

3.3.4 ขาดการใหXคําแนะนํา
และตอบขXอซักถามไดXอยaาง
ชัดเจน ถูกตXอง 

- - 9 11 10 - - 13 15 2 4.03 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

9 4 12 4 1 7 9 8 4 2 2.97 

 
3.4 ดXานการ
ควบคุม 

3.4.1 ขาดการติดตามผลการ
แกXไขงานทุกครั้งและรายงาน
ใหXเจXาของ รับทราบ 

- - 11 12 7 - - 2 19 9 3.87 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

1 12 8 7 2 5 9 6 8 2 2.47 

  
3.4.2 ไมaสามารถใหXบริการและ
แกXไขปyญหาที่ตXองการไดX 

- - 7 18 5 - - 10 17 3 3.93 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

9 8 5 7 1 7 7 6 9 1 2.9 

  

3.4.3 ขาดการควบคุ ม
ผูXรับเหมาภายนอกใหXปฎิบั ติ
ตามกฎระเบียบ 

- - 6 20 4 - - 8 19 3 3.93 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 

8 2 14 6 - 6 4 12 8  2.43 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4. ความเสี่ยง
สําหรับการส2ง   
   มอบ  
   (Risk for 
Handover) 

4.1  ดXานการ
สaงมอบพื้นที่ 

4 . 1 . 1  เ จX า หนX า ที่ ข าดก า ร
กําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ 
ที่จะสaงและขาดความรูXความ
เขX า ใจการวัด พื้นที่ และการ
ประสานงานดXานตaางๆในการ
สaงมอบพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง
และโอกาสเกิดความผิดพลาด
ในการวัดพื้นที่ 

- - 7 20 3 - - 7 21 2 3.87 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

- - 11 12 7 2 10 10 8 - 2.6 

 

4.2 ดXานการ
จัดเก็บรายไดX 

4.2.1 การจัดเก็บคaาเชaาพื้นที่ 
ก า ร จั ด เ ก็ บ คa า ไ ฟ ฟn า  คa า
น้ําประปา เจXาหนXาที่ขาดการ
จัดทําฐานขXอมูลเกี่ยวกับการ
เชaาพื้นที่ของผูXเชaาแตaละรายยัง
ไมaชัดเจนและไมaถูกตXอง และไมa
มีผูXคอยตรวจสอบและปรับปรุง
ขXอมูลผูXเชaาตลอดเวลาเพื่อปnอง
การการผิดพลาด 

- - 10 15 5 - - 8 16 6 3.83 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 10 3 6 4 7 10 2 7 4 2.87 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 
 

 4 .2 .2 การจัดเ ก็บคaาที่ จอด
ร ถ ย น ต�  ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต� 
เ จX า ห นX า ที่ ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
ฐานขXอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
คa า ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต� 
รถจักรยานยนต� แตaละรายใหX
ชัดเจนและถูกตXอง และขาดผูX
คอยตรวจสอบและปรับปรุง
ขX อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ คa า จ อ ด
รถยนต�รถจักรยานยนต� 

- - 8 14 8 - - 10 14 6 4 
 
 
 
 
 
 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 15 4 5 1 5 11 8 5 1 2.67 
 

5. ความเสี่ยงด?าน
ความ   
   ปลอดภัย 
    (Risk for 
Safety) 

5.1 ดXาน
สุขภาพและ
สุขภาพอนามัย
ของผูXใชXอาคาร
(Health 
Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับ
อุณหภูมิ ความชื้น  คุณภาพ
อากาศ ปริมาณของอากาศ
บริสุทธิ์  (Fresh air) ใหX
เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร 

- - 10 7 13 - - 5 17 8 4.1 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

6 11 4 6 3 3 8 7 8 4 2.4 

  

5.1.2  ระดับคุณภาพแสงสวaาง
ที่ไมaดี ไมaเหมาะสมและระดับ
เสียงไมaเหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร 

- - 2 14 14 - - 8 9 13 4.4 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 5 12 4 1 1 6 10 11 2 2.63 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  5.1.3 ขาดการควบคุมระดับฝุ}น
ละออง  เ ชื้ อ โ รค ในอากาศ  
ระดับของ CO2,CO3 และก�าซ
พิษอื่นๆ กลิ่น ไมaเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร 
 

- - 9 5 16 - - 6 19 5 4.23 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4 13 4 7 2 4 5 3 13 5 2.5 

 

5.2 ดXาน
อุบัติภัยเปeน
ความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปeน
อันตราย 
(Safety Risk) 

5 . 2 . 1  ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม 
อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่
ที่ เ ปe น อันตร ายและการ ใหX
ความรูXและการประชาสัมพันธ�
เกี่ยวกับการปnองกันอุบัติเหตุ 
ไฟดูด/ไฟฟnาซ็อต การปnองกัน 
อัคคีภัยและการซXอมหนีไฟ 
 

- - 7 11 12 - - 9 13 8 4.17 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

6 8 8 7 1 3 6 4 11 6 2.67 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  

5.2.2 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพื่อปnองกันเหตุทaอน้ํา
แตกและเกิดน้ําทaวมไดX และ
แผนการปnองกันภัยจากน้ําทaวม
หรืออุทกภัย 
 

- - 5 11 14 - - 8 17 5 4.3 - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 3 14 6 - 3 3 11 12 1 2.63 

  

5.2.3 ขาดการหาความรูXเรื่อง
แผaนดินไหว และการตรวจสอบ
สภาพอาคารในการรองรับ
ระ ดับคa าค ว ามรุ นแร งของ
แผaนดินไหวที่เกิดขึ้น 
 

- - 8 15 7 - - 5 21 4 3.97 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

6 5 11 8 - 1 - 8 20 1 2.63 

 

5.3 ดXานความ
ปลอดภัย     
(Security 
Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเขXา
ออกพื้นที่  ไมaควบคุมคนเขXา
ออกพื้นที่ ที่ผaานระบบควบคุม
การเขXาออกโดยการแลกบัตร
เขXาพื้นที่ของอาคาร ขาดการ
ปnองกันการลักทรัพย�และการ
โจรกรรมการทํารXายรaางกาย
หรือการคุกคาม ตaอชีวิต การ
ควบคุมการจราจรการวาง
แผนการหาขXอมูลการชุมนุม
ประทXวง 

- - 8 17 5 - - 16 13 1 3.9 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3 11 6 6 4 - 2 4 15 9 2.7 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน  
    (Risk for 
Operation) 

6.1 ดXาน
การเงิน 

6.1.1 การเรียกเก็บเงินผูXเชaา ไมa
ถูกตXอง สa งผล ใหX ขาดความ
นaาเชื่อถือ และเจXาของอาคาร
ไดXรับเงินไมaครบถXวน 

- - 8 13 9 - - 5 23 2 4.03 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 11 4 1 6 - 1 5 11 13 2.9 

  

6.1.2 จัดสaงเอกสารทางบัญชี
และการเงิน ไดXแกa ใบแจXงหนี้  
ใบ เสร็จ  ไมaตรงตามเวลาที่
กําหนดทําใหXผูX เชaาชําระเ งิน
ลaาชXา  

- - 11 12 7 - - 2 19 9 3.87 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 11 7 4 1 - 1 7 13 9 2.53 

  
6.1.3 มาตรการติดตามหนี้สิน
ไมaรัดกุม ทําใหXเกิดหนี้คXางเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน  

- - 5 20 5 - - 14 9 7 4 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

6 9 7 6 2 - 1 11 13 5 2.37 

  

6.1.4 การไมaนําเงินสดที่ผูXเชaา
ชํ าระ เขX าบัญชี ของเจX าของ
อาคารภายในแตaละวัน สaงผล
ใหX เจX าของอาคารไดXรั บ เ งิน
ลaาชXา หรือ อาจเกิดปyญหาเงิน
สูญหาย 

- - 4 14 12 - - 9 20 1 4.27 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

6 10 10 3 1 - - 7 18 5 2.63 

  

6.1.5 การจัดสaงขXอมูลทางบัญชี
และการเ งิน ใหX กับ เจX าของ
อาคารไมa ถูกตX อง  สa งผล ใหX
เจXาของอาคารไมaทราบขXอมูล
ทางบัญชีและการเงินที่ถูกตXอง 
เชaน รายงานหนี้คงคXางชําระ
ของผูXเชaาไมaตรงกับความเปeน
จริงที่เกิดขึ้น 

- - 4 15 11 - - 1 15 14 4.23 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 9 6 7 1 - 1 8 16 5 2.43 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 6.2 ดXาน
ปฎิบัติงานและ
บํารุงรักษา 
(Operations 
& 
Maintenanc
e) 

6 .2 .1 เจX าหนX าที่ ไมaทํ าตาม
แผนงานการบํารุงรักษา เปeน
ป ร ะ จํ า ทุ ก เ ดื อ น  ทํ า ใ หX
เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ กิ ดก า ร ชํ า รุ ด
เสียหาย กaอนกําหนด และอาจ
สaงผลกระทบตaอธุรกิจของผูXเชaา
และผูXใชXอาคาร และเจXาของ
อาคาร อาจทําใหXผูXเชaาและผูXใชX
อาคาร เรียกคaาเสียหายตaางๆที่
เกิดขึ้นกับเจXาของอาคาร 

- - 14 10 6 - - 8 11 11 3.73 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

8 2 12 7 1 1 1 14 6 8 2.53 

  

6.2.2 เจXาหนXาที่ขาดความรูX 
ทั กษะ  คว าม เขX า ใจ ในการ
ซa อ ม แ ซ ม  ทํ า ใ หX อุ ป ก ร ณ�
เครื่องจักรเสียหาย  

- - 9 18 3 - - 14 15 1 3.8 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

9 15 5 1 - 1 5 8 15 1 2.7 

  

6.2.3 เจXาหนXาที่ไมaดูแลรักษา
อ า ค า ร  ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย
พระราชบัญญัติ และขXอบังคับ
ที่ เ กี่ ยวขX อง กับทางราชการ
กําหนดไวX  

- - 5 15 10 - - 11 18 1 4.17 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 

8 10 1 7 4 2 4 2 15 7 2.93 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  6.2.4 เจXาหนXาที่ขาดการใสaใจ
และมีความรูXที่เพียงพอ ในการ
ซaอมแซมอุปกรณ�กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเรaงดaวน  

8 12 10 - - 3 19 8 - - 3.93 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4 14 6 4 2 3 4 4 7 12 2.63 

  6.2.5 เจXาหนXาที่ขาดการจัดทํา
บันทึกการทํางานของระบบ 
เพื่อนํามาวิเคราะห�การทํางาน
ของเครื่องจักรอุปกรณ�หลัก
และระบบประกอบอาคาร
ตaางๆ ในอาคาร หากไมaทราบ
การณ�ลaวงหนXาเครื่องอุปกรณ�
หลักและระบบประกอบอาคาร
ตaางๆ ในอาคารอาจเกิดการ
ชํารุดเสียหาย และสaงผลอาจ
ทํ า ใ หX เ กิ ด คว าม เสี ยห ายที่
รุนแรงไดX 

10 14 6 - - 2 21 7 - - 4.13 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 6 7 8 2 4 5 12 5 4 2.53 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 6.3 ดXาน
บริการอาคาร 

6. 3 . 1  เ จX า หนX า ที่ ไ มa มี ก า ร
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินตaางๆอาจจะทํา
ใหXไมaสามารถปฎิบัติไดXถูกตXอง
ตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน  

10 11 9 - - 6 16 8 - - 4.03 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 4 11 9 1 2 6 9 11 2 2.73 

  

6. 3 . 2  เ จX า หนX า ที่ ไ มa มี ก า ร
ปรับปรุ งคูa มือการใชXอาคาร 
และปรับปรุงขXอมูลงานอาคาร  
ขX อ มู ล ขอ งผูX เ ชa า  ใน ระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส�  

10 14 6 - - 6 14 10 - - 4.13 - การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

4 13 5 8 - 5 8 8 6 3 2.9 

  

6.3.3 เจXาหนXาที่ขาดความเอา
ใจใสaในการควบคุมดูแลงาน
บริการดXานตaางๆ ไดXแกaดXาน
งานรักษาความปลอดภัย ดXาน
งานรักษาความสะอาด ดXาน
งาน กํ า จัดแมล ง+ดX าน งาน
สุขอนามัยและ ดXานงานดูแล
ภูมิทัศน�  

11 15 4 - -  8 14 8 - 4.23 - การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบียบ (Com) 

8 4 10 8 - 6 6 9 7 2 2.57 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  6.3.4 ปyญหาทางการเมือง เชaน 
ชุมนุมทางการเมือง สaงผลใหX
อาคารสูญเสียรายไดX 

12 9 9 - - 9 13 8 - - 4.1 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 5 9 7 4 4 11 9 5 1 2.6 

 

6.4 ดXานการ
สนับสนุนงาน
จัดการอาคาร 

6.4.1 การลaาชXาในการจัดทํา
เอกสารจัดซื้อ จัดจXางและไมa
เปeนไปตามงบประมาณที่วางไวX 
สaงผลใหXเกิดความลaาชXาของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น สa ว น ง า น ที่
เกี่ยวขXองและการจัดซื้อ จัดจXาง  

6 14 10 - - 4 19 7 - - 3.87 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

3 10 8 2 7 7 10 7 5 1 3 

  

6.4.2 เจXาหนXาที่ขาดการ
ป ร ะ ส าน ง า น ที่ ดี ภ า ย ใ น สa
หนaวยงาน สaงผลใหXขXอ มูลที่
ประสานงานไปยังสaวนงานอื่น
ผิดพลาด และอาจจะกaอใหXเกิด
ความเสียหายไดXในกรณีเปeน
การเรียกเก็บเงิน 

9 16 5 - - 8 13 9 - - 4.13 - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 14 5 5 1 5 14 2 6 3 3 
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑ�มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ) 

 

องค�ประกอบหลัก
ของเกณฑ� 

องค�ประกอบ
ย2อย 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ประเมิน 

รว
มค

ะแ
นน

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงคงเหลือ 

รว
มค

ะแ
นน

 

โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

  6 . 4 . 3  ก ารสa ง เ รื่ อ งที่ ผูX เ ชa า
รX อง เ รี ยน  ไป ยังสa วน งานที่
เ กี่ยวขXอง ขาดประสิทธิภาพ 
ทําใหXการแกXไขเรื่องตaางๆ ลaาชXา 
หรือไมaขXอความไดXรับการแกXไข 

8 17 5 - - 4 20 6 - - 4.1 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

7 8 5 7 3 9 4 12 4 1 2.43 

 

6.5 ดXานการ
บริการและ
การดูแลผูXเชaา
อาคาร ผูXใชX
อาคารและผูX
มาติดตaอ
อาคาร 

6.5.1 เจXาหนXาที่ขาดความรูX 
ทักษะการทํางานดXานบริการ
และขาดการ เอาใจใส การ
ควบคุมประสานงานและการ
ใหXบริการดXานการบริการผูXเชaา
อาคาร ผูX ใชXอาคารและผูXมา
ติดตaออาคาร  

9 12 9 - - 6 15 9 - - 4 - การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

5 8 11 4 2 - 6 11 11 2 2.7 
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การวิเคราะห�การหาค2าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน 
 
ก2อนประเมิน (โอกาส) 
  จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.699 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นท้ังสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.699 
 
ตารางท่ี  49  การวิเคราะห�การหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (กaอนประเมิน (โอกาส)) 

b * a Crosstabulation 
 a Total 

1.00 3.00 4.00 5.00 

b 

1.00 
Count 1 0 0 0 1 
Expected Count .0 .2 .5 .3 1.0 

3.00 
Count 0 11 0 1 12 
Expected Count .2 2.9 5.9 3.0 12.0 

4.00 
Count 0 2 27 1 30 
Expected Count .4 7.2 14.8 7.6 30.0 

5.00 
Count 0 3 6 15 24 
Expected Count .4 5.7 11.8 6.1 24.0 

Total 
Count 1 16 33 17 67 
Expected Count 1.0 16.0 33.0 17.0 67.0 

 

Symmetric Measures 
 Value Asymp. Std. 

Errora 
Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .699 .074 8.282 .000 
N of Valid Cases 67  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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ก2อนประเมิน (ผลกระทบ) 
  จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.714 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นท้ังสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.714 
 
ตารางท่ี  50  การวิเคราะห�การหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (กaอนประเมิน (ผลกระทบ)) 

a * b Crosstabulation 
 b Total 

3.00 4.00 5.00 

a 

3.00 
Count 18 2 0 20 
Expected Count 6.6 9.6 3.9 20.0 

4.00 
Count 3 27 3 33 
Expected Count 10.8 15.8 6.4 33.0 

5.00 
Count 1 3 10 14 
Expected Count 4.6 6.7 2.7 14.0 

Total 
Count 22 32 13 67 
Expected Count 22.0 32.0 13.0 67.0 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .714 .075 8.033 .000 
N of Valid Cases 67  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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หลังการประเมินความเส่ียงคงเหลือ (โอกาส) 
  จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.659 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นท้ังสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.659 
 
ตารางท่ี  51  การวิเคราะห�การหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (หลังประเมิน (โอกาส)) 

a * b Crosstabulation 
 b Total 

1.00 2.00 3.00 4.00 

a 

1.00 
Count 3 0 0 0 3 
Expected Count .4 1.0 1.4 .1 3.0 

2.00 
Count 5 20 3 0 28 
Expected Count 4.2 9.6 13.4 .8 28.0 

3.00 
Count 2 3 28 0 33 
Expected Count 4.9 11.3 15.8 1.0 33.0 

4.00 
Count 0 0 1 2 3 
Expected Count .4 1.0 1.4 .1 3.0 

Total 
Count 10 23 32 2 67 
Expected Count 10.0 23.0 32.0 2.0 67.0 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .659 .077 7.448 .000 
N of Valid Cases 67  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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หลังการประเมินความเส่ียงคงเหลือ (ผลกระทบ) 
  จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.781 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นท้ังสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.781 
 

ตารางท่ี  52  การวิเคราะห�การหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (หลังประเมิน (ผลกระทบ)) 

a * b Crosstabulation 
 b Total 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

a 

2.00 
Count 2 21 0 1 0 24 
Expected 
Count 

1.4 7.5 5.4 6.1 3.6 24.0 

3.00 
Count 2 0 15 4 1 22 
Expected 
Count 

1.3 6.9 4.9 5.6 3.3 22.0 

4.00 
Count 0 0 0 11 0 11 
Expected 
Count 

.7 3.4 2.5 2.8 1.6 11.0 

5.00 
Count 0 0 0 1 9 10 
Expected 
Count 

.6 3.1 2.2 2.5 1.5 10.0 

Total 
Count 4 21 15 17 10 67 
Expected 
Count 

4.0 21.0 15.0 17.0 10.0 67.0 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .781 .058 11.567 .000 
N of Valid Cases 67  
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ  
คู�มือเกณฑ�การประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน  
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คํานํา  
ท่ีผ
านมาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อย
างเหมาะสมนั้น มีแนวคิดอยู


บนพ้ืนฐานของการสร�างองค,ความรู� ท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค, 
รวมท้ังการดําเนินการอย
างต
อเนื ่อง ตลอดจนแนวคิดด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงบทบาทของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน,ในการดําเนินธุรกิจส
งผลต
อการวางแผนการลงทุน การผลิต การ
บริหารกําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด�าน ท้ังกลุ
มธุรกิจขนาดใหญ
 จนกระท่ัง
กลุ
มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย
อมท่ีมีการกระจายความเสี่ยงอย
างรอบคอบตามวัตถุประสงค,ท่ีได�
กําหนดไว� การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพท่ีดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารท่ีดี  มีทําเลท่ีต้ัง
ท่ีดี มีการให�บริการท่ีดี ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี  และมีการเก็บค
าเช
าพ้ืนท่ีต
อตารางเมตรท่ี
ค
อนข�างสูง โดยมีกลุ
มผู�เช
าท้ังภายในประเทศและต
างประเทศ ผู�ใช�อาคารและมาติดต
อจะมีท้ังชาว
ไทยและชาวต
างชาติ อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ ส
วนอาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน ซี ซ่ึง
เปYนกลุ
มอาคารจะมีลักษณะจํานวนพ้ืนท่ีสํานักงานท่ีมีจํากัด และระบบประกอบอาคารท่ีมีความ
แตกต
างกันและความแตกต
างอย
างชัดเจนในแง
ของการบริหารอาคารอย
างมืออาชีพ และการบริการ
อย
างมีคุณภาพ จึงจําเปYนต�องมีการบริหารจัดการอาคารอย
างมืออาชีพและมีคุณภาพท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ ถึงจะทําให�ผู�เช
า ลูกค�า ผู�มาติดต
อ และผู�ใช�อาคารเกิดความพึงพอใจ ได�รับความสะดวก 
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล�อมท่ีดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร 

การพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือศึกษาตัวบ
งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร ด�วยการประยุกต,เทคนิคการวิจัยอนาคต และเพ่ือการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ท้ังนี้การจัดการความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยังไม
มีการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในฐานะท่ีผู�วิจัยเปYนผู�บริหาร
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ซ่ึงมีหน�าท่ีในการบริหารจัดการงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ให�แก
เจ�าของอาคารหรือตัวแทนเจ�าของอาคาร ท่ีทํางานด�านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู�บริหารอาคาร ได�แก
 ผู�จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช
างเทคนิค
ประจําอาคารและเจ�าหน�าท่ี ทํางานด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผู�ท่ีมีส
วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปใช�ประโยชน,ในงานด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน   

ธงชัย  ทองมา 
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1 
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
 

ท่ีผ
านมาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อย
างเหมาะสมนั้น มีแนวคิด
อยู
บนพ้ืนฐานของการสร�างองค,ความรู� ท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค, 
รวมท้ังการดําเนินการอย
างต
อเนื่อง ตลอดจนแนวคิดด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงบทบาทของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน,ในการดําเนินธุรกิจส
งผลต
อการวางแผนการลงทุน การผลิต การ
บริหารกําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกด�าน ท้ังกลุ
มธุรกิจขนาดใหญ
 จนกระท่ัง
กลุ
มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย
อมท่ีมีการกระจายความเสี่ยงอย
างรอบคอบตามวัตถุประสงค,ท่ีได�
กําหนดไว� การบริหารทรัพยากรกายภาพ หมายถึง กระบวนการทํางานบริหารจัดการกํากับการใช� 
และดูแลซ
อมบํารุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงได�แก
 ส่ิงปลูกสร�าง อุปกรณ,อาคาร อุปกรณ,
สํานักงาน สถานท่ีและสภาพแวดล�อม ให�มีความพร�อมและตอบสนองการใช�งาน เพ่ือให�เกิดประโยชน,
สูงสุดต
อผู�ใช�อาคารและเจ�าของอาคาร โดยกําหนดให�กิจกรรมและเป[าหมายขององค,กรเปYนศูนย,กลาง 
และอาคารเปYนเครื่องมือสนับสนุนองค,กรในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให�คงอยู
ในสภาพท่ี
ดีอย
างต
อเนื่องและยาวนาน อาคารแต
ละอาคารได�ให�ความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับอาคาร หรือเกิดกับผู�ใช�อาคาร ซ่ึงแต
ละอาคารได�ให�ความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองความเสี่ยง 

การพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือศึกษาตัวบ
งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร ด�วยการประยุกต,เทคนิคการวิจัยอนาคต และเพ่ือการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ท้ังนี้การจัดการความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยังไม
มีการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในฐานะท่ีผู�วิจัยเปYนผู�บริหาร
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ซ่ึงมีหน�าท่ีในการบริหารจัดการงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพ่ือเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ให�แก
เจ�าของอาคารหรือตัวแทนเจ�าของอาคาร ท่ีทํางานด�านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู�บริหารอาคาร ได�แก
 ผู�จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช
างเทคนิค
ประจําอาคารและเจ�าหน�าท่ี ทํางานด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผู�ท่ีมีส
วนเก่ียวข�องเพ่ือนําไปใช�ประโยชน,ในงานด�านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน  
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เกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน จํานวน 6 องค,ประกอบหลัก ( 6thTQM-HaSO) 20 องค,ประกอบย
อย และ 60 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ได�แก
 1) ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 3) ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for 
Management) 4) ความเสี่ยงสําหรับส
งมอบ (Risk for Handover) 5) ความเสี่ยงด�านความ
ปลอดภัย (Risk for Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) สามารถอธิบาย
แต
ละองค,ประกอบหลัก องค,ประกอบย
อย 

1. ลักษณะท่ีสําคัญของเกณฑ�การประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน 

1.1 ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางานท่ีช
วยให�ผู�บริหารอาคารสามารถสร�างความสมดุลของต�นทุนเชิงเศรษฐศาสตร,
และการดําเนินธุรกิจ ระหว
างมาตรการในการป[องกันและการบรรลุผลสําเร็จของพันธกิจ ด�วยการ
ปกป[องด�านเทคโนโลยีซ่ึงจะช
วยสนับสนุนความสําเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค,การ เพ่ือให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด�วย 4 องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร 
2)ด�านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 3)ด�านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และ 
4)ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร 

1.2 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช�ให�บรรลุวัตถุประสงค, ตามข้ันตอน
การบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค,รวมทุกข้ันตอนอย
างต
อเนื่อง การปรับปรุงการทํางานอย
าง
ต
อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาองค,การให�มีการจัดการคุณภาพที่เปYนมาตรฐานสากลและเปYนท่ียอมรับ 
ประกอบด�วย 2 องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านเจ�าของอาคารและตัวแทนเจ�าของอาคาร 2)ด�าน
ผู�บริหารอาคาร 

1.3 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการบริหารจัดการให�ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหน�าท่ีสนองตอบและสนับสนุน 
กิจกรรมองค,การ (Process) และผู�ปฎิบัติงานขององค,การ (People) เพ่ือให�อาคารบรรลุความ
ต�องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค,การ และความต�องการ
ของผู�ใช�อาคาร มีบทบาทมีหน�าท่ีการดําเนินงาน การกําหนดนโยบาย การกําหนดกลยุทธ, การกําหนด
มาตรฐาน การประเมินผล ประกอบด�วย 4 องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านการวางแผน 2)ด�านการจัด
องค,การ 3)ด�านการเปYนผู�นํา 4)ด�านการควบคุม 

1.4 ความเสี่ยงสําหรับส
งมอบ (Risk for Handover) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู
ให�สามารถบริการได�ถึงมือลูกค�าเช
า ผู�ใช�อาคาร และผู�มา
ติดต
ออาคาร การส
งมอบพ้ืนท่ี หรือการสื่อสารกับผู�เช
า ผู�ใช�อาคาร และผู�มาติดต
ออาคาร การส
งมอบ
จึงเปYนองค,ประกอบท่ีสําคัญอย
างมากท่ีจะทําให�องค,การบรรลุเป[าหมายในการปรับปรุงการเพ่ิม
ผลผลิตเพราะเปYนส
วนหนึ่งท่ีจะสร�างความพึงพอใจให�กับผู�เช
า ผู�ใช�อาคาร และผู�มาติดต
ออาคาร 
ประกอบด�วย 2 องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านการส
งมอบพ้ืนท่ี 2)ด�านการจัดเก็บรายได� 
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1.5 ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ�นภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ 
การเสี่ยงภัย การสูญเสีย เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งที่เปYนอันตรายกับผู�ใช�อาคารและทรัพย,สิน
ประกอบด�วย 3 องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู�ใช�อาคาร(Health 
Risks) 2)ด�านอุบัติภัยเปYนความเสี่ยงจากสภาวะท่ีเปYนอันตราย (Safety Risk) 3)ด�านความปลอดภัย 
(Security Risk) 

1.6 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการทํางาน การปฎิบัติงานภายในองค,การซ่ึงเปYนผลมาจากบุคลากร กระบวนการ
ทํางาน โครงสร�างพ้ืนฐาน ภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ประกอบด�วย 5 
องค,ประกอบย
อย ได�แก
 1)ด�านการเงิน 2)ด�านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 3)ด�านบริการอาคาร 4)ด�าน
การสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ด�านการบริการและการดูแลผู�เช
าอาคารผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
อ
อาคาร 

2. โครงสร4างของเกณฑ�การประเมินความเส่ียงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 โครงสร�างของเกณฑ,การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ

อาคารสํานักงาน 
 
 
 

 
เกณฑ�การประเมิน
ความเส่ียงในการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 

1)ความเส่ียง
ด4านเทคโนโลยี 

(Risk for 
Technology) 

2)ความเสี่ยงด4าน
การควบคุม
คณุภาพ 

(Risk for Quality 
Control) 

3)ความเส่ียง
ด4านการบริหาร 

(Risk for 
Management) 

6)ความเส่ียง
ด4านการปฎิบัติ

การ 
(Risk for 

Operation) 

5)ความเส่ียง
ด4านความ
ปลอดภัย 

(Risk for Safety) 

4)ความเส่ียง
ด4านการส�งมอบ 

(Risk for 
Handover) 
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 การพิจารณาโครงสร�างองค,ประกอบหลักของเกณฑ, จําแนกตามองค,ประกอบย
อยของ
เกณฑ,การประเมินความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานัก ดังแสดงตามภาพท่ี  
2-7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 1 บริบท ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 2 บริบทความเสี่ยงด�านการควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 
 

ด�านระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร 

ด�านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 

ด�านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาล
และดับเพลิง 

ด�านระบบป[องกันและรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกใน

อาคาร 

1)ความเสี่ยงด4าน
เทคโนโลยี 

(Risk for 

ด�านเจ�าของอาคารและตัวแทนเจ�าของ
อาคาร 

ด�านผู�บริหารอาคาร 

2)ความเส่ียงด4านการ
ควบคุมคุณภาพ 
(Risk for Quality 

Control) 
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ภาพท่ี 3 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 3 บริบทความเสี่ยงด�านการบริหาร 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 4 บริบทความเสี่ยงด�านการส
งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 5บริบท ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย 

 

ด�านการวางแผน 

ด�านการจัด 

ด�านการเปYนผู�นํา 

ด�านการควบคุม 

3)ความเส่ียงด4านการ
บริหาร 

(Risk for 
Management) 

ด�านการส
งมอบพ้ืนท่ี 

ด�านการจัดเก็บรายได� 

4)ความเส่ียงด4านการ
ส�งมอบ 

(Risk for 
Handover) 

ด�านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู�ใช�
อาคาร 

ด�านอุบัติภัยเปYนความเสี่ยงจากสภาวะท่ี
เปYนอันตราย 

ด�านความปลอดภัย 

5)ความเส่ียงด4าน
ความปลอดภัย 

(Risk for Safety) 
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ภาพท่ี 6 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ด�านท่ี 6 บริบท ความเสี่ยงด�านการปฎิบัติการ 

 

3. กระบวนการในการจัดทําแผนจัดการความเส่ียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  

 

 
 
ภาพท่ี 7 กระบวนการในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง 

ด�านการเงิน 

ด�านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 
 

ด�านบริการอาคาร 

ด�านการสนับสนุนงานจดัการอาคาร 

6)ความเสี่ยงด4าน
การปฎิบัติการ 

(Risk for 
Operation) 

ด�านการบริการและการดูแลผู�เช
าอาคารผู�ใช�
อาคารและผู�มาติดต
ออาคาร 

การระบุ/จําแนกความเสี่ยง 

องค�ประกอบ 6 ด4าน 

การวัดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพทางอาคารสํานักงาน 

การเลือกเทคนิคในการจัดการกับความเสีย่ง 

หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ควบคุมความเสี่ยง คงความเสี่ยงไว� 
   

ถ
ายโอนความเสี่ยง 

การนําแผนไปสู
การปฏิบัต ิ

การติดตามผลและการรายงาน 
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2 
มาตรฐานของเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
  

 เกณฑ,การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานมี 6 องค,ประกอบหลัก 20 องค,ประกอบย
อย และ 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังนี้  

 
 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 1 ความเส่ียงในการบริหาร (Risk for Management) 

 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านท่ี 1 ความเสี่ยงในการบริหาร มี 4 องค,ประกอบย
อย 
ประกอบด�วย ด�านการวางแผน ด�านการจัดองค,การ ด�านการเปYนผู�นํา ด�านการควบคุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 องค�ประกอบย�อย 1.1 ด4านการวางแผน 

 การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ การจัดสรร
และจัดหาทรัพยากรกายภาพให�เพียงพอต
อการทํางานขององค,การและการสรรหาผู�บริหารอาคาร 
การจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช�งบประมาณ การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบ
อาคาร เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, 
ทิศทาง และแผนงานขององค,การ ประกอบด�วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน 
การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

   
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให�
เพียงพอต
อการทํางานขององค,การและการสรรหาผู�บริหารอาคาร ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหาร
การใช�งบประมาณ ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม 
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบ
อาคาร ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 1.2 ด4านการจัดองค�การ 

 กระบวนการในการให�บริการเหมาะสม และรวดเร็ว การบริการมีความถูกต�องครบถ�วน 
มีจํานวนเจ�าหน�าท่ี ท่ีให�บริการเพียงพอกับผู�รับบริการ เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานและให�บริการในช
วงเวลา
พักกลางวัน เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.1 ไม
มีกระบวนการในการให�บริการเหมาะสม 
และรวดเร็ว ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน 
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.2 การบริการยังพบข�อผิดพลาด และความถูกต�อง
ครบถ�วน ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

   
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.3 มีจํานวนเจ�าหน�าท่ี ท่ีให�บริการไม
เพียงพอกับ
ผู�รับบริการ ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.4 ขาดเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานและให�บริการใน
ช
วงเวลาพักกลางวัน ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 1.3 ด4านการเปaนผู4นํา 

 ความพร�อมท่ีจะแก�ไขปrญหาและให�คําปรึกษาท่ีเปYนประโยชน, การให�บริการช
วยเหลือ
ด�านต
างๆ พนักงานแต
งแต
งกายสุภาพเรียบร�อย มีความสุภาพ พูดจาไพเราะและเต็มใจ ให�บริการ 
เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.1 ขาดความพร�อมที่จะแก�ไขปrญหาและให�
คําปรึกษาที่เปYนประโยชน, ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม 
การสั่งการ การประสานงาน 

 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.2 ขาดการให�บริการช
วยเหลือด�านต
างๆ พนักงาน
แต
งแต
งกายไม
สุภาพไม
เรียบร�อย ไม
มีความสุภาพ พูดจาไม
ไพเราะและไม
เต็มใจ ให�บริการ 
ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 



420 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.3 ขาดความกระตือรือร�น เอาใจใส
 และให�บริการ
ด�วยความเต็มใจ ประกอบด�วย 4 วิธ ีการจัดการความเสี ่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม          
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.4 ขาดการให�คําแนะนําและตอบข�อซักถามได�
อย
างชัดเจน ถูกต�อง การควบคุมผู�รับเหมาภายนอกให�ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบด�วย 4 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 1.4 ด4านการควบคุม 
 การติดตามผลการแก�ไขงานทุกครั้งและรายงานให�เจ�าของ สามารถให�บริการและแก�ไข
ปrญหาท่ีต�องการได� ความตรงต
อเวลา เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก�ไขงานทุกครั้งและ
รายงานให�เจ�าของ รับทราบ ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม           
การประสานงาน การประเมิน 

 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.2 ไม
สามารถให�บริการและแก�ไขปrญหาท่ีต�องการ
ได� ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.3 ขาดการควบคุมผู�รับเหมาภายนอกให�ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบ ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ           
การอํานวยการและกฎระเบียบ 

 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.4 ขาดความตรงต
อเวลา ประกอบด�วย 2 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 2 ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) 
 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านท่ี 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มี 5 องค,ประกอบย
อย 
ประกอบด�วย ด�านการเงิน ด�านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ด�านบริการอาคาร ด�านการสนับสนุนงาน
จัดการอาคาร ด�านการบริการและการดูแลผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 องค�ประกอบย�อย 2.1 ด4านการเงิน 
 การเรียกเก็บเงินผู�เช
า จัดส
งเอกสารทางบัญชีและการเงิน มาตรการติดตามหนี้สินค�าง
เกินระยะเวลา การนําเงินสดท่ีผู�เช
าชําระเข�าบัญชีของเจ�าของอาคาร การจัดส
งข�อมูลทางบัญชีและ
การเงิน ให�กับเจ�าของอาคาร  เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู�เช
า ไม
ถูกต�อง ส
งผลให�ขาด
ความน
าเชื่อถือ และเจ�าของอาคารได�รับเงินไม
ครบถ�วน ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.2 จัดส
งเอกสารทางบัญชีและการเงิน ได�แก
 
ใบแจ�งหนี้  ใบเสร็จ ไม
ตรงตามเวลาท่ีกําหนดทําให�ผู�เช
าชําระเงินล
าช�า ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม
รัดกุม ทําให�เกิดหนี้
ค�างเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 30 วัน (ปกติจะไม
เกิน 14 วัน ถ�าเกิดจากนี้ทางฝuายกฎหมายจะ
ดําเนินการติดตามทวงหนี้ ) ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม          
การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.4 การไม
นําเงินสดที่ผู�เช
าชําระเข�าบัญชีของ
เจ�าของอาคารภายในแต
ละวัน ส
งผลให�เจ�าของอาคารได�รับเงินล
าช�า หรือ อาจเกิดปrญหาเงินสูญหาย 
ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.5 การจัดส
งข�อมูลทางบัญชีและการเงิน ให�กับ
เจ�าของอาคารไม
ถูกต�อง ส
งผลให�เจ�าของอาคารไม
ทราบข�อมูลทางบัญชีและการเงินท่ีถูกต�อง เช
น 
รายงานหนี้คงค�างชําระของผู�เช
าไม
ตรงกับความเปYนจริงท่ีเกิดขึ้น ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 2.2 ด4านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 

 ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ, เครื่องจักร ท่ีกําหนดไว�เปYน
ประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพ่ือนํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ,หลัก ทําให�เครื่องจักรเกิดไม
การชํารุดเสียหาย ก
อนกําหนด โดยเจ�าของอาคารไม
ต�องเสีย
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ค
าใช�จ
ายในการซ
อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ, และไม
ส
งผลกระทบต
อธุรกิจของผู�เช
าและผู�ใช�อาคาร 
และเจ�าของอาคาร เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ทักษะ ความเข�าใจในการซ
อมแซม การดูแลรักษาอาคารตามท่ี
กฎหมาย  พระราชบัญญัติ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับทางราชการกําหนดไว� เนื่องจากเปYนการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�ดังนี้ 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.1 ไม
ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ 
อุปกรณ, เครื่องจักร ท่ีกําหนดไว�เปYนประจําทุกเดือน ทําให�เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย ก
อน
กําหนด โดยเจ�าของอาคารต�องเสียค
าใช�จ
ายในการซ
อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ, และอาจส
ง   
ผลกระทบต
อธุรกิจของผู�เช
าและผู�ใช�อาคาร และเจ�าของอาคาร อาจทําให�ผู�เช
าและผู�ใช�อาคาร เรียก
ค
าเสียหายต
างๆที่เกิดขึ้นกับเจ�าของอาคาร ประกอบด�วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
          
การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.2 เจ�าหน�าท่ีขาดความรู� ทักษะ ความเข�าใจในการ
ซ
อมแซม ทําให�อุปกรณ,เครื่องจักรเสียหาย เจ�าของอาคารเสียค
าใช�จ
ายเพิ่มเติมโดยไม
จําเปYน 
ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม
เปYนไปตามท่ีกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับทางราชการกําหนดไว� ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การอํานวยการกฎระเบียบ 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.4 การขาดการใส
ใจและมีความรู�ท่ีเพียงพอ ในการ
ซ
อมแซมอุปกรณ,ท้ังในกรณีซ
อมแซมเบื้องต�นและเกิดเหตุฉุกเฉินเร
งด
วน ส
งผลให�เกิดข�อร�องเรียนจาก
ผู�เช
าและผู�ใช�อาคาร และอาจเกิดความเสียหายต
อชีวิตและทรัพย,สินของผู�เช
าและผู�ใช�อาคาร รวมถึง
เจ�าของอาคารได� ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ           
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพ่ือ
นํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ,หลักและระบบประกอบอาคารต
างๆ ในอาคาร หาก
ไม
ทราบการณ,ล
วงหน�าเครื่องอุปกรณ,หลักและระบบประกอบอาคารต
างๆ ในอาคารเกิดชํารุดเสียหาย
จากการใช�งาน และมีความเสียหายรุนแรง เช
น การหยุดทํางานของระบบปรับอากาศ หม�อแปลง
ไฟฟ[าระเบิด  ส
งผลต
อธุรกิจของผู�เช
าและผู�ใช�อาคารและเจ�าของอาคารหยุดชะงัก ซ่ึงทําให�ผู�เช
า
สามารถเรียกค
าเสียหายต
างๆท่ีเกิดข้ึนกับเจ�าของอาคารได� ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 องค�ประกอบย�อย 2.3 ด4านบริการอาคาร 
 การปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต
างๆ การปรับปรุงคู
มือการใช�อาคาร 

ปรับปรุงข�อมูลงาน ข�อมูลผู�เช
า ในระบบอิเล็กทรอนิกส, ความเอาใจใส
ในการควบคุมดูแลงานบริการ
ต
างๆ ปrญหาทางการเมือง เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.1 ไม
มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต
างๆ เช
น ลิฟท,หยุดชะงัก ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน ส
งผลให�การแก�ไข
เหตุการณ,เฉพาะหน�าเกิดปrญหา และขาดความน
าเชื่อถือกับผู�ใช�อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต
อ
ชีวิตและทรัพย,สินของผู�ใช�อาคาร ประกอบด�วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การนํา 
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.2 ไม
มีการปรับปรุงคู
มือการใช�อาคาร ปรับปรุง

ข�อมูลงาน ข�อมูลผู�เช
า ในระบบอิเล็กทรอนิกส, ส
งผลต
อผู�นําข�อมูลไปใช�เกิดความผิดพลาด และ
ผลกระทบต
อค
าใช�จ
ายท่ีเกิดข้ึน ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม 
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.3 ขาดความเอาใจใส
ในการควบคุมดูแลงาน

บริการต
างๆ ได�แก
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน,และรักษาสวน ประกอบด�วย 7 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน  การอํานวยการกฎระเบียบ  
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.4 ปrญหาทางการเมือง เช
น ชุมนุมทางการเมือง 

ส
งผลให�อาคารสูญเสียรายได� ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 2.4 ด4านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 

 การจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ�าง การประสานงานท่ีดีภายในส
วนงาน การส
งเรื่องท่ีผู�เช
า
ร�องเรียน ไปยังส
วนงานท่ีเก่ียวข�อง เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.1 การล
าช�าในการจัดทําเอกสารจัดซ้ือ จัดจ�าง 
ส
งผลให�เกิดความล
าช�าของการดําเนินงานในส
วนงานท่ีเก่ียวข�องกับเอกสารนั้นๆเช
น งานซ
อมแซม
อุปกรณ, ในอาคาร ส
งผลให�เกิดข�อร�องเรียนของผู�ใช�อาคาร ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.2 ขาดการประสานงานท่ีดีภายในส
วนงานส
งผลให�
ข�อมูลท่ีประสานงานไปยังส
วนงานอ่ืนผิดพลาด เช
น การแจ�งตัวเลขการใช�งานมิเตอร,ไฟฟ[าของผู�เช
า
ผิดพลาด ส
งผลให�ส
วนงานด�านการเงินเรียกเก็บเงินของผู�เช
าผิดพลาดประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.3 การจัดซ้ือ จัดจ�าง ไม
เปYนไปตามงบประมาณท่ี

วางไว� การจัดหาข�อมูลเปรียบเทียบการจัดซ้ือจัดจ�างไม
ถูกต�องเหมาะสม ส
งผลให�การจัดซ้ือในแต
ละ
ครั้งอาจไม
ได�ราคาท่ีตํ่ากว
าเม่ือเทียบกับตลาด ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การ
ควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการ   กฎระเบียบ 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.4 การส
งเรื่องที่ผู�เช
าร�องเรียน ไปยังส
วนงาน   

ท่ีเก่ียวข�อง ขาดประสิทธิภาพ ทําให�การแก�ไขเรื่องต
างๆ ล
าช�า หรือไม
ข�อความได�รับการแก�ไข 
ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 องค�ประกอบย�อย 2.5 ด4านการบริการและการดูแลผู4เช�าอาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มา
ติดต�ออาคาร 

 การเอาใจใส
และการให�บริการด�านการบริการผู�เช
าอาคาร มีความรู� ทักษะการทํางาน
ด�านบริการประสานงานสามารถและอํานวยความสะดวกให�แก
ผู�เช
าต
างๆ ของอาคาร และผู�มาติดต
อ
อาคาร เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.1 เจ�าหน�าท่ีขาดการเอาใจใส
และการให�บริการ
ด�านการบริการผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคาร ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.2 เจ�าหน�าท่ีขาดความรู� ทักษะการทํางานด�าน

บริการและไม
มีความเข�าใจในงานบริการ ไม
สามารถแก�ไขสถานการณ,ได�หากพบปrญหาการให�บริการ
และการดูแลผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคาร ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.3 เจ�าหน�าทีขาดการควบคุมประสานงานสามารถ

และอํานวยความสะดวกให�แก
ผู�เช
าต
างๆ ของอาคาร และผู�มาติดต
ออาคารประกอบด�วย 5 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 3 ความเส่ียงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality 

Control) 
 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านที่ 3 ความเสี ่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ มี 2 

องค,ประกอบย
อย ประกอบด�วย ด�านเจ�าของอาคารและตัวแทนเจ�าของอาคาร ด�านผู�บริหารอาคาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 องค�ประกอบย�อย 3.1 ด4านเจ4าของอาคารและตัวแทนเจ4าของอาคาร 

 การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให�การดําเนินการด�านกายภาพ สะดวก
ราบรื่นและเปYนไปตามแผนปฎิบัติงานได�ตามหน�าท่ีท่ีกําหนดไว� อย
างเข�าใจและถูกต�อง ควบคุมให�
กิจกรรมต
างๆ ได�ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว�    มีความรู� ความเข�าใจ มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพ
ให�ได�อย
างถูกต�องและสามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสม  เนื่องจากเปYนการควบคุม
คุณภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี ้ว ัดความเสี ่ยง 3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ทําให�การดําเนินการด�านกายภาพไม
สะดวกราบรื่นและไม
เปYนไปตามแผน ประกอบด�วย 
5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน  

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.2 การปฏิบัติงานไม
สามารถปฎิบัติงานได�ตาม

หน�าท่ีท่ีกําหนดไว� อย
างเข�าใจและถูกต�อง ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา 
การควบคุม การสั่งการ การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.3 ขาดการควบคุมให�กิจกรรมต
างๆ ได�ดําเนินการ

ตามแผนท่ีวางไว� ประกอบด�วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การนํา การควบคุม 
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.4 ขาดความรู� ความเข�าใจและไม
มีการติดตาม 

และไม
ควบคุมคุณภาพให�ได�อย
างถูกต�องและไม
สามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสม 
ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 3.2 ด4านผู4บริหารอาคาร 

 การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ให�กับเจ�าของอาคาร ได�แก
กลุ
มงานบริการ
สนับสนุน(Support service) งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน และกลุ
มงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service) งานดูแลควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร  การเอาใจใส

การประสานงานการให�บริการงานต
างๆ กับผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคารและกับ



432 

เจ�าของอาคาร แก�ไขสถานการณ,ได�หากพบปrญหาการให�บริการและการดูแลผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคาร
และผู�มาติดต
ออาคารและกับเจ�าของอาคารมีความรู� ความเข�าใจ การติดตาม สามารถควบคุม
คุณภาพงานได�อย
างถูกต�องและสามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสมให�กับเจ�าของอาคาร 
เนื่องจากเปYนการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี ้ว ัดความเสี ่ยง 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ให�กับเจ�าของอาคาร ได�แก
กลุ
มงานบริการสนับสนุน(Support service) งานบริการ
อาคารและบริการสํานักงาน และกลุ
มงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร  ประกอบด�วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.2 ขาดการเอาใจใส
การประสานงานการให�บริการ
งานต
างๆ กับผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคารและกับเจ�าของอาคาร  ประกอบด�วย 4 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน  

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.3 ไม
สามารถแก�ไขสถานการณ,ได�หากพบปrญหา

การให�บริการและการดูแลผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มาติดต
ออาคารและกับเจ�าของอาคาร  
ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน  
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
  ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.4 ขาดความรู� ความเข�าใจและการติดตาม และไม


สามารถควบคุมคุณภาพงานได�อย
างถูกต�องและไม
สามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสม
ให�กับเจ�าของอาคาร ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การนํา การควบคุม 
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 4 ความเส่ียงสําหรับส�งมอบ (Risk for Handover) 

 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านท่ี 4 ความเสี่ยงสําหรับส
งมอบ มี 2 องค,ประกอบย
อย 
ประกอบด�วย ด�านการส
งมอบพ้ืนท่ี ด�านการจัดเก็บรายได� โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 องค�ประกอบย�อย 4.1 ด4านการส�งมอบพ้ืนท่ี 

 การกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะส
ง เพื่อลดความเสี ่ยงและโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ี  เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบการส
งมอบพ้ืนท่ีมีความรู�ความเข�าใจการวัดพ้ืนท่ีและ
การประสานงานด�านต
างๆในการส
งมอบพ้ืนท่ี เนื่องจากเปYนการส
งมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี 
ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพ้ืนท่ี ท่ีจะส
ง 
เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพ้ืนท่ีประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.2 เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบการส
งมอบพ้ืนท่ีขาด

ความรู�ความเข�าใจการวัดพ้ืนท่ีและการประสานงานด�านต
างๆในการส
งมอบพ้ืนท่ีประกอบด�วย 4 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 

 
 องค�ประกอบย�อย 4.2 ด4านการจัดเก็บรายได4 

 การจัดเก็บค
าเช
าพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับการเช
าพ้ืนท่ีของผู�เช
าแต
ละ
รายยังชัดเจนและถูกต�อง และมีผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุงข�อมูลผู�เช
าตลอดเวลา การจัดเก็บค
า
ไฟฟ[า ค
าน้ําประปา มีการจัดทําคู
มือการจดหน
วยมิเตอร,ไฟฟ[า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ�าหน�าท่ีใน
การสรุปหน
วยของการใช�พลังงานไฟฟ[าและมีผู�คอยตรวจสอบเพ่ือป[องการการผิดพลาดในการจดบันทึก
หน
วยมิเตอร,ไฟฟ[า เนื่องจากเปYนการส
งมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย 
ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.1 การจัดเก็บค
าเช
าพ้ืนท่ี เจ�าหน�าท่ีขาดการจัดทํา
ฐานข�อมูลเก่ียวกับการเช
าพ้ืนท่ีของผู�เช
าแต
ละรายยังชัดเจนและไม
ถูกต�อง และไม
มีผู�คอยตรวจสอบ
และปรับปรุงข�อมูลผู�เช
าตลอดเวลา ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การ
สั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.2 การจัดเก็บค
าไฟฟ[า ค
าน้ําประปา ขาดการ

จัดทําคู
มือการจดหน
วยมิเตอร,ไฟฟ[า เพ่ือลดความผิดพลาดของเจ�าหน�าท่ีในการสรุปหน
วยของการใช�
พลังงานไฟฟ[าและมีผู�คอยตรวจสอบเพ่ือป[องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน
วยมิเตอร,ไฟฟ[า 
ประกอบด�วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การนํา การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.3 การจัดเก็บค
าท่ีจอดรถยนต, รถจักรยานยนต, 

เจ�าหน�าท่ีขาดการจัดทําฐานข�อมูลเก่ียวกับการจัดเก็บค
าท่ีจอดรถยนต, รถจักรยานยนต, แต
ละรายให�
ชัดเจนและถูกต�อง และขาดผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุงข�อมูลการจัดเก็บค
าจอดรถยนต,
รถจักรยานยนต,ตลอดเวลา ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 5 ความเส่ียงด4านความปลอดภัย (Risk for Safety) 
 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านท่ี 5 ความเสี่ยงด�านความปลอดภัย มี 3 องค,ประกอบย
อย 

ประกอบด�วย ด�านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู�ใช�อาคาร(Health Risks) ด�านอุบัติภัยเปYนความ
เสี่ยงจากสภาวะท่ีเปYนอันตราย (Safety Risk) ด�านความปลอดภัย (Security Risk) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 องค�ประกอบย�อย 5.1 ด4านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู4ใช4อาคาร 

 การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ 
(Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับคุณภาพแสงสว
าง การควบคุมระดับฝุuนละออง 
เชื้อโรคในอากาศ  ระดับของ CO2,CO3 และกzาซพิษอ่ืนๆ การควบคุมระดับเสียง ให�เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร เนื่องจากเปYนความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบ
ย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น 
คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให�เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 
ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน   
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให�

เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน 
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี ่ยง 5.1.3 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให�
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคา ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การ
ควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุuนละออง เชื้อโรคใน

อากาศ ระดับของ CO2,CO3 และกzาซพิษอื่นๆ กลิ ่น ไม
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 
ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน  
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม
เหมาะสมกับมาตรฐาน

ของอาคาร ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี ่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม          
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 องค�ประกอบย�อย 5.2 ด4านอุบัติภัยเปaนความเส่ียงจากสภาวะท่ีเปaนอันตราย 
 การควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเปYนอันตราย การตรวจสอบ

สภาพระบบประปาอาคารเพ่ือป[องกันเหตุท
อน้ําแตกและเกิดน้ําท
วมได� และแผนการป[องกันภัยจาก
น้ําท
วมหรืออุทกภัย และการให�ความรู�และการประชาสัมพันธ,เก่ียวกับการป[องกันอุบัติเหตุ การ
ป[องกันอัคคีภัยและการซ�อมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ[า เช
น ไฟดูดและไฟฟ[าซ็อต แผ
นดินไหว และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค
าความรุนแรงของแผ
นดินไหวท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากเปYน
ความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการให�ความรู�
และการประชาสัมพันธ,เก่ียวกับการป[องกันอุบัติเหตุ ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 
การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคารสถานท่ีท่ีเปYน

อันตราย ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.3 ขาดการควบคุมการให�ความรู�และการ

ประชาสัมพันธ,เก่ียวกับการป[องกัน อัคคีภัยและการซ�อมหนีไฟ ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี ้วัดความเสี่ยง 5.2.4 ขาดการควบคุมการให�ความรู�และการ

ประชาสัมพันธ,เก่ียวกับภัยจากไฟฟ[า เช
น ไฟดูด ไฟฟ[าซ็อต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบ

ประปาอาคารเพ่ือป[องกันเหตุท
อน้ําแตกและเกิดน้ําท
วมได� และแผนการป[องกันภัยจากน้ําท
วมหรือ
อุทกภัย ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การประสานงาน 
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.6 ขาดการหาความรู�เรื่องแผ
นดินไหว และการ

ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค
าความรุนแรงของแผ
นดินไหวท่ีเกิดข้ึน ประกอบด�วย 6 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 5.3 ด4านความปลอดภัย 

 การควบคุมการเข�าออกพ้ืนท่ี ควบคุมคนเข�าออกพ้ืนท่ี ท่ีผ
านระบบควบคุมการเข�าออก
โดยการแลกบัตรเข�าพ้ืนท่ีของอาคาร การป[องกันการลักทรัพย,และการโจรกรรม การป[องกันการทํา
ร�ายร
างกายหรือการคุกคาม ต
อชีวิตการป[องกันการก
อการร�าย การควบคุมการจราจร การวางแผน
การหาข�อมูลการชุมนุมประท�วง เนื่องจากเปYนความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.1 ขาดการควบคุมการเข�าออกพ้ืนท่ี ไม
ควบคุมคน
เข�าออกพ้ืนท่ี ท่ีผ
านระบบควบคุมการเข�าออกโดยการแลกบัตรเข�าพ้ืนท่ีของอาคาร ประกอบด�วย 4 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.2 ขาดการป[องกันการลักทรัพย,และการโจรกรรม 

ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน       
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.3 ขาดการป[องกันการทําร�ายร
างกายหรือ 
การคุกคาม ต
อชีวิต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ 
การประสานงาน การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.4 ขาดการป[องกันการก
อการร�าย ประกอบด�วย 4 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.5 ขาดการป[องกันการก
อการร�าย ประกอบด�วย 4 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน 
 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข�อมูลการชุมนุม

ประท�วง ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การสั่งการ 
การประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบหลักด4านท่ี 6 ความเส่ียงด4านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 

 ในด�านองค,ประกอบหลักด�านท่ี 1 ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยี มี 4 องค,ประกอบย
อย 
ประกอบด�วย ด�านระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร ด�านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด�านระบบ
วิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 องค�ประกอบย�อย 6.1 ด4านระบบวิศวกรรมไฟฟfาและส่ือสาร 
 อายุการใช�งานของอุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม
 ระบบไฟฟ[าสํารองจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟ[า(Generator) ระบบการจ
ายไฟฟ[าภายในอาคาร โดยส
งผ
านหม�อแปลงไฟฟ[า 
ระบบสื่อสาร ได�แก
ระบบโทรศัพท, ระบบอินเตอร,เน็ตระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบให�
เปYนไปตามมาตรฐานทันสมัย ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบป[องกันฟ[าผ
า ระบบเสา
อากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม (MATV) เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณา
ถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.1 อุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง มีอายุการใช�งาน 
มานาน  ไม
ทันเทคโนโลยีสมัยใหม
 ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน 
การควบคุม และการประเมิน  

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.2 ระบบไฟฟ[าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ[า
(Generator) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6. 1.3 ระบบการจ
ายไฟฟ[าภายในอาคาร โดยส
งผ
าน
หม�อแปลงไฟฟ[าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.4 ระบบสื่อสาร ได�แก
ระบบโทรศัพท, ระบบ
อินเตอร,เน็ต ขาดการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม และไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม 
และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.5 ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซ่ึงถูกออกแบบให�

เปYนไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู�ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและ        
ไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 
การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.7 ระบบป[องกันฟ[าผ
า ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ 
และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน  
การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม 

(MATV) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 
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เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 6.2 ด4านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะ

ติดต้ังท่ีช
องทางหนีไฟ และระบบลิฟต, เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดังนี้ 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารขาด       
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 
การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการตรวจสอบ 

ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน 
การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดต้ังท่ี
ช
องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม ประกอบด�วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.4 ระบบลิฟต, ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด�วย 3 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 องค�ประกอบย�อย 6.3 ด4านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง 
 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจ
ายน้ําดับเพลิงและระบบ

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากเปYนระบบ
หลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได�ดัง 

  ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle 
System) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด�วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 



447 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.2 ระบบหัวจ
ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ํา

ดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน 
การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาด

การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เปYนไปตามข�อกําหนดของกฏหมาย 
ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และ
การประเมิน 

 
เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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 องค�ประกอบย�อย 6.4 ด4านระบบปfองกันและระบบรักษาความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในอาคาร 

 ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ได�แก
ระบบกล�องวงจรป~ด (CCTV) ระบบแจ�ง
สัญญาณเตือนเม่ือเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเข�า-ออก อัตโนมัติ (Access 
Control)ระบบ ทางเข�า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผู�มาติดต
อ ระบบอํานวยความ
สะดวกในอาคาร ได�แก
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบต
างๆ คือ ระบบ
ไฟฟ[าแสงสว
างในบริเวณพ้ืนท่ีส
วนกลาง ระบบปรับอากาศในส
วนของ AHU และ Pump ต
างๆ ระบบ
บัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได�ดัง 

 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.1 ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ได�แก

ระบบกล�องวงจรป~ด (CCTV) ระบบแจ�งสัญญาณเตือนเม่ือเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบ
ประตูเข�า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข�า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate) ร ะ บ บ แ ล ก
บัตรผู�มาติดต
อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน  
การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน 
 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 

 
 

        

 
 ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ได�แก
ระบบ

ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบต
างๆ คือ ระบบไฟฟ[าแสงสว
างในบริเวณพ้ืนท่ี
ส
วนกลาง ระบบปรับอากาศในส
วนของ AHU และ Pump ต
างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต ประกอบด�วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได�แก
 การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และ
การประเมิน 
 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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3 
เกณฑ�การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 
  
 การประเมินระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบพร�อมท้ังระบุความเสียหายและ
แนวทางตอบสนองต
อความเสี่ยงในการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยมีเกณฑ,การประเมินดังนี้  

1. การเลือกเทคนิคในการจัดการความเส่ียง (Risk Response) 
 การกําหนดแนวทางในการเลือกเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงไว� 4 วิธี ได�แก
 

1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) 
1.2 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ในกรณีท่ีไม
สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

นั้นได� จึงจําเปYนต�องทําการควบคุม หรือใช�วิธีในการป[องกันความสูญเสียเพ่ือท่ีจะลดความถ่ีของความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

1.3 การคงไว�ซ่ึงความเสี่ยง (Risk Retention) ซึ่งจะเปYนกรณีท่ีไม
สามารถท่ีจะ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นไว�ได� จึงจําเปYนต�องยอมรับกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน (Tolerate) 

1.4 การถ
ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เลือกท่ีจะใช�เทคนิคนี้ในกรณีท่ีโอกาส
ของความเสี่ยงท่ีมีสูงนั้น ไม
สามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได� และบริษัทก็ไม
สามารถท่ีจะรับภาระต
อ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได� 

2. หลักการและรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง จากเกณฑ,การประเมิน 
 

เกณฑ�การประเมิน :  
 

 
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง 

(1 ) 

การประเมิน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

 ( 2 ) X ( 3 )  
( 4 ) 

วิธีบริหารความเสีย่ง 
แนว

ทางการ
ปรับปรุง 

 
(9) 

โอกาส 
( 2 ) 

ผลกระทบ 
( 3 ) 

ยอมรับ 
( 5 ) 

หลีกเลี่ยง 
( 6 ) 

ถ�าย
โอน 
( 7 ) 

ควบคุม 
( 8 ) 
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คําอธิบายการใช4เกณฑ�การประเมิน  
1. คอลัมน� (1) ตัวช้ีวัดความเส่ียง  

1.1 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ,ใด หรือ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีอาจ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และทําให�ไม
บรรลุวัตถุประสงค,ท่ีกําหนด 

1.2 ปrจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีทําให�เกิดความเสี่ยง มาจากทั้งภายในและภายนอก
หน
วยงาน 

2. คอลัมน� (2)  และ (3) การประเมินความเส่ียง / โอกาส / ผลกระทบ 
  การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ให�ประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ,
เสี่ยงในอดีต หรือความน
าจะเปYนที่จะเกิดเหตุการณ,ในอนาคต โดยคาดการณ,จากข�อมูลในอดีต 
รวมถึงสภาพแวดล�อมท่ีเก่ียวข�องกับการควบคุมปrจจัยเสี่ยงในปrจจุบัน การประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยง ให�ประเมินจากความรุนแรง ถ�ามีเหตุการณ,เสี่ยงดังกล
าวเกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก 
ถ�ากระทบต
อความเชื่อม่ันต
อคุณภาพการบริหารทรัยากรกายภาพทางอาคารสํานักงาน ฐานะการเงิน 
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของ ผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคาร เจ�าของหรือตัวแทน  เปYนต�น ให�
ประมาณโอกาสและความถ่ีท่ีความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนว
ามีมากน�อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาผลกระทบจาก
ความเสี่ยง 
 3. คอลัมน� (4) ระดับความเส่ียง   (มาจากคอลัมน� (2) X ( 3)) 

3.1 การวิเคราะห,ความเสี่ยงของสองจุดนี้ต�องใช�วิจารณญาณอย
างมากว
าควรอยู
ใน
ระดับใด เพราะการวัดความเสี่ยงทําได�ยาก โดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ,ระหว
างโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต
อหน
วยงานว
าก
อให�เกิดความเสี่ยงในระดับใด ระดับ
ความเสี่ยง คือ คะแนนของโอกาส X คะแนนของผลกระทบ  

 
 

1

ÝőŚĎ₣Ďı
&1'

ÝőŚĎ
&2'

�Ď−ıŞĎ̊
&3'

čĹ̊
4'

čĹ̊₣Ďı
&5'

čĹ̊₣Ďı&5' 5 10 15 20 25

čĹ̊&4' 4 8 12 16 20

�Ď−ıŞĎ̊&3' 3 6 9 12 15

ÝőŚĎ&2' 2 4 6 8 10

ÝőŚĎ₣Ďı&1' 1 2 3 4 5

ŀ∙ ıĎčÞĘő̧ĄľıĐð̄ ĆĎ₣ľčĘőĞ̊

$Ş
ığ
ĄÞ
×̧
Ďı
¯Ć
Ď₣
ľč
ĘőĞ̊

1-2 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงตํ า 3-6 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงปานกลาง

7-12 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงสงู 13-25 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงสงูมาก
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4. คอลัมน� (5,6,7,8) วิธีบริหารความเส่ียง การเลือกกําหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  
4.1 การยอมรับ  คือ ยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีระบบข�อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะใช�ในการตัดสินใจและมีความเข�าใจความเสี่ยงเปYนอย
างดี 
รวมท้ังประโยชน,ท่ีได�รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจน�อยกว
าต�นทุนท่ีต�องเสียไป  

4.2 การหลีกเลี่ยง คือ การดําเนินการหลีกเหลี่ยงเหตุการณ,ท่ีก
อให�เกิดความเสี่ยง เช
น 
หลีกเหลี่ยงและหยุดทํากิจกรรมเหล
านั้น  

4.3 การถ
ายโอน คือ เปYนการแบ
งความรับผิดชอบให�ผู� อ่ืนร
วมรับความเสี่ยง เช
น 
การทําประกันภัยอาคาร 

4.4 การควบคุม คือ เปYนการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช�กระบวนการควบคุม
ภายในเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบท่ีจะเกิดจากความเสี่ยง  

5. คอลัมน� (9) แนวทางการปรับปรุง 
  ระบุวิธีดําเนินการเพ่ือแก�ไขปรับปรุง หรือเพ่ือควบคุม ป[องกันหรือลดความเสี่ยง เช
น 
การจัดโครงการ/กิจกรรม เปYนต�น 
 ท้ังนี้ในการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานควรศึกษาหลักเกณฑ,การประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ,ต
างๆและเกณฑ,การ
ประเมินผลระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ก
อนจะทําให�การประเมินความเสี่ยงมี
ความชัดเจนและตรงกับความเปYนจริงมากข้ึน และเพ่ือเปYนการลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได� 
รายละเอียดต
างๆ ตามตารางท่ี 1 -3  
 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ�การประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ (Likelihood) กําหนด

เกณฑ�ไว4 5 ระดับ   
 

มุมมองของโอกาส 
 

การประเมินโอกาส (Likelihood / Frequency) ท่ีจะเกิดความเส่ียง  

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

โอกาสท่ีจะเกิด 
ความเส่ียง 

สูงมาก สูง ปานกลาง น�อย น�อยมาก 

รายละเอียด 
มีโอกาสเกิดเกอืบ

ทุกคร้ัง 
มีโอกาสเกิด
ค
อนข�างสูง 

มีโอกาสเกิด
บางคร้ัง 

มีโอกาสเกิดแต

นาน ๆ คร้ัง  

แทบไม
มีมีโอกาส
เกิดเลย  

ความถี่โดยเฉล่ีย 
1 เดือนต
อคร้ัง
หรือมากกว
า 

เกิดขึ้นมากกว
า 
10 คร้ังต
อป� 

เกิดขึ้น 7-9 คร้ัง
ต
อป� 

เกิดขึ้น 3-6 คร้ัง
ต
อป� 

เกิดขึ้นน�อยกว
า 2 
คร้ังต
อป� 
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ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ�การประเมินผลระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact ) กําหนดเกณฑ�ไว4 5 ระดับ  

มุมมองของ
ผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
ผลกระทบร4ายแรง ผลกระทบสูง ผลกระทบปานกลาง ผลกระทบน4อย ผลกระทบน4อยมาก 

ผลกระทบ 
ด4านเทคโนโลยี 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาร�ายแรงด�าน
เทคโนโลยี ทําให�อาคารหรือผู�ใช�อาคาร 
ได�รับความเสียหาย หรือ เครื่องจักรหยุด
ทํางาน อาคารไม
สามารถเป~ดให�ใช�งานได� 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาสูงด�าน
เทคโนโลยีแต
สามารถแก�ไขปrญหาเพื่อลด
ความร�ายแรงลงได� สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาปานกลางด�าน
เทคโนโลยี แต
สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน  2 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาน�อย ด�าน
เทคโนโลยี แต
สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน  1 ชั่วโมง   

ผลกระทบด�านเทคโนโลยีเกิดปrญหา
น�อยลง และสามารถแก�ไขปrญหาต
างได�
ทันเวลา และใช�เวลาแก�ไขได�อย
างรวดเร็ว 

ผลกระทบ 
ด4านการควบคุม

คุณภาพ 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาร�ายแรงด�าน
การควบคุมคุณภาพ ทําให�อาคารหรือผู�ใช�
อาคาร ได�รับความเสียหายเกิดความไม

พอใจอย
างรุนแรงด�านการควบคุมคุณภาพ 
ทําอาคารไม
สามารถเป~ดให�ใช�งานได� 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาสูงด�านการ
ควบคุมคุณภาพ แต
สามารถแก�ไขปrญหา
เพื่อลดความร�ายแรงลงได� สามารถแก�ไข
ปrญหาได�ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาปานกลาง 
ด�านการควบคุมคุณภาพ แต
สามารถแก�ไข
ปrญหาได�ภายใน 2 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาน�อย ด�านการ
ควบคุมคุณภาพ แต
สามารถแก�ไขปrญหา
ได�ภายใน 1 ชั่วโมง   

มีผลทําให�ผลการดําเนินงานลดลงเล็กน�อย 
หรือเป[าหมายคลาดเคลื่อนไป 

ผลกระทบ 
ด4านการบริหาร 

ไม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค,หลัก ของอค,
การ หรือกระทบต
อความอยู
รอดของ
องค,การ หรือ กระทบต
อชื่อเสียงอย
าง
รุนแรง 

มีผลกระทบต
อกลยุทธ,ที่รุนแรง ทําให�มี
แนวโน�มสูงที่จะกระทบต
อชื่อเสียงมาก 

มีผลกระทบปานกลางต
อกลยุทธ, หรือมี
แนวโน�มสูงที่จะมีผลกระทบต
อชื่อเสียง 

มีผลกระทบบ�างต
อกลยุทธ,องค,การ หรือมี
แนวโน�มบ�างที่จะมีผลกระทบต
อชื่อเสียง
ในระยะเวลาสั้น ๆ 

มีผลกระทบน�อยมากต
อกลยุทธ,องค,การ 
หรือชื่อเสียง  องค,การ 

ผลกระทบ 
ด4านการส�งมอบ 

ไม
สามารถส
งมอบงานให�ผู�เช
าอาคารทําให� 
ได�รับผลกระทบร�ายแรง  อาคารสูญเสีย
ทางการเงินโดยตรง หรือเสียโอกาส และ
ถูกฟ[องร�องเรียกร�องค
าเสียหาย 

ไม
สามารถส
งมอบงานให�ผู�เช
าอาคารทําให� 
ได�รับผลกระทบสูง   อาคารสูญเสียทาง
การเงินโดยตรง หรือเสียโอกาส  

ไม
สามารถส
งมอบงานให�ผู�เช
าอาคารทําให� 
ได�รับผลกระทบปานกลาง  อาคารสูญเสีย
ทางการเงินโดยตรง  

ไม
สามารถส
งมอบงานให�ผู�เช
าอาคารทําให� 
ได�รับผลกระทบน�อย    

ไม
สามารถส
งมอบงานให�ผู�เช
าอาคารทําให� 
ได�รับผลกระทบน�อยมาก    

ผลกระทบ 
ด4านความปลอดภัย 

 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาร�ายแรงด�าน
ความปลอดภัย ทําให�อาคารหรือผู�ใช�
อาคาร ได�รับความเสียหายเกิดความไม

พอใจอย
างรุนแรง ทําอาคารไม
สามารถ
เป~ดให�ใช�งานได� 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาสูงด�านความ
ปลอดภัย แต
สามารถแก�ไขปrญหาเพื่อลด
ความร�ายแรงลงได� สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน 3 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาปานกลางด�าน
ความปลอดภัย แต
สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน  2 ชั่วโมง   

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาน�อย ด�าน
ความปลอดภัย แต
สามารถแก�ไขปrญหาได�
ภายใน  1 ชั่วโมง   

ผลกระทบด�านความปลอดภัยเกิดปrญหา
น�อยลง และสามารถแก�ไขปrญหาต
างได�
ทันเวลา และใช�เวลาแก�ไขได�อย
างรวดเร็ว 

ผลกระทบ 
ด4านการปฏิบัติงาน 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหาร�ายแรงด�าน
การปฏิบัติงาน ทําให�อาคารหรือผู�ใช�
อาคาร ได� รับความเสียหาย หรือ 
เครื่องจักรหยุดทํางาน อาคารไม
สามารถ
เป~ดให�ใช�งานได� 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหา ด�านการ
ปฏิบัติงาน ทําให�อาคารหรือผู�ใช�อาคาร 
ไม
ได�รับความสะดวกในการใช�อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก�ไขแล�ว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง  

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหา ด�านการ
ปฏิบัติงาน ทําให�อาคารหรือผู�ใช�อาคาร 
ไม
ได�รับความสะดวกในการใช�อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก�ไขแล�ว
เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง 

ส
งผลกระทบและเกิดปrญหา ด�านการ
ปฏิบัติงาน ทําให�อาคารหรือผู�ใช�อาคาร 
ไม
ได�รับความสะดวกในการใช�อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก�ไขแล�ว
เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 

ผลกระทบการปฎิบั ติ งาน เ กิดปrญหา
น�อยลง และสามารถแก�ไขปrญหาต
างได�
ทันเวลา และใช�เวลาแก�ไขได�อย
างรวดเร็ว 
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ตารางที่ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ลําดับ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง 

วิธีการจัดการ วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1 การวางแผน (P) การวางแผนงานที่สอดคล�องกับนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ และการนํามาปฎิบัต ิ

2  การควบคุม (C) การตรวจสอบการปฏิบัติงานว
าได�มีการดําเนินการตามแผนที่ได�กําหนดไว�หรือไม
 และควบคุมให�เปYนไปตามแผน 

3 
 การนํา (L) 
 

ผู�บริหารขององค,การมีความใส
ใจในการติดตาม ร
วมแก�ปrญหาเพื่อให�องค,การดําเนินตามนโยบายยุทธศาสตร,       
กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ 

4  การสั่งการ (D) การมอบหมายงานบางส
วนให�ผู�ใต�บังคับดําเนินการ และมีการตดิตามผลการดําเนินงาน 

5  การอํานวยการ/กฎระเบียบ (Com) การอํานวยการและการตรวจสอบการปฎิบัตติามกฎระเบียบ 

6  การประสานงาน (Co) การจัดให�คนในองค,การทํางานสมัพันธ,สอดคล�องกัน และสร�างการทํางานเปYนทีม 

7  การประเมิน (Ass) การประเมินหาจุดเด
นและจุดด�อยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

1.ความเสี่ยงด4าน
เทคโนโลยี 
   (Risk for 
Technology) 

1.1 ด�านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ[าและ
สื่อสาร 

1.1.1 อุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง มีอายุการใช�งานมานาน  ไม
ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม
  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.1.2 ระบบไฟฟ[าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ[าระบบการจ
าย
ไฟฟ[าภายในอาคาร โดยส
งผ
านหม�อแปลงไฟฟ[าขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม  

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.1.3 ระบบสื่อสาร ได�แก
ระบบโทรศัพท, ระบบอินเตอร,เน็ต ขาด
การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม และไม
เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.1.4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให�เปYนไปตามมาตรฐาน
ทันสมัย ผู�ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.1.5 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบป[องกัน
ฟ[าผ
าระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม (MATV)  
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.2 ด�านะบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 

1.2.1 ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.2.2 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ช
องทางหนี
ไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซม 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

  1.2.3 ระบบลิฟต, ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.3 ด�านระบบ
วิศวกรรมประปา, 
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง 

1.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) 
ระบบหัวจ
ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.3.2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม

เปYนไปตามข�อกําหนดของกฏหมาย 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.4 ด�านระบบ
ป[องกันและรักษา
ความปลอดภยัและ
อํานวยความสะดวก
ในอาคาร 

1.4.1 ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ได�แก
ระบบกล�องวงจรป~ด 
(CCTV) ระบบแจ�งสัญญาณเตือนเมื่อเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) 
ระบบประตูเข�า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข�า-ออก 
อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผู�มาติดต
อ ขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
 เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

   

1.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ได�แก
ระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบต
างๆ คือ ระบบไฟฟ[าแสงสว
าง
ในบริเวณพื้นที่ส
วนกลาง ระบบปรับอากาศในส
วนของ AHU และ 
Pump ต
างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาดการตรวจสอบ 
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ
อมแซมและไม
 เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

2.ความเสี่ยงสาํหรบัการ
ควบคุมคุณภาพ  
(Risk for Quality 
Control)   
  

2.1 ด�านเจ�าของ
อาคาร/ตัวแทน
เจ�าของอาคาร 

2.1.1 เจ�าหน�าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ทําให�การดําเนินการด�านกายภาพไม
สะดวก
ราบรื่นและไม
เปYนไปตามแผน 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

2.1.2 การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ไม
สามารถปฎิบัติงาน
และขาดการควบคุมให�กิจกรรมต
างๆ ได�ตามหน�าที่ที่
กําหนดไว� อย
างเข�าใจและถูกต�อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

   

2.1.3 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ความเข�าใจและไม
มีการ
ติดตาม และไม
ควบคุมคุณภาพให�ได�อย
างถูกต�องและไม

สามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสม 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

2.2 ด�านผู�บริหาร
อาคาร 

2.2.1 เจ�าหน�าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผล ให�กับเจ�าของอาคาร ได�แก
กลุ
มงานบริการ
สนับสนุน(Support service) และกลุ
มงานบริการ
วิศวกรรมอาคาร(Engineering service)  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

2.2.2 ไม
สามารถแก�ไขสถานการณ,ได�หากพบปrญหาการ
ให�บริการและการดูแลผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มา
ติดต
ออาคารและกับเจ�าของอาคาร 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

 
 

 2.2.3 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ความเข�าใจและไม
ติดตาม ไม

สามารถแนะนําการแก�ไขปrญหาได�อย
างเหมาะสมให�กับ
เจ�าของอาคารและผู�เช
าอาคารและผู�มาติดต
อ 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง 
และแผนงานขององค,การ 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3) ความเสี่ยงในการ
บริหาร 
   (Risk for 
Management) 

3.1 ด�านการ
วางแผน 

3.1.2 ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากร
ทางกายภาพให�เพียงพอต
อการทํางานขององค,การ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช�
งบประมาณ 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร - การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

 3.2 ด�านการจัด
องค,การ 

3.2.1 ไม
มีกระบวนการในการให�บริการที่เหมาะสม ยังพบ
ข�อผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.2.2 มีจํานวนเจ�าหน�าที่ ที่ให�บริการไม
เพียงพอกับผู�เช
า ผู�
มาติดต
อในอาคาร 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.2.3 ขาดเจ�าหน�าที่ปฏิบัติงานและให�บริการในช
วงเวลาพัก
กลางวัน 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

 3.3 ด�านการเปYน
ผู�นํา 

3.3.1 ขาดความพร�อมที่จะแก�ไขปrญหาและให�คําปรึกษาที่
เปYนประโยชน, 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 

   

3.3.2 ขาดการให�บริการช
วยเหลืองานในด�านต
างๆ เช
น
พนักงาน พูดจาไม
ไพเราะและไม
เต็มใจ ให�บริการ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.3.3 ขาดความกระตือรือร�น เอาใจใส
 และให�บริการด�วย
ความเต็มใจ 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

  3.3.4 ขาดการให�คําแนะนําและตอบข�อซักถามได�อย
าง
ชัดเจน ถูกต�อง 

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.4 ด�านการควบคุม 3.4.1 ขาดการติดตามผลการแก�ไขงานทุกครั้งและรายงาน
ให�เจ�าของ รับทราบ 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.4.2 ไม
สามารถให�บริการและแก�ไขปrญหาที่ต�องการได� - การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

3.4.3 ขาดการควบคุมผู�รับเหมาภายนอกให�ปฎิบัติตาม
กฎระเบียบ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

   

4. ความเสีย่งสําหรับการ
ส�งมอบ (Risk for 
andover) 

4.1  ด�านการส
ง
มอบพื้นที่ 

4.1.1 เจ�าหน�าที่ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะ
ส
งและขาดความรู�ความเข�า ใจการวัดพื้น ที่และการ
ประสานงานด�านต
างๆในการส
งมอบพื้นที่ เพื่อลดความ
เสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

4.2 ด�านการจัดเก็บ
รายได� 

4.2.1 การจัดเก็บค
าเช
าพื้นที่ การจัดเก็บค
าไฟฟ[า ค
า
น้ําประปา เจ�าหน�าที่ขาดการจัดทําฐานข�อมูลเกี่ยวกับการ
เช
าพื้นที่ของผู�เช
าแต
ละรายยังไม
ชัดเจนและไม
ถูกต�อง และ
ไม
มีผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุงข�อมูลผู�เช
าตลอดเวลาเพื่อ
ป[องการการผิดพลาด 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

  4.2.2 การจัดเก็บค
า ที่จอดรถยนต, รถจักรยานยนต, 
เจ�าหน�าที่ขาดการจัดทําฐานข�อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค
าที่
จอดรถยนต, รถจักรยานยนต, แต
ละรายให�ชัดเจนและ
ถูกต�อง และขาดผู�คอยตรวจสอบและปรับปรุงข�อมูลการ
จัดเก็บค
าจอดรถยนต,รถจักรยานยนต, 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

5. ความเสีย่งด4านความ   
   ปลอดภยั 
    (Risk for Safety) 

5.1 ด�านสุขภาพ
และสุขภาพอนามัย
ของผู�ใช�อาคาร
(Health Risks) 

5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให�
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
 

   

 

5.1.2  ระดับคุณภาพแสงสว
างที่ไม
ดี ไม
เหมาะสมและ
ระดับเสียงไม
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

5.1.3 ขาดการควบคุมระดับฝุuนละออง เชื้อโรคในอากาศ  
ระดับของ CO2,CO3 และกzาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม
เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร 
 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

5.2 ด�านอุบัติภัย
เปYนความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปYน
อันตราย 
(Safety Risk) 

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่
เปYนอันตรายและการให�ความรู�และการประชาสัมพันธ,
เกี่ยวกับการป[องกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟ[าซ็อต การป[องกัน 
อัคคีภัยและการซ�อมหนีไฟ 
 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน 

ข4อเสนอแนะ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

  5.2.2 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบ
ประปาอาคารเพื่อป[องกันเหตุท
อน้ําแตกและเกิดน้ําท
วมได� 
และแผนการป[องกันภัยจากน้ําท
วมหรืออุทกภัย 
 

- การวางแผน (P) 
- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

5.2.3 ขาดการหาความรู�เรื่องแผ
นดินไหว และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค
าความรุนแรง
ของแผ
นดินไหวที่เกิดขึ้น 
 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

5.3 ด�านความ
ปลอดภัย     
(Security Risk) 

5.3.1 ขาดการควบคุมการเข�าออกพื้นที่ ไม
ควบคุมคนเข�า
ออกพื้นที่ ที่ผ
านระบบควบคุมการเข�าออกโดยการแลกบัตร
เข�าพื้นที่ของอาคาร ขาดการป[องกันการลักทรัพย,และการ
โจรกรรมการทําร�ายร
างกายหรือการคุกคาม ต
อชีวิต การ
ควบคุมการจราจรการวางแผนการหาข�อมูลการชุมนุม
ประท�วง 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน ข4อเสนอแนะ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
 

6)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบตัิงาน  
    (Risk for 
Operation) 

6.1 ด�านการเงิน 6.1.1 การเรียกเก็บเงินผู�เช
า ไม
ถูกต�อง ส
งผลให�ขาดความ
น
าเชื่อถือ และเจ�าของอาคารได�รับเงินไม
ครบถ�วน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.1.2 จัดส
งเอกสารทางบัญชีและการเงิน ได�แก
 ใบแจ�งหนี้  
ใบเสร็จ ไม
ตรงตามเวลาที่กําหนดทําให�ผู�เช
าชําระเงินล
าช�า  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม
รัดกุม ทําให�เกิดหนี้ค�าง
เกินระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.1.4 การไม
นําเงินสดที่ผู�เช
าชําระเข�าบัญชีของเจ�าของ
อาคารภายในแต
ละวัน ส
งผลให�เจ�าของอาคารได�รับเงิน
ล
าช�า หรือ อาจเกิดปrญหาเงินสูญหาย 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.1.5 การจัดส
งข�อมูลทางบัญชีและการเงิน ให�กับเจ�าของ
อาคารไม
ถูกต�อง ส
งผลให�เจ�าของอาคารไม
ทราบข�อมูลทาง
บัญชีและการเงินที่ถูกต�อง เช
น รายงานหนี้คงค�างชําระของ
ผู�เช
าไม
ตรงกับความเปYนจริงที่เกิดขึ้น 
 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass)    

6.2 ด�านปฎิบัติงาน
และบํารุงรักษา 
(Operations & 
Maintenance) 

6.2.1 เจ�าหน�าที่ไม
ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เปYน
ประจําทุกเดือน ทําให�เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย 
ก
อนกําหนด และอาจส
งผลกระทบต
อธุรกิจของผู�เช
าและ
ผู�ใช�อาคาร และเจ�าของอาคาร อาจทําให�ผู�เช
าและผู�ใช�
อาคาร เรียกค
าเสียหายต
างๆที่เกิดขึ้นกับเจ�าของอาคาร 

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 

การประเมิน 
 

ข4อเสนอแนะ โอกา

ส 

ผล 

  6.2.2 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ทักษะ ความเข�าใจในการ
ซ
อมแซม ทําให�อุปกรณ,เครื่องจักรเสียหาย  

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.2.3 เจ�าหน�าที่ไม
ดูแลรักษาอาคาร ตามที่กฎหมาย
พระราชบัญญัติ และข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับทางราชการ
กําหนดไว�  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

   

6.2.4 เจ�าหน�าที่ขาดการใส
ใจและมีความรู�ที่เพียงพอ ใน
การซ
อมแซมอุปกรณ,กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร
งด
วน  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.2.5 เจ�าหน�าที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ 
เพื่อนํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ,หลัก
และระบบประกอบอาคารต
างๆ ในอาคาร หากไม
ทราบ
การณ,ล
วงหน�าเครื่องอุปกรณ,หลักและระบบประกอบ
อาคารต
างๆ ในอาคารอาจเกิดการชํารุดเสียหาย และส
งผล
อาจทําให�เกิดความเสียหายที่รุนแรงได� 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

 
 
 



 

 

464 

ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน ข4อเสนอแนะ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
 

 6.3 ด�านบริการ
อาคาร 

6.3.1 เจ�าหน�าที่ไม
มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต
างๆอาจจะทําให�ไม
สามารถปฎิบัติได�ถูกต�อง
ตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.3.2 เจ�าหน�าที่ไม
มีการปรับปรุงคู
มือการใช�อาคาร และ
ปรับปรุงข�อมูลงานอาคาร  ข�อมูลของผู� เช
า ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส,  

- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.3.3 เจ�าหน�าที่ขาดความเอาใจใส
ในการควบคุมดูแลงาน
บริการด�านต
างๆ ได�แก
ด�านงานรักษาความปลอดภัย ด�าน
งานรักษาความสะอาด ด�านงานกําจัดแมลง+ด�านงาน
สุขอนามัยและ ด�านงานดูแลภูมิทัศน,  

- การวางแผน (P) 
- การนํา (L) 
- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
- การอํานวยการ/  
   กฎระเบยีบ (Com) 

   

6.3.4 ปrญหาทางการเมือง เช
น ชุมนุมทางการเมือง ส
งผล
ให�อาคารสูญเสียรายได� 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

 



 

 

465 

ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบย
อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ต
อ) 

องค�ประกอบหลักของ
เกณฑ� 

องค�ประกอบย�อย ตัวชี้วดัความเสีย่ง วิธีการจัดการความเสีย่ง 
การประเมิน ข4อเสนอแนะ 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
 

 6.4 ด�านการ
สนับสนุนงานจัดการ
อาคาร 

6.4.1 การล
าช�าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ�างและไม

เปYนไปตามงบประมาณที่วางไว� ส
งผลให�เกิดความล
าช�าของ
การดําเนินงานในส
วนงานที่เกี่ยวข�องและการจัดซื้อ จัดจ�าง  

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.4.2 เจ�าหน�าที่ขาดการประสานงานที่ดีภายในส
หน
วยงาน 
ส
งผลให�ข�อมูลที่ประสานงานไปยังส
วนงานอื่นผิดพลาด 
และอาจจะก
อให�เกิดความเสียหายได�ในกรณีเปYนการเรียก
เก็บเงิน 

- การควบคุม (C) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.4.3 การส
งเรื่องที่ผู�เช
าร�องเรียน ไปยังส
วนงานที่เกี่ยวข�อง 
ขาดประสิทธิภาพ ทําให�การแก�ไขเรื่องต
างๆ ล
าช�า หรือไม

ข�อความได�รับการแก�ไข 

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 

   

6.5 ด�านการบริการ
และการดูแลผู�เช
า
อาคาร ผู�ใช�อาคาร
และผู�มาติดต
อ
อาคาร 

6.5.1 เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ทักษะการทํางานด�านบริการ
และขาดการเอาใจใส การควบคุมประสานงานและการ
ให�บริการด�านการบริการผู�เช
าอาคาร ผู�ใช�อาคารและผู�มา
ติดต
ออาคาร  

- การควบคุม (C) 
- การสั่งการ (D) 
- การประสานงาน (Co) 
- การประเมิน (Ass) 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู� 
ท่ีทํางาน  
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. 2538 
  พ.ศ. 2551  
  พ.ศ. 2554 
 
  พ.ศ. 2556 – 2559         
 
ประวัติการทํางาน         
  พ.ศ. 2549 – ป�จจุบัน 

นายธงชัย   ทองมา 
99/35 หมู  8 ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการ (กบข)  
 
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร6(สาขาไฟฟ9ากําลัง) 
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 
ปริญญาโท : การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management)      
คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร6 จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย 
ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผู0อํานวยการ ผู0บริหารฝQาย ฝQายบริหารสํานักงาน  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการ (กบข)  
ผู0ช วยกรรมการผู0จัดการสายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย6 
บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร6ตี้ แมเนจเม0นท6 จํากัด 

 ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2557 
 
 
พ.ศ. 2557-2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2559 

 

 
การนําเสนอผลงานวิจัย - เรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานช างประจําอาคาร อาคารสํานักงานให0เช าระดับเอ: กรณีศึกษา
อาคารอับดุลราฮิม. 
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการท่ีได0รับการตีพิมพ6  
เรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานช างประจําอาคาร 
อาคารสํ านั กงานให0 เช า ระ ดับ เอในบริ เ วณศูนย6กลาง เขตธุ ร กิจ
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม. 
เรื่องป�จจัยท่ีส งผลต อการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ: อาคาร
สํานักงานให0เช าระดับ เอ ในบริเวณศูนย6กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร. 
เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง:องค6การ
ในยุคโลกาภิวัฒน6.  
เรื่องวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด0วยแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานเพ่ือมุ งสู การพัฒนาเกณฑ6การประเมิน.  
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข0องกับวิทยานิพนธ6ท่ีได0รับการตีพิมพ6 
เรื่องการพัฒนาเกณฑ6มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน.  

 


	01_ปกในภาษาไทย.pdf
	02_ปกในภาษาไทย.pdf
	03_ปกในภาษาอังกฤษ.pdf
	04_หน้าอนุมัติ.pdf
	05_บทคัดย่อภาษาไทย.pdf
	06_บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf
	07_กิตติกรรมประกาศ.pdf
	08_สารบัญ.pdf
	09_บทที่ 1.pdf
	10_บทที่ 2.pdf
	11_บทที่ 3.pdf
	12_บทที่ 4.pdf
	13_บทที่ 5.pdf
	14_รายการอ้างอิง.pdf
	15_ภาคผนวก.pdf
	16_ภาคผนวก ก.pdf
	17_ภาคผนวก ข.pdf
	18_ภาคผนวก ค.pdf
	19_ภาคผนวก ง.pdf
	20_ภาคผนวก จ.pdf
	21_ภาคผนวก ฉ.pdf
	22_ภาคผนวก ช.pdf
	23_ภาคผนวก ซ.pdf
	24_ภาคผนวก ฌ.pdf
	25_ภาคผนวก ญ.pdf
	26_ภาคผนวก ฎ.pdf
	27_ประวัติผู้วิจัย.pdf

