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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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บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารตลอดจน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การพั ฒ นาเกณฑ์ม าตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริหารจัด การทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงาน อาคารพานิชย์ อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคารอุตสาหกรรม อาคาร
ทางด้านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค์ อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก
มีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัย ขออภัยไว้ ณ ที่ นี้ ผู้วิจัยจะนาความรู้ที่ได้ศึกษา เล่าเรียนมาตลอดระยะเวลา
การศึกษาไปพัฒนาประเทศชาติ แม้จะเป็นส่วนหนึ่ง ก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จ ะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่
จากประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาหลายสิบปีและจากการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอันส่งเกียรติแห่งนี้ ให้กับ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ได้มีโอกาสได้เรียนรู้และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการทางานที่เกิดขึ้นจริงได้ และการบาเพ็ญประโยชน์
สร้างจิตอาสาเพื่อให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและคืนสิ่งดีๆ ที่มีประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ที่ผานมาการบริหารจั ดการความเสี่ ยง (Risk Management) อยางเหมาะสมนั้น มี
แนวคิดอยูบนพื้นฐานของการสร/างองค0ความรู/ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร/างสรรค0 รวมทั้งการดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดจนแนวคิดด/านธรรมาภิบาล ซึ่งบทบาทของ
การเปลี่ย นแปลงแนวคิดและวิสัย ทัศน0ในการดําเนินธุรกิจสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต
การบริห ารกําลังคน การตลาดและการบริ ห ารความเสี่ ย งในทุ ก ด/ า น ทั้ ง กลุ มธุ ร กิ จ ขนาดใหญ
จนกระทั่ ง กลุ มธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมที่ มี ก ารกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบตาม
วั ต ถุ ป ระสงค0 ที่ไ ด/ กํา หนดไว/ ประกอบกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปIน แผนพัฒ นาประเทศได/ป ระกาศให/มีการนําการบริหารความเสี่ยง (risk
management) มาใช/เพื่อหาวิธีการรองรับ (protect) ที่จะลดผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานขององค0การทั้งภาครัฐและเอกชน (ธรรญา สุขสมัย, 2552: 5) ยอมสงผลให/องค0การ มี
การปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และอาจนําไปสู การลดความเสี่ย งจากการดําเนินงาน
เปIนสิ่งที่แอบแฝงอยูในกระบวนการตางๆ ของระบบการปฏิบัติงาน ทั้งที่เกิดจากตัวผู/ปฏิบัติงานและ
จากลักษณะงานที่ดําเนินงาน หรือจากสภาพแวดล/อมในการทํางาน ซึ่งจะทําให/ไมสามารถดําเนินงาน
ได/สําเร็จตามวัตถุประสงค0ขององค0การที่ตั้งไว/อยางราบรื่น (Grose, 1987: 26)
อิทธิพลจากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงองค0การให/ตอบรับกับสถานการณ0การแขงขัน
สวนหนึ่งที่เกิดจาก การรับรู/ ความสามารถเชิงการบริหารและการจัดการความเสี่ยงที่เปIนปYจจัยในการ
กระตุ/นและมีปฏิสัมพันธ0กันระหวางองค0การและบุคลากรจะสงผลให/เกิดการเฝZาระวังปYญหาจากการ
ดําเนินงาน (Bandura, 1997) ทั้งนี้ดีนิซิฮิตและดรักเกอร0 (DeNisiHitt et al., 2003; Drucker,
1999) ได/กลาวอีกวาความสําเร็จขององค0การ สวนหนึ่งนอกจากชัยชนะของกลยุทธ0ทางการแขงขัน
และการปฎิบัติอยางดีเลิศขององค0การนั้น และองค0การจะต/องมีการการบริหารความเสี่ยงที่เปIนระบบ
อาจใช/เทคนิคทางด/านการบริหารอยางเปIนระบบซึ่งเหตุผลสวนหนึ่งอาจเปIนเพราะมีการเรียนรู/จาก
การเกิดการสูญเสียในการดําเนิน งานที่อาจทําให/หลายๆ องค0การมีการเรียนรู/ประสบการณ0ของการ
ขาดการบริหารความเสี่ยงขององค0การ หลายองค0การจําเปIนต/องอาศัยเงินรวมทุนจากตางชาติและ มี
การปรับโครงสร/างขององค0การเพื่อให/สอดคล/องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง จึงมี
ความสําคัญ เปIนกลไกอยางหนึ่งสําหรับองค0การที่ได/รับการปรับเปลี่ยน (นฤมล สอาดโฉม, 2550: 3)
ทั้งนี้การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งกั บ การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง องค0 ก ารในยุคโลกาภิวัฒน0 ให/
ประสบความสําเร็จนั้น ผู/บริหารจะต/องมีความรู/ความเข/าใจในการจัดการความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค0การเพื่อที่จะนําองค0การไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งจะต/องมีความรู/ความเข/าใจในกลยุทธ0การ
บริหารจัดการความเสี่ยง (ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน0 จันทึก, 2558)
1
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ความเสี่ยงเปIนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได/ แอบแฝงอยูในทุกระบบของการทํางานไมมีสิ่งใด
ที่จะหลบหรือหลีกเลี่ยงได/ เปIนความแนนอนที่อาจเกิดขึ้นได/ใอนาคต ความเสี่ย งจึงเปรีย บเสมือน
ฝYนร/ายที่เกิดขึ้น (Grose, 1987) หากระบบบริหารงานในกลุมอาคารต/องการจัดการความเสี่ยง โดย
เสริชย0 โชติพานิช (2553: 186-187) กลาวถึงผลกระทบจากเหตุความเสี่ยงในอาคาร (Consequences
Effects of Risk) ภัยคุกคามและความเสี่ยง หากไมได/รับการบริหารจัดการ เพื่อปZองกัน หลีกเลี่ยง
หรือลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาแล/ว ก็อาจสงผลเสียดังตอไปนี้ได/แก การลดทอนผลผลิต ผลการทํางาน
(Productivity loss) การรับผิดทางกฎหมาย (Legal liability) ความสูญเสียด/านการเงิน (Economic
financial loss) การต/องการเลิกใช/อาคารความสูญเสียด/านการลงทุน (Investment risk) ความเสี่ยหายตอ
ชื่อเสี่ยงและภาพลักษณ0 (Reputation Image damage) ความเสียหายทางธุรกิจ (Business loss)
ทั้งนี้โอกาสที่บางสิ่งบางอยางเกิดขึ้น นั้นเปIนผลลัพธ0ของสิ่งที่เปIนอันตรายหรือคุกคามที่สงผลกระทบ
ตอกิจกรรมทางธุรกิจหรือแผนการตางๆ (ชัยเสฏฐ0 พรหมศรี, 2550: 14) การบริหารความเสี่ยงอยาง
เปIนระบบไปใช/ในโครงการ ได/แกตัวบงชี้ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ ย งชวยให/ผู/บริหาร
จํากัดหรือลดโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่สําคัญได/ลวงหน/า (Lin Tenc Hsien, 1995) การ
บริหารจัดการความเสี่ย ง การที่อ งค0ก ารตางๆ นํา กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช/ ชวยเปIน
หลักประกันในการดําเนินการตางๆ เพื่อให/บรรลุเปZาหมายที่ได/กําหนดไว/ การบริหารความเสี่ยงเปIน
ทิศทางการทํานายอนาคตอยางมีเหตุผลมีหลักการ และหาวิธีทางลดหรือปZองกันความเสียหายอันที่
กอขึ้น ในการทํางานแตละขั้นตอนไว/ลวงหน/า หรือเหตุการณ0ตางๆ ที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับ
ปYญหาน/อยกวาองค0การอื่นๆ ที่ไมมีการนํากระบวนการบริห ารความเสี่ย งมาใช/เพราะการที่ได/มีการ
ตระเตรียมการและตั้งมือรับเหตุการณ0ตางๆ อยางเต็มที่ไว/ลวงหน/า ในขณะที่องค0การอื่นไมมีการนํา
แนวคิดของกระบวนการความเสี่ยงมาใช/ เมื่อเกิดเหตุการณ0วิกฤตขึ้น องค0การเหลานั้นจะประสบกับ
ปYญหาและความเสียหายที่ตามมาโดยยากที่จะแก/ไข ดังนั้นการที่นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ชวยในการบริหารงาน จะชวยให/บรรลุวัตถุประสงค0ตางๆที่กําหนดไว/และเปIนการปZองกันโอกาสที่จะ
เกิดความสูญเสีย (ธร สุนทรายุทธ, 2550: 18)
บทบาทของการบริหารจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรกายภาพทางกายภาพ
อาคาร จําแนกความเสี่ยงเปIน ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality
Control) ความเสี่ยงสําหรับการสงมอบ (Risk for Delivery) และความเสี่ยงด/านความปลอดภัย
(Risk for Safety) (เสริชย0 โชติพานิช, 2553) ซึ่งมีผลตอแนวคิดการจัดการอาคารสํานักงานให/เชา
ระดับ เอ ซึ่งเปIนกลุมอาคารที่ต/องการ การจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี มีการให/บริการที่
ดี โดยมีกลุมผู/เชาผู/ใช/อาคารและผู/มาติดตอจะมีทั้งคนไทยและคนตางชาติ จึงจําเปIนต/องมีการจัดการ
การบริหารทรัพยากรกายภาพ อยางมืออาชีพและมีคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให/ผู/เชา
และผู/ใช/อาคารเกิดความพึงพอใจได/รับความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล/อมที่ดี และเกิดความเชื่อถือ
ในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIนอาคารสํานักงานให/เชา ระดับ เอ และคงมูลคาทรัพย0สินไว/ให/อยู
ในระดับที่สูง (ธงชัย ทองมาและประสพชัย พสุนนท0, 2557: 15) ในการทําความเข/าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงนั้น ควรสร/างต/นแบบวงจรความเสี่ยงขึ้นมา เพื่อให/เห็นภาพรวมของ
ขั้นตอนตางๆ ที่ ค วรดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง ได/ แ ก การทํา ความเข/าใจ
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วัตถุประสงค0หลักของธุรกิจ การสํารวจความเสี่ยง การค/นหาและคัดกรองชี้ความเสี่ยง การวิเคราะห0
ความเสี่ย ง การประเมิน และการจัด ลํา ดับ ความเสี่ย ง การบริห ารความเสี่ย งและการตรวจสอบ
ความเสี่ยง สวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงคือมีความรู/ความเข/าใจและการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นแกพนักงาน โดยฝwกอบรม ให/ความรู/ความเข/าใจในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การยอมรับความเสี่ย ง กอให/เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด/านการยอมรับความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถายโอนความเสี่ยง (ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน0 จันทึก,
2559) เครือขายการบริหารทรัพยากรกายภาพที่นาเชื่อถือได/เพื่อสนับสนุนประเด็นความต/องการที่จะ
สร/างการปZองกันความเสี่ยงได/พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพที่ชวยลดความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จุด
ความต/องการความเสี่ยงเข/ามาในองค0การอยางชัดเจนอาจจะสร/างความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน
ระดับความเสี่ย ง (İbrahim Akgün, 2014) การจัดทําแผนการบํารุงรักษาประจําป|สําหรับอาคาร
การตัดสินใจระหวางดําเนินการบํารุงรักษา เปIนกลยุทธ0ขององค0การที่นาพอใจเปIนทางเลือกที่มีความ
ซับซ/อน วิธีการจัดการความเสี่ยงได/อยางมีประสิทธิภาพ (F.Taillandier, 2008)
ปYจจุบันอาคารสํานักงาน หมายถึง สถานที่ทําการของรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท ห/างร/าน
เชน อาคารสํา นั ก งานสลากกิ น แบง อาคารสํา นั ก งานใหญธนาคารออมสิ น อาคารสํานักงาน
ทนายความ เปIนต/น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1187) สํานักงานเปIน สถานที่ที่มี
การปฎิบัติงานตางๆ ได/แก การจัดเตรียมเอกสารรายงาน การจัดเก็บเอกสาร และการบริหารงาน
เอกสาร (Kelling Lewis, 1996) ทั้งนี้ อาคารสํานักงานเปIนการจัดองค0การภายในอาคารสํานักงานให/
บรรลุจุดมุงหมาย จัดแบงหน/าที่โ ดยใช/บุคลากร อุป กรณ0และวิธีป ฏิบัติให/เหมาะสม รวมถึงการจัด
สภาพแวดล/อมที่ดี (Denyer J.C., 1997) อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ หมายถึง อาคารที่มี
รูปทรงและรูปแบบที่ทันสมัย ปราศจากปYญหาตางๆ ในด/านโครงสร/างพื้น ที่ให/เชาในแตละชั้นของ
อาคารมีการออกแบบให/สามารถใช/พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดแบงพื้นที่ได/งาย ระบบ
ปรับอากาศเปIนระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย0 (Central Chiller) ปรับอุณหภูมิการทํางานโดย
อั ต โนมั ติ นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบปรั บ อากาศที่ ส ามารถให/ บ ริ การตลอด 24 ชั่ ว โมง สํ าหรั บ ห/ อ ง
คอมพิวเตอร0ของผู/เชาพื้นที่ ลิฟต0ในอาคารสํานักงานมีอัตราการรอคอยต่ํา กําหนดโซนการให/บริการ
สําหรับผู/เชาโดยแยกตามความสูงของอาคาร และจัดพื้นที่เปIนสัดสวนสําหรับ ลิฟต0บ ริก ารขนของ
โดยเฉพาะ พื้นที่สวนกลางของอาคารมี ก ารออกแบบตกแตงที่ ส วยงามลงตัวด/วยวัสดุที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของโถงสวนกลางชั้นลางในพื้นที่สํานักงานและสวนบริเวณโถงสวนกลางใน
แตละชั้น ความสูงจากพื้นถึงฝZาเพดานอยางน/อย 2.6 เมตร สําหรับพื้นที่ในสํานักงาน บริหารอาคาร
โดยผู/บริหารมืออาชีพ ที่จอดรถในอาคารมีจํานวนเพียงพอและมีการออกแบบที่สามารถอํานวยความ
สะดวกในการเข/า-ออกอาคารได/เปIนอยางดี สวนอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน บี และเกรดพื้นฐาน
ซี อาคารเหลานี้จะมีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางกับอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ คือจะ
มีลักษณะจํานวนพื้นที่สํานักงานที่มีจํากัด และความแตกตางอยางชัดเจนในแงของการบริหารอาคาร
อยางมื อ อาชี พ และการบริ ก ารอยางมี คุ ณ ภาพ ปY จ จุ บั น ราคาคาเชาเฉลี่ ย ของอาคารสํานักงาน
เกรดมาตรฐาน เอ มีร าคาคาเชาประมาณ 650-1,150 บาทตอตารางเมตร อาคารสํานักงาน
เกรดมาตรฐาน บี มี ร าคาคาเชาประมาณ 450-600 บาทตอตารางเมตร และอาคารสํานักงาน
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เกรดมาตรฐาน ซี ประมาณ 200-450 บาทตอตารางเมตร (ฝƒายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ซีบี ริชาร0ด
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด, 2558)
จํานวนอาคารสํานักงาน ในกรุงเทพมหานคร อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ มี
จํานวน 55 อาคาร และอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี มีจํานวน 13 อาคาร พื้นที่เชาสวนใหญใน
อาคารถูกใช/เพื่อเปIนสํานักงาน ซึ่งจะมีผู/เชาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ อาคารสํานักงาน เกรด
มาตรฐาน เอ จะอยูในยานที่มีการทําธุรกิจ การค/า หนาแนน หรือบริเวณศูนย0กลางเขตธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร CBD (Central Business District) (ฝƒายการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย0ของบริษัท
โจนส0 แลง ลาซาลล0(ประเทศไทย) จํากัด, 2558) ปYจจุบันยังไมมีหนวยงานใดกําหนดขอบเขต CBD
อยางชั ดเจน แตโดยทั่ ว ไป มั กหมายถึ ง บริ เวณสี ลม สาทร สุ ขุมวิท เพลิ น จิต ชิ ดลม (ศู น ย0ข/อมู ล
อสังหาริมทรัพย0 ธนาคารอาคารสงเคราะห0, 2558)
บทบาทความสําคัญของระบบการบริหารงานอาคารเปIนแนวคิดพื้นฐานของการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หรือ F.M เปIนแนวคิดเชิงบริหารจัดการที่
สามารถนําไปประยุกต0ใช/กับอาคารสถานที่ หรือ Facility ทุกประเภท แนวคิดพื้นฐานคือ การบริหาร
จัดการให/ทรัพยากรกายภาพทําหน/าที่สนองตอบและสนับสนุน กิจกรรมองค0การ และผู/ปฏิบัติงานของ
องค0การ ดังนั้น F.M จึงมีบทบาทบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพและระบบกายภาพตอบสนอง
องค0การ ในด/านการทํางานขององค0การและกิจกรรมที่เกิดขึ้น และผู/ใช/อาคาร ให/เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต/องมุ งเน/น การบริห ารจัดการ ดูแลรักษาและบริการเพื่อให/
ทรัพยากรกายภาพทํางานสอดรับ สงเสริมและตอบสนองตามความต/องการของผู/ใช/อาคารอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลาการบริหารทรัพยากรกายภาพที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ การทําให/ระบบ
กายภาพทํางานสอดคล/องและสมดุล ย0ตามเปZาหมาย พันธกิจ และลักษณะกิจกรรมขององค0การนั้น
(เสริชย0 โชติพานิช, 2553: 64-65) การบริหารทรัพยากรกายภาพและการดําเนินงาน การออกแบบ
โครงการจะมีผลตอการให/บริการที่มีประสิทธิภาพการจัดการของการบริหารทรัพยากรกายภาพใน
ขั้นตอนของการใช/อาคารและวงจรชีวิตของอาคาร (Marek Potkany et al., 2015) การบริการ
การจัดการคุณภาพและการประเมินผลเปIนกระบวนการที่ซับซ/อนมากและมีปYญหา บริษัทรับผิดชอบ
ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ การให/บริการการจัดการจะต/องประเมิน ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค/าที่มีการให/บริการ บทความที่นําเสนอแงมุมทางทฤษฎีของคุณภาพการให/บริการและความพึงพอใจ
ของลู ก ค/ า และกรอบเกณฑ0 คุ ณ ภาพสํา หรั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพการบริการ (Natalija
Lepkova, 2013) การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หมายถึง กระบวนการ
ทํางานบริหารจัดการกํากับการใช/ และดูแลซอมบํารุงอาคารและทรัพยากรกายภาพ ซึ่งได/แก สิ่งปลูกสร/าง
อุปกรณ0อาคาร อุปกรณ0สํานักงาน สถานที่และสภาพแวดล/อม ให/มีความพร/อมและตอบสนองการใช/งาน
เพื่อให/เกิดประโยชน0สูงสุดตอผู/ใช/อาคารและเจ/าของอาคาร โดยกําหนดให/กิจกรรมและเปZาหมายของ
องค0กรเปIนศูนย0กลาง และอาคารเปIนเครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น องค0 ก รในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ให/คงอยูในสภาพที่ดีอยางตอเนื่องและยาวนาน (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย0 โชติพานิช,
2547: 10) ทั้งนี้ความปลอดภัยในระบบตางๆ ของอาคาร การบริหารจัดการงานบริการด/านนี้ ต/องมี
ความรู/และประสบการณ0ด/านนี้อยูมาก งานดูแลรักษาอาคาร (Operation & Maintenance) เปIน
งานบริการสําหรับอาคาร ได/แก 1) งานควบคุมดูแลการใช/ (Operation) เปIนการควบคุม ดูแล ให/
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ระบบประกอบอาคารและระบบตางๆ 2) งานบํารุงรักษา (Maintenance) เปIนการดําเนินงานเพื่อ
รักษาให/อาคารและ ระบบประกอบอาคารอยูในสภาพที่สามารถใช/งานได/อยางมีประสิทธิภาพ 3) งาน
ซอมแซม (Repairs) เปIนการดําเนินงานเพื่อทําให/อุปกรณ0หรือระบบประกอบอาคารที่ชํารุดกลับไปสู
สภาพที่ใช/งานได/ตามปกติ (ธงชัย ทองมาและและพิทักษ0 ศิริวงศ0, 2557: 293)
แตละกลุมของอาคารสํานักงานให/เชา โดยเฉพาะอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ
ซึ่งเปIนกลุมอาคารที่ต/องการ การดูแลบํารุงรักษาและมี สภาพที่ดี มีสิ่ งอํานวยความสะดวกภายใน
อาคารที่ดี มีทําเลที่ตั้งที่ดี มีการให/บริการที่ดี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีการเก็บคาเชาพื้นที่
ตอตารางเมตรที่คอนข/างสูง โดยมีกลุมผู/เชาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผู/ใช/อาคารและมา
ติดตอจะมีทั้งคนไทยและคนตางชาติ อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ สวนอาคารสํานักงาน เกรด
มาตรฐาน ซี ซึ่งเปIนกลุมอาคารจะมีลัก ษณะจํา นวนพื้น ที่สํา นัก งานที่มีจํา กัด และระบบประกอบ
อาคารที่มีความแตกตางกันและความแตกตางอยางชัดเจนในแงของการบริหารอาคารอยางมืออาชีพ
และการบริการอยางมีคุณภาพ จึงจําเปIนต/องมีการบริหารจัดการอาคารอยางมืออาชีพและมีคุณภาพ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให/ผู/เชา ลูกค/า ผู/มาติดตอ และผู/ใช/อาคารเกิดความพึงพอใจ ได/รับ
ความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล/อมที่ดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIน
อาคารสํานักงานให/เชาเกรด มาตรฐาน เอ บี และเกรดมาตรฐาน ซี เพื่อการเพิ่มมูลคาทรัพย0สินไว/ให/
อยูในระดับที่สูงที่ทําให/อาคารสํานักงาน นั้นประสบความสําเร็จและลดอัตราความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
จากด/านตางๆ ในการบริหารจัดการทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร ให/ อ ยู ในสภาพที่ดี และเปIน
ประโยชน0ตอการบริหารจัดการอาคารสํานักงานระดับอื่นๆ อีกด/วย (ธงชัย ทองมา, 2553: 2) อยางไร
ก็ตามการฝwกอบรมพนักงานซอมบํารุงให/มีความเชี่ยวชาญเปIนเกณฑ0ที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาการ
สนับสนุนการปฏิบัติที่ดีที่สุดอยางยั่งยืนในจัดการบํารุงรักษาของอาคาร (Mahmoud Sodangi, 2014)
จากความเปIนมาและความสําคัญของการวิจัย ดังกลาวข/างต/นจะเห็นได/วา ความเสี่ยง
ของอาคาร ธงชัย ทองมา (2553: 462) สรุปไว/วา อาคารแตละอาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องของ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคาร หรือเกิดกับผู/ใช/อาคาร ซึ่งแตละอาคารได/ให/ความสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องความเสี่ยงของอาคารในเรื่องหลักๆ 3 สวนได/แก 1) ความเสี่ยงด/านสุขภาพและสุขอนามัยของ
ผู/ใช/อาคาร(Health Risks) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องตางๆ ได/แก ระดับคุณภาพอากาศไมดี
ระดับ คุณภาพแสงสวางที่ไมดี ระดับ อุณหภูมิผิดปกติหรือไมเหมาะสม 2) ความเสี่ยงด/านอุบัติเหตุ
(Safety Risk) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องตางๆ ได/แกอุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เปIน
อันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟZา เชน ไฟฟZาดูด ไฟฟZาซ็อต น้ําทวม แผนดินไหว 3) ความเสี่ยงด/าน
ความปลอดภัย (Security Risk) อาคารได/ให/ความสําคัญในเรื่องตางๆ ได/แก การลักทรัพย0และการ
โจรกรรม การทําร/ ายรางกายหรือการคุกคามตอชีวิต การกอการร/าย การชุมนุมประท/วง เปIนต/ น
ระดับการเสื่อมสภาพอาคารขึ้นอยูกับระยะเวลาของอายุการใช/งานอาคารของการบริหารทรัพยากร
กายภาพอาคารผลการผสมผสานขึ้นอยูกับวิธีการดําเนินการของความเสี่ยงที่เกี่ยวข/องกับการกําหนด
ระดั บ การเสื่ อ มสภาพที่ เ ปI น ที่ รู/ จั ก กั น ดี ว าการเสื่ อ มสภาพได/รับอิทธิพลจากปYจจัยหลายอยาง
(Agnieszka Dziadosz et al., 2015) อยางไรก็ต าม เสริช ย0 โชติพ านิช (2553:183-186)
กลาวถึง ภัยคุกคาม (Threats) และความเสี่ยง ความไมปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม โดยมี
สิ่งที่เปIนอันตราย หรือ Hazards เชน สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ0 เปIนต/น โอกาสที่ภัยคุกคาม
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อาจเกิดขึ้นได/ แ ละกอให/ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย หรื อ เปI น อั น ตรายกั บ ผู/ใ ช/ อ าคารและทรัพย0สิน เรียกวา
ความเสี่ยง หรือ Risk (Broder, 2006)
จากปรากฏการณ0 ข/างต/ น ทํ าให/ ผู/ วิ จัย สนใจที่ จ ะศึกษาการพั ฒ นาเกณฑ0มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อศึกษาตัวบงชี้
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0เทคนิคการ
วิจัยอนาคต และเพื่อการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ยังไมมีการพั ฒ นาเกณฑ0 ม าตรฐานการประเมิ น ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัยมีความสนใจศึ ก ษาการพั ฒ นาเกณฑ0 มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ให/แกเจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ที่ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู/บริหารอาคาร ได/แก ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ชางเทคนิค
ประจําอาคารและเจ/าหน/าที่ ทํางานด/านการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผู/ที่มีสวนเกี่ยวข/องเพื่อนําไปใช/ประโยชน0ในงานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํ า นั ก งาน อาคารพานิ ช ย0 อาคารการศึ กษา อาคารพั ก อาศั ย อาคารสั น ทนาการ อาคาร
อุตสาหกรรม อาคารทางด/านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค0 อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ
อาคารตางๆ ที่มีกิจกรรมที่ต/องดําเนินการในอาคารเปIนที่รวมของคนที่เข/ามาใช/พื้นที่ ได/แก ผู/เชา
ลูกค/า ผู/มาติดตอ และผู/ใช/อาคาร การจัดการความเสี่ยงหากมีการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จะทําให/เกิดความปลอดภัยกับ
เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ผู/เชา ลูกค/า ผู/มาติดตอ และผู/ใช/อาคาร เกิดความพึงพอใจ
ได/รับความสะดวกสบาย มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล/อมที่ดี ผู/เชา ลูกค/า ผู/มาติดตอ และผู/ใช/อาคาร
เกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปIนอาคาร เพื่อการเพิ่มมูลคาทรัพย0สินไว/ให/อยูใน
ระดับที่สูง เพื่อให/เกิดประโยชน0สูงสุดตอการบริหารจัดการการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานให/มีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเปIนมาและความสําคัญของปYญหาการวิจัยดังที่กลาวมาข/างต/นเพื่อให/มี
ความชัดเจนในการตอบคําถาม ผู/วิจัยได/กําหนดวัตถุประสงค0ของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบยอยตามบริบทความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วยการประยุกต0เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0
วรรณกรรมแบบเครือขายข/อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคต
2. เพื่อพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน
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ข$อคําถามของการวิจัย
เพื่อให/สอดคล/องกับวัตถุป ระสงค0ของการวิจัย และเปIน แนวทางในการหาคําตอบของ
ผู/วิจัย จึงกําหนดข/อคําถามของงานวิจัยดังนี้
1. ตัวบงชี้ ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มี
ตัวบงชี้ใดบ/างที่เปIนองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบยอยและการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานพบความเสี่ยงด/านใดบ/างและมีบริบทใดบ/างของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารจะมีองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบยอยของเกณฑ0 เปIนอยางไร
ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ของอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ
และอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี โดยศึกษาระดับความสําคัญของตัวบงชี้ความเสี่ยง โอกาสที่
เกิดขึ้นของความเสี่ยง และวิธีตอบสนองความเสี่ยงในแตละปYจจัย ในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อเปIนการตรวจสอบข/อคําถามของการวิจัย ผู/วิจัยกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด$านกลุ'มเป(าหมายที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู/วิจัยได/กําหนดวิธีการศึกษาวิจัย เปIน 2 ขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
เปIนการศึกษาข/อมูลพื้นฐานด/านการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้
1.1.1 ศึกษาข/อมูลพื้นฐานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํ านั ก งาน จากเจ/ าของอาคาร ตั ว แทนเจ/ า ของอาคาร บริ ษัท ผู/ บ ริ ห ารจั ดการอาคาร ทั้ งเอกสาร
หนังสือ ตํารา แผนพับ สื่อชนิดตางๆ และอินเตอร0เน็ต (Internet) ผาน เว็บไซต0 (Website) ตางๆ
1.1.2 การวิเคราะห0เอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งองค0ประกอบการ
จัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ทั้งเอกสาร หนังสือ ตํารา แผนพับ สื่อชนิดตางๆ
และอินเตอร0เน็ต (Internet) ผาน เว็บไซต0 (Website) ตางๆ
1.1.3 การสังเคราะห0ว รรณกรรมแบบเครือ ขาย โดยการประยุกต0ใ ช/โปรแกรม
สําหรับ การวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือขายขนาดใหญ (Pajek) การเชื่อมโยง
เครือขายไมพิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเปIนองค0ประกอบหลัก
และองค0ประกอบยอยของตัวบงชี้ความเสี่ยง
1.1.4 พัฒนาแนวโน/มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัยได/กําหนดวิธีการศึกษาไว/คือ โดยประยุกต0ใช/เทคนิค
การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
รวม 17 คน จําแนกเปIน 4 กลุมโดยมีผู/ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของผู/ทรงคุณวุฒิ
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ดังนี้ กลุม 1 นักวิชาการผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยเปIน
อาจารย0ที่สอนและทําการวิจัยด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุม 2 เจ/าของ
อาคารและผู/บริหารอาคาร ด/านการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดย
เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
และผู/บริหารอาคารสํานักงาน ได/แก ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ/าหน/าที่ ทํางานด/านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน กลุม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
อาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและเจ/าหน/าที่ กลุม 4 ผู/ใช/อาคาร โดย
ผู/เชาอาคาร มีหน/าที่ด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
1.2 การพัฒนาเกณฑ
เปI น การศึ กษาการจั ดองค0 ป ระกอบของตั ว บงชี้ ความเสี่ ย งขึ้ น รู ป มาเปI น เกณฑ0
ประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อนําเกณฑ0ไป
ทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้
1.2.1 ศึ ก ษาการจั ด องค0 ป ระกอบของตั ว บงชี้ ค วามเสี่ ย งขึ้ น รู ป มาเปI น เกณฑ0
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
1.2.2 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผู/ทรงคุณวุฒิ
1.2.3 นําเกณฑ0ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน
1.2.4 ศึกษาอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด
มาตรฐาน ซี เพื่อทําการเปรียบเทียบคะแนน จากองค0ประกอบหลักของเกณฑ0 องค0ประกอบยอย
ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงที่ โอกาส
และผลกระทบ อาคารที่มีก ารจัด การความเสี่ย งในระดับ ตางๆ เชน การประเมินโอกาสที่จะเกิด
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 กลุมตัวอยางสองกลุมที่เปIนอิสระตอกัน มาจากประชากรที่มี
ลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช/ทดสอบวาประชากรประชากรสองประชากรมีการแจกแจง
ความนาจะเปIนชนิดเดียวกันหรือไมสถิติทดสอบแมน-วิทนีย0 ยู จึงเปIนการทดสอบที่เหมาะสําหรับใช/
เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุม
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$านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้จะใช/แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach)
ทั้งนี้ Yin (1994) กําหนดวาในการเลือกกรณีศึกษาจําเปIนต/องมีการกําหนดเกณฑ0การเลือก โดยผู/วิจัย
ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของการวิจัยด/วยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้
2.1 อาคารสํ านั กงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แหง) และ อาคารสํ า นั กงานเกรด
มาตรฐาน ซี (5 แหง) เขตกรุงเทพมหานคร
2.2 อาคารสํานักงานมีขนาดพื้นที่ ตั้งแต 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
2.3 มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/ องกับ การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงาน
ได/แกเจ/า หน/า ที่ผู/ป ฏิบัติง านด/า นการบริห ารทรัพ ยากรกายภาพ เชน การบริห ารจัด การอาคาร
การบริหารจัดการทรัพย0สินอาคาร เปIนต/น
3. ขอบเขตด$านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งาน”ผู/ วิ จั ย ได/ ศึ ก ษาค/ น คว/ า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข/อง
ซึ่งประกอบด/วยเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ย วข/องกับ การบริห ารจัดการ
ความเสี่ยง การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข/อง
กับงานวิจัยนี้ สามารถแบงได/ 8 สวน ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ0มาตรฐาน 2) ลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบเกี่ยวกับอาคารในประเทศไทย 3) แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
(Facility Management) กับการบริหารอาคาร ได/แก 3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน 3.2 แนวคิด
การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ 3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน 3.4 ทรัพยากร
บุคคลในการบริห ารจัดการอาคาร 4) การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับ การบริห ารงานอาคารเพื่อลด
ความเสี่ยง ได/แก 4.1 การจัดการคุณภาพ 4.2 การเพิ่มผลผลิต 4.3 งานวิศวกรรม 5) แนวคิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 6) ทฤษฏีการประเมิน 7) แนวคิดด/านเทคนิคการวิจัย
ได/แก 7.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures
Research) 7.2 แนวคิดเครือขายทางสังคม (Social network) 7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก
วิธีของแมน-วิทนีย0ยู 7.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเมตริกซ0หลายคุณลักษณะหลายวิธี และ 8) งานวิจัย
ที่เกี่ยวข/อง
4. ขอบเขตด$านเวลา
ในการศึกษาข/อมูลและดําเนินการวิจัย การพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน นี้ ผู/วิจัยใช/ระยะในการดําเนินการวิจัยนี้
รวม 12 เดือน
4.1 ชวงเดือนที่ 1-6 เปIนการศึกษาปYจจั ย ความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
4.2 ชวงเดือนที่ 7-12 เปIนการศึกษาและพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ0ที่ไมแนนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อันเกิดจากกระบวนการทํางาน การปฏิบัติงาน
ซึ่งหากเกิดขึ้นแล/วจะมีผลกระทบเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงค0หรือภารกิจ โอกาสที่จะเกิดความ
สู ญ เสี ย หรื อ สิ่ ง ที่ไ มคาดหวั ง ตอชี วิ ต และทรั พ ย0 สิ น ของเจ/าของอาคาร ผู/เชาอาคาร ผู/มาติดตอ ผู/ใช/
อาคารรวมถึงผู/ปฏิบัติงาน การเสียโอกาสทางธุรกิจมีผลในทางลบ ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงค0
2. ตัวบ'งชี้ (indicators) หมายถึง สิ่งที่แสดงสภาวะ หรือชี้ส ถานการณ0ที่เกิดขึ้น หรือ
เปลี่ ย นแปลงไป บทบาทหน/ า ที่ ปY ญ หา อุ ป สรรคของการดํา เนิ น งานขององค0 ป ระกอบหลัก
องค0ประกอบยอยและระดับที่ต/องการวัดหรือตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
3. เครือข'ายทางสังคม (Social Network) หมายถึงการสังเคราะห0ว รรณกรรมแบบ
เครือขาย การพัฒนาประเด็นของแนวโน/มที่จะเปIนองค0ป ระกอบตัว บงชี้ด/ว ยเทคนิคการวิจัยเอกสาร
โดยการประยุกต0ใช/โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือขายขนาดใหญ
(Pajek) การเชื่อมโยงเครือขายไมพิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมา
เปIนองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบยอยของตัวบงชี้ความเสี่ยง
4. เมตริ ก ซหลายคุ ณ ลั ก ษณะหลายวิ ธี (Multitrait - Multimethod Matrix:
MTMM) หมายถึง เทคนิคการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร/างของเครื่องมือวัด สามารถทดสอบ
ความตรงเชิงเหมือนและความตรงเชิงจําแนกได/จากการพิจารณาคาสหสัมพันธ0ตางๆ ซึ่งอยูในรูปของ
ตารางหรือเมตริกซ0แสดงความสัมพันธ0
5. อาคารสํานักงาน (Office Building) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่
ประกอบด/ วย พื้น ที่ อาคาร ระบบประกอบอาคาร และสิ่ งอํ านวยความสะดวกตางๆ และมี ระบบ
ประกอบอาคารที่ มีเทคโนโลยีซับซ/ อน มุงเน/น การให/ บริ การตอผู/ เชา ผู/ใช/ อาคาร ผู/ มาติ ดตอ และ
เจ/าหน/าที่ผู/ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงาน
6. อาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน เอ (Standard grade A office building)
หมายถึง อาคารที่มีรูปทรงและรูปแบบที่ทันสมัย ปราศจากปYญหาตางๆ ในด/านโครงสร/าง พื้นที่ให/เชา
ในแตละชั้นของอาคารมีการออกแบบให/สามารถใช/พื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ระบบประกอบอาคารที่
ทันสมัย การรักษาความปลอดภัยได/มาตรฐานและสามารถจัดแบงพื้นที่ได/งาย มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งาน โดยผู/ บ ริ ห ารอาคารมื อ อาชี พ มี ค วามพร/ อ มด/านตางๆ
แบงแยกหน/าที่การทํางานอยางชัดเจน
7. อาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน ซี (Standard grade C office building)
หมายถึง อาคารสํานักงานที่มีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางกับอาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน
เอ คือจะมีลักษณะจํานวนพื้น ที่สํานักงานที่มีจํากัด และความแตกตางอยางชัดเจนในแงของการ
บริหารอาคารอยางมืออาชีพระบบประกอบอาคารไมคอยทันสมัย

11
นิยามศัพทปฏิบัติการ
1. ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการบริหารจัดการให/ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหน/าที่สนองตอบและสนับสนุน
กิจกรรมองค0 ก าร (Process) และผู/ ป ฏิ บั ติ ง านขององค0 ก าร (People) เพื่ อ ให/ อ าคารบรรลุความ
ต/องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค0การ และความต/องการ
ของผู/ใช/อาคาร
2. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางาน การปฏิบัติงานภายในองค0การซึ่งเปIนผลมาจากบุคลากร กระบวนการทํางาน
โครงสร/างพื้นฐาน ภาระหน/าที่ที่ได/รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงสํา หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช/ให/บรรลุวัตถุประสงค0 ตาม
ขั้นตอนการบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค0รวมทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง การปรับปรุงการทํางาน
อยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค0การให/มีการจัดการคุณภาพที่เปIนมาตรฐานสากลและเปIนที่ยอมรับ
4. ความเสี่ยงสําหรับการส'งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูให/สามารถบริการได/ถึงมือลูกค/าเชา ผู/ใช/อาคาร และผู/มา
ติดตออาคาร การสงมอบพื้นที่ หรือการสื่อสารกับผู/เชา ผู/ใช/อาคาร และผู/มาติดตออาคาร การสงมอบ
จึงเปI นองค0 ป ระกอบที่สํ าคั ญอยางมากที่ จ ะทํ าให/ องค0 การบรรลุเปZ าหมายในการปรับ ปรุ งการเพิ่ ม
ผลผลิตเพราะเปIนสวนหนึ่งที่จะสร/างความพึงพอใจให/กับผู/เชา ผู/ใช/อาคาร และผู/มาติดตออาคาร
5. ความเสี่ยงด$านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ/นภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ
การเสี่ยงภัย การสูญเสีย เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งที่เปIนอันตรายกับผู/ใช/อาคารและทรัพย0สิน
6. ความเสี่ยงด$านเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางานที่ชวยให/ผู/บริหารอาคารสามารถสร/างความสมดุลของต/นทุนเชิงเศรษฐศาสตร0
และการดําเนินธุรกิจ ระหวางมาตรการในการปZองกัน และการบรรลุผ ลสําเร็จของพันธกิจ ด/วยการ
ปกปZองด/านเทคโนโลยีซึ่งการกําหนดความเสี่ยงจะชวยสนับสนุนความสําเร็จของการบรรลุพันธกิจของ
องค0การ เพื่อให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. โครงสร$างงาน (Work Breakdown Structure, WBS) หมายถึง การกระจายงาน
โครงสร/างงานหนึ่งออกเปIนโครงสร/างงานยอยๆ ตามลําดับชั้นบนลาง อยางเปIนระบบ
8. โครงสร$างความเสี่ยง (Risk Breakdown Structure, RBS) หมายถึง โครงสร/าง
ความเสี่ยงเปIนโครงสร/างแผนภูมิต/นไม/ที่มีการจัดกลุม จําแนกประเภทและแจกแจง ความเสี่ยงเปIน
ลําดับชั้น เพื่อนํามาใช/เปIนเครื่องมือในการระบุเหตุการณ0ความเสี่ยง
9. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงการจัดการความเสี่ยง การ
บริหารความเสี่ย งทั้ง ในกระบวนการ การระบุ วิเ คราะห0 (Risk analysis) การประเมิน (Risk
assessment) การดูแล การตรวจสอบ และการควบคุมความเสี่ยงที่มีความสอดคล/องกับบริบทตางๆ
ที่เกี่ยวข/องกับกิจ กรรม หน/า ที่แ ละกระบวนการทํา งานการปฏิบัติง าน เพื่อให/การบริหารจัดการ
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ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัย
ที่อาคารสํานักงาน ต/องเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
10. การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การศึกษาข/อมูล ตางๆ ที่เกี่ย วข/องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เปIนกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวม เพื่อให/
ได/ผลเปIนอยางใดอยางหนึ่ง
11. เกณฑ (criteria) หมายถึงการกําหนดเกณฑ0การประเมินความเสี่ย งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
12. มาตรฐาน (Standard) หมายถึงองค0ป ระกอบของเกณฑ0ที่ใช/ในการแบงกลุมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ได/แก การบริหาร การปฏิบัติงาน การควบคุม
คุณภาพการสงมอบ ความปลอดภัย เทคโนโลยี
13. การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) หมายถึงการบริหาร
จัดการให/ทรัพยากรกายภาพ อาคาร สถานที่ กิจกรรมองค0การ และผู/ปฏิบัติงานขององค0การ ในการ
บริหารจัดการอาคารสํานักงานให/สําเร็จลุลวงตามเปZาหมาย
14. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมนวิทนียยู (Mann-Whitney U Test) หมายถึงการทดสอบสมมติฐาน กลุมตัวอยางสองกลุมที่เปIน
อิสระตอกั น มาจากประชากรที่ มี ลั ก ษณะการแจกแจงเหมื อ นกั น หรื อ ใช/ ทดสอบวาประชากร
ประชากรสองประชากรมีการแจกแจงความนาจะเปIนชนิดเดียวกันหรือไมสถิติทดสอบแมนวิทนีย0ยูจึง
เปIนการทดสอบที่เหมาะสําหรับใช/เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุม
ประโยชนที่คาดว'าจะได$รับ
1. สามารถจัดองค0ประกอบหลัก องค0ป ระกอบยอย ตัวชี้ วัดความเสี่ ยง วิ ธีการจัดการ
ความเสี่ยง ของตัวบงชี้ความเสี่ยงขึ้ น รู ป มาเปI น การพั ฒ นาเกณฑ0 ม าตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. ทําให/ทราบข/อมูลพื้นฐานด/านความเสี่ยงของอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ และ
อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ในกรุงเทพมหานคร
3. ได/ตัวบงชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด/วย
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0วรรณกรรมแบบเครือขายข/อมูลและการวิจัยอนาคต
4. ได/การพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
5. เปI น การกํ า หนดกลยุ ท ธ0 ที่ เ หมาะสมให/ เ ปI น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข/องในจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยอมรับได/ คือระดับความเสี่ยงที่องค0การ
เต็มใจที่จะยอมรับเพื่อมุงไปสูเปZาหมายขององค0การ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาถึงความเสี่ยง
ที่องค0การยอมรับได/เปIนอยางแรก เพื่อประเมินทางเลือกและพัฒ นากลไกในการบริหารความเสี่ยงที่
เกี่ยวข/องตอไป
6. นําผลการวิ จัยไปกําหนดการพัฒ นาเกณฑ0มาตรฐานการประเมิ นความเสี่ย งในการ
บริหารจัดการทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร เพื่ อ การเพิ่ ม มู ล คาทรั พ ย0 สิ น ไว/ ใ ห/ อ ยู ในระดับที่สูง
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กอให/ เกิ ดประโยชน0 สู งสุ ดตอการบริ ห ารจั ดการการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานให/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
7. การบริ ห ารความเสี่ย งเจ/าของอาคารหรือตัว แทนเจ/าของอาคาร ใช/ในการระบุและ
เลือกทางเลือกในการตอบสนองความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ ทั้งยังชวยจัดหาวิธีการและเทคนิคสําหรับ
การตัดสินใจ เชน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงและการยอมรับ
ความเสี่ยง
8. เจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ที่ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคาร และผู/บริหารอาคาร ได/แก ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ชางเทคนิคประจํา
อาคารและเจ/าหน/าที่ ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานตลอดจน
ผู/ที่มีสวนเกี่ยวข/องเพื่อนําไปใช/ประโยชน0ในงานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารพานิชย0 อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคารอุตสาหกรรม
อาคารทางด/านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค0 อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ อาคารตางๆ
สามารถทราบถึงเกณฑ0การประเมินจัดการความเสี่ยงในด/านตางๆ เพื่อใช/เปIนสวนหนึ่งในการบริหาร
จัดการระบบงานอาคารสํานักงาน
กรอบแนวคิด
การวิ จั ย เพื่อศึ กษาการพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ยงในการบริห ารจั ดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานนี้ ผู/วิจัยได/กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จากองค0ความรู/
ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ด/วยการประยุกต0เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห0วรรณกรรม
แบบเครือขายข/อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตที่เกี่ยวข/องทางด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํา นั ก งาน ซึ่ ง เปI น การวิ จั ย เชิ ง พรรณา (Descriptive Research) โดยใช/อาคาร
สํานักงานเปIนหนวยวิเคราะห0 (Unit of Analysis) ใช/วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method)
ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต
(Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ในขั้นตอนของการวิเคราะห0ความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาคาฐานนิยม (Mode) และคา
พิสัยระหวางควอไทล0 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0ยู และการวัดผลกระทบ
ของความเสี่ ย งคงเหลื อจากการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํ านั ก งานด/ ว ยการ
ประยุกต0เทคนิควิธีเมตริกซ0หลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) ประกอบด/วยขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให/ได/คําตอบของคําถามการวิจัยถึงอนาคตภาพของแนวโน/มการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามความเห็นของผู/เชี่ยวชาญ
และการวิจัยจากการกลุมตัวอยางเปIนอยางไร ผู/วิจัยได/กําหนดขั้นตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบง
ออกเปIน 2 ขั้นตอนดังนี้
โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง โดยเริ่มต/นจากการศึกษางานวิจัย
เชิงคุณภาพ เปIนการศึกษาข/อมูลพื้นฐานด/านการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง ผาน
วิธีการศึกษาข/อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห0เอกสารทั้งองค0ประกอบการจัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขต
การจัดการความเสี่ยง การสังเคราะห0วรรณกรรมแบบเครือขาย เพื่อการนําแนวคิดเครือขายทางสังคม
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ที่ประกอบด/วยกลุมผู/ดําเนินการผู/ที่ถูกเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นผานความสัมพันธ0อยางมีความหมายทาง
สังคมแหงนั้น โดยใช/โปรแกรม สําหรับการวิเคราะห0และการสร/างภาพเสมือนจริงของเครือขายขนาดใหญ
(Pajek) จากนั้นจึงเข/าสูกระบวนการสังเคราะห0ข/อมูลตางๆ โดยผู/วิจัย เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเปIน
องค0 ป ระกอบหลั ก และองค0 ป ระกอบยอยของตั ว บงชี้ ค วามเสี่ ย ง นํา ไปสู การพั ฒ นาแนวโน/มของ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู/วิจัย
ได/กําหนดวิธีการศึกษาไว/คือ โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi
Futures Research: EDFR) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 รวม 17 คน ผานสัมภาษณ0แบบกึ่งโครงสร/าง
(semi-structure interview)
ทั้งนี้ผู/วิจัยได/ทําการแบงกลุมผู/เชี่ยวชาญออกเปIน 4 กลุม โดยมีผู/ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ
และกําหนดคุณสมบัติของผู/ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ กลุม 1 นักวิชาการผู/ทรงคุณวุฒิด/านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยเปIนอาจารย0ที่สอนและทําการวิจัยด/านการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคาร กลุม 2 เจ/าของอาคารและผู/บริหารอาคาร ด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ/าของอาคารหรือตัวแทนเจ/าของอาคาร ทํางานด/านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และผู/บริหารอาคารสํานักงาน ได/แก ผู/จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร
และเจ/าหน/าที่ ทํางานด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุม 3 สมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิช าชีพการบริห ารทรัพยากรอาคารและเจ/าหน/าที่ และ
กลุม 4 ผู/ใช/อาคาร โดยผู/เชาอาคาร มีหน/าที่ด/านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน เพื่อค/นหาตัวบงชี้ตามองค0ประกอบหลักและองค0ประกอบยอยของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และนําไปสูการพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
จากนั้นจึงเข/าสูขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาเกณฑ0 โดยเริ่ม ต/น จากการศึก ษางานวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการจัดองค0ประกอบของตัวบงชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเปIนเกณฑ0ประเมินความเสี่ยง โดย
วิธีการสังเคราะห0ข/อมูลจากการสัมภาษณ0โดยประยุกต0ใช/เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (EDFR) รอบที่
1 และ รอบที่ 2 จํานวน รวม 17 คน เพื่อนํามาจัดองค0ประกอบของตัวบงชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเปIน
เกณฑ0ป ระเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยนํา
แบบสอบถามที่สร/างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช/เทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคล/อง
ของข/อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู/เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตาม
เทคนิค IOC เพื่อนําไปปรับปรุงแก/ไขกอนนําแบบสอบถามไปเก็บข/อมูลจริง โดยการหาคาความ
เที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร/างให/อยูในลักษณะของแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ นําไปวิเคราะห0คาความเชื่อมั่น โดยวิธีของ Cronbach ใช/เกณฑ0การยอมรับข/อคําถามที่คา
มากกวา 0.65 เมื่อได/คาดัชนีความสอดคล/องของเครื่องมือมีคาเทากับ 1.00 มีความสอดคล/องสูง โดย
ลักษณะของแบบประเมินเปIนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เข/าสูกระบวนการนําเกณฑ0ไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี
โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกล/เคียงกับกลุมที่ศึกษาจํานวน
30 คน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากองค0ประกอบหลักของเกณฑ0 องค0ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง
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การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ ยงคงที่ โอกาส และผลกระทบ
อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับตางๆ เชน การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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
บริหารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งาน ด/ ว ยการประยุ ก ต0 ใ ช/ วิ ธี เ มตริ ก ซ0 หลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (MTMM)
เพื่อให/งานวิจัย นี้เปIน ไปตามวัต ถุป ระสงค0ของการวิจัย จึงได/กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่ง
ประกอบด/วย 1) แผนแบบการวิจัยโดยการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช/อาคาร
สํานักงานเปIนหนวยวิเคราะห0 (Unit of Analysis) ที่มีแบบแผนการวิจัยใช/แนวทางในการศึกษาแบบ
กรณีศึกษา (Case study Approach) ทั้งนี้ Yin (1994) กําหนดวาในการเลือกกรณีศึกษาจําเปIนต/อง
มีการกําหนดเกณฑ0การเลือก โดยผู/วิจัยดําเนินการตามกรอบแนวคิดของการวิจัยด/วยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง 2) ประชากร ได/แก (1) อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แหง) และ อาคาร
สํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี (5 แหง) เขตกรุงเทพมหานคร (2) อาคารสํานักงานมีขนาดพื้นที่ ตั้งแต
5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป (3) มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องกับการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร
สํานักงาน ได/แกเจ/าหน/าที่ผู/ปฏิบัติงานด/านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เชน การบริหารอาคาร
สํานักงาน การบริหารจัดการทรัพย0สินอาคาร เปIนต/น 3) กลุมตัวอยาง คือ อาคารสํานักงานเกรด
มาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี เขตกรุงเทพมหานคร 4) ตัวแปรที่ศึกษา โดย
ตัวแปรที่ใช/ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด/วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งมีรายละเอียดได/แก
(1) ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผู/ให/ข/อมูล ได/แก เพศ ระดับการศึกษา
และประสบการณ0การทํางาน (2) ตัว แปรที่ศึกษา คือตัว แปรที่เกี่ย วข/องกับ องค0ประกอบหลักของ
เกณฑ0 องค0ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมินโอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ย งคงที่ โอกาส ผลกระทบ เกณฑ0มาตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได/แก 1) ความเสี่ยงในการบริหาร 2) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 4) ความเสี่ยงสําหรับการสงมอบ 5) ความเสี่ยง
ด/านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงด/านเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสู กระบวนการประเมินคาความตรง (Assess Validity) การทดสอบสถิตินอน
พาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย0 ยู และ การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานั กงาน ด/วยการประยุ กต0ใช/วิธีเมตริกซ0หลายคุณลักษณะ
หลายวิ ธี (MTMM) สถิ ติที่ใ ช/ในการวิ เคราะห0 คื อ คาสั ม ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ0เพียร0สัน (Pearson’s
Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากนั้นนํามาปรับปรุงเกณฑ0ประเมินความเสี่ยงใน
การบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคารสํานั กงาน เพื่ อการเกณฑ0 มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยกรอบแนวคิดของการ
วิจัยที่ผู/วิจัยได/เสนอกรอบแนวคิดเชิงขั้นตอนให/พิจารณา ดังแสดงตามภาพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
พัฒนาประเด็นของแนวโน/มที่จะเปIน
องค0ประกอบตัวบงชี้ด/วยเทคนิคการวิจัย
เอกสารและการสังเคราะห0วรรณกรรม
แบบเครือขาย

สังเคราะห0

จัดกระทําประเด็นมาเปIนองค0ประกอบ
หลักและองค0ประกอบยอยของตัวบงชี้
ความเสีย่ ง
พัฒนาเปIนแนวสัมภาษณ0

การวิจัยอนาคตด/วยเทคนิค
EDFR 1

การวิจัยอนาคตด/วยเทคนิค
EDFR 2

(Ethnographic Delphi Futures Research)

(Ethnographic Delphi Futures Research)

ตัวบงชี้ตามองค0ประกอบ
หลักและองค0ประกอบยอย
ของความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน

แบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ
จั ด องค0 ป ระกอบของตั ว
บงชี้ ค วามเสี่ ย งขึ้ น รู ป มา
เปIนเกณฑ0ประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน

IOC
จาก
ผู/ทรงคุณวุฒิ

นําเกณฑ0ไปทดสอบ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง
ในการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ท า ง
กายภาพอาคาร
สํานักงาน

กลุมอาคาร
เกรดมาตรฐาน เอ

กลุมอาคาร
เกรดพื้นฐาน ซี

การวัดผลกระทบของความเสี่ยง
คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานด/วย
การประยุกต0เทคนิค MTMM
ยอมรับ

ปรับปรุงเกณฑ0ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
เกณฑ0มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปฎิเสธ

การทดสอบ
สถิตินอน
พาราเมตริก
วิธีของแมนวิทนีย0
(MannWhitney
U Test)

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”นี้ ผู+วิจัยได+ศึกษาค+นคว+าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข+อง ซึ่ง
ประกอบด+วยเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข+องกับงานวิจัยนี้
สามารถแบ7งได+ 8 ส7วน ได+แก7
1. แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน
2. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบเกี่ยวกับอาคารในประเทศไทย
3. แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพกับการบริหารอาคาร
3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน
3.2 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่
3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน
3.4 ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร
4. การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง
4.1 การจัดการคุณภาพ
4.2 การเพิ่มผลผลิต
4.3 งานวิศวกรรม
5. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
6. ทฤษฏีการประเมิน
7. แนวคิดด+านเทคนิคการวิจัย
7.1 แนวคิดเกี่ย วกับ เทคนิคการวิจัย อนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research)
7.2 แนวคิดเครือข7ายทางสังคม (Social network)
7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test)
7.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเมทริกซ หลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod
Matrix)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข+อง
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1. แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาองคการ หรือหน7วยงานในปbจจุบันนับว7าเปcนเรื่องที่ทุกหน7วยงานให+ความสําคัญ
เปcนอย7างยิ่ง คาส และ โรเซนวาย (Kast and Rosenzweig, 1979: 6) ให+ความหมายองคการ คือ
การจัดโครงสร+าง และการบูรณาการของกิจกรรมต7างๆ ทําให+คนจํานวนหนึ่งได+มาทํางานหรือประสาน
ความร7ว มมือกันในรูป แบบความสัมพัน ธที่ต+องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (2557) เพื่อการพัฒ นาขีดความสามารถในการแข7งขัน ขององคการและของ
ประเทศ เพื่อมุ7งไปสู7การแข7งขันที่เปcนสากล ประเทศชั้นนําหลายประเทศจึงได+พัฒนาเกณฑมาตรฐาน
เพื่อเปcนแนวทางในการพัฒนาสู7ความเปcนเลิศ แนวความคิดนี้ เกิดจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หา
แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันระดับประเทศ ผ7านการพัฒนาองคการโดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจ เพื่อต7อสู+และกู+สถานการณการแข7งขันทางการค+ากับนานาชาติ ซึ่งประสบความสําเร็จทาง
การค+าจากการนําระบบคุณภาพมาประยุกตใช+งานอย7างจริงจัง และมีเกณฑ รางวัลด+านคุณภาพ จึงได+
เกิ ด หน7 ว ยงานที่ ทํา หน+ า ที่ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในองคการขึ้นมา เพื่อทําหน+าที่รับรอง
คุณภาพมาตรฐานในองคการ และหน7 ว ยงานที่ ส ามารถทํา หน+ า ที่ ดั ง กล7 า วได+ ดี ทั้ ง นี้ Canadian
International Development Agency ; CIDA (1999) กล7าวว7า การบริหารแบบมุ7งผลสัมฤทธิ์ เปcน
วิธีการในการปรับปรุงการบริหารให+เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และโปร7งใสสามารถตรวจสอบได+
(Accountability) โดยที่ผู+มีส7วนได+ส7วนเสียเข+ามามีส7วนร7วมในการกําหนดเปwาหมาย ประเมินความเสี่ยง
กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพื่อการบรรลุผลตามเปwาหมายที่กําหนดไว+ รวมถึงการมีส7วนร7วม
ในการตัดสินใจทางบริหารและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เปcนผลการปฏิบัติงานใน
ระดับใดระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง ถื อ ว7 า เปc น เกณฑที่ น7า พอใจ หรืออยู7ใ นระดับ ที่ผู+ป ฏิบัติง านส7วนใหญ7ทําได+
การกํา หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน จะเปc น ลั ก ษณะข+ อ ตกลงร7 ว มกั น ระหว7 า งผู+บังคับบัญชากับ
ผู+ใต+บังคับบัญชาในงานที่ต+องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจ ารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ด+าน
ด+วยกัน อาทิ ด+านปริมาณ ด+านคุณภาพ ด+านระยะเวลา ด+านค7าใช+จ7าย หรือพฤติกรรมของผู+ปฏิบัติงาน
เนื่องมาจากมาตรฐานของงานบางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจ
ออกมาในรูปแบบของคุณภาพองคการจึงจําเปcนต+องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให+เหมาะสมและ
สอดคล+องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆการกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance
Standard) ต+องมีการระบุ เกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ด+วยมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเปcนส7วนหนึ่งของมาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานอาชีพ และหมายรวมถึงมาตรฐาน
ฝzมือแรงงาน (สํานักงานคณะกรรมการข+าราชการพลเรือน, 2529) เกณฑมาตรฐานในช7วงทศวรรษ
1980 ประเทศสหรัฐ อเมริ ก าสู ญ เสี ย ความสามารถในการแข7 ง ขั น ทางธุรกิจ เนื่องจากคู7แข7ง จาก
ประเทศอื่นๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริห ารจัดการผ7านกระบวนการปรับปรุง
อย7างต7อเนื่อง โดยเฉพาะบริษัทคู7แข7งจากประเทศญี่ปุ|นมีการส7งสินค+าเข+าไปเพื่อต+องการเปcนคู7แข7งขัน
รายใหญ7ในประเทศสหรัฐอเมริกา สินค+าต7างๆ ได+แก7 เครื่องใช+ไฟฟwา ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส สินค+า
อุปโภคบริโภค สินค+า อุปโภคบริโภค เปcนต+น จากการแข7งขันที่มีเพิ่มมากขึ้นปz ค.ศ. 1987 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได+เริ่มกํา หนดเกณฑรางวั ล คุ ณ ภาพแห7 ง ชาติ เ พื่ อ การส7งเสริมแนวทางในการเพิ่มขีด
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ความสามารถทางการแข7 ง ขั น ขององคการของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ภายใต+ชื่อว7า Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA) จากกรอบแนวคิดของการกําหนดเกณฑดังกล7าวเกิด
จาก การระดมสมองจากผู+บริหารและนักวิชาการระดับแนวหน+าของประเทศ ว7าเกณฑรางวัลคุณภาพ
แห7งชาติ ควรประกอบด+วยองคประกอบที่บูรณาการกันอย7างไรบ+าง MBNQA ก7อให+เกิดการปรับปรุง
และมุ7งเน+นคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีความโดดเด7น MBNQA
ถือว7าเปcนการกําหนดกรอบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานภาษาสื่อสารกันได+ และเปcนการกระตุ+นให+
หน7วยงานองคการต7างๆ สามารถแลกเปลี่ยนทักษะ ความรู+ ข+อมูลต7างๆ ซึ่งกันและกันเปcนการนําไปสู7
แนวทางการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ได+การยอมรับว7าเปcนแนวทางในการบริ ห ารจั ด การองคการที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโดดเด7 น มากจนถึ ง ปb จ จุ บั น เกณฑรางวั ล คุ ณ ภาพแห7 ง ชาติ
สามารถประยุกตใช+ได+กับองคการทุกขนาด ทุกประเภท ทั้งองคการภาคธุรกิจ และภาครัฐ องคการที่
แสวงหาผลกําไร และองคการที่ไม7แสวงหาผลกําไร และสามารถประยุกตใช+ได+ ทั้งองคการธุรกิจ
องคการการศึกษา และองคการด+านสาธารณสุข รวมถึงหน7วยงานราชการ และหน7วยงานด+านทหาร
ผลของการส7งเสริมให+องคการต7างๆ มีการประเมินตนเองและปรั บ ปรุ ง ตามเกณฑรางวั ล คุ ณ ภาพ
แห7งชาติ ส7งผลให+ประเทศสหรัฐอเมริกามีเศรษฐกิจที่มั่นคง กลายเปcนผู+นําที่ยิ่งใหญ7ในตลาดโลกใน
เวลาต7อมา และยังส7งเสริมให+ประเทศต7างๆ นําไปประยุกตใช+มีการพัฒนาเปcนเกณฑรางวัลคุณภาพ
ของชาติในแต7ละประเทศมากกว7า 70 ประเทศ อาจกล7าวได+ว7า MBNQA ได+กลายเปcนต+นแบบการ
บริหารจัดการองคการในระดับโลก ตัวอย7างเกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA ของประเทศต7างๆ
ดังแสดงตามตารางที่ 1 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2557)
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย7างเกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA ของประเทศต7างๆ
ประเทศ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
สหภาพยุโรป
มาเลเซีย
สหราชอาณาจักร
สิงคโปร
ญี่ปุ|น

ชื่อเกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนาจาก MBNQA
(Malcolm Baldrige National Quality Award)
Canada Awards for Excellence (CAE)
Australian Business Excellence Award (ABEA)
European Quality Award (EQA)
Prime Minister Quality Award (PMQA)
UK Business Excellence Award
Singapore Quality Award (SQA)
Japan Quality Award (JQA)

ป@ ค.ศ. ที่เริ่ม
ประกาศ
มอบรางวัล
1984
1988
1989
1991
1994
1994
1995

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เกณฑคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.
2558 (Public Sector Management Quality Award) (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิชั่น
พริ้นทแอนดมีเดีย จํากัด, 2557), 4.
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The National Institute of Standards and Technology (2015). กล7าวไว+ว7า
MBNQA หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award เปcนเกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ
ของประเทศอเมริกาที่เปcนกรอบแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการองคการสู7ความเปcนเลิศได+รับ
การยอมรับอย7างมากในนานาประเทศ เพื่อส7งเสริมให+เกิดการบริหารจัดการที่ดี และเปcนแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข7งขันขององคการของประเทศสหรัฐอเมริกา ดูแลควบคุมโดย The
U.S. Commerce Department’s National Institute of Standards and Technology (NIST)
โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได+ตราเปcนกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.1987 เพื่อมอบ
ให+แก7องคการที่ประสบความสําเร็จดียิ่งตามเกณฑต7างๆ ที่ได+กําหนดไว+ในแต7ละปz ผลการดําเนินงานที่
เปcนเลิศหรือ Performance Excellence นั้นจะต+องสะท+อนถึงการดําเนินงานอย7างบูรณาการซึ่ง
ก7อให+เกิดผลใน 3 ด+านหลักๆ คือ 1) การส7งมอบสินค+าหรือบริการที่มีคุณค7าเพิ่มที่สูงขึ้นอย7างเด7นชัด
ให+กับลู ก ค7 า ส7 ง ผลให+ มี ค วามสํา เร็ จ ในตลาดและธุ ร กิ จ 2) การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลขององคการ
(Oraganizational Effective ness) และขีดความสามารถขององคการ (Oraganizational Capability)
3) การเรี ย นรู+ ของบุคคล และองคการ ประเด็นสําคัญในการพิ จ ารณาเกณฑความเปcนเลิศ 7 ด+าน
สําหรับประเด็นสําคัญในการพิจารณาเกณฑความเปcนเลิศหรือองคประกอบหลักในการตรวจสอบ
ความเปc น เลิ ศ ในการดํา เนิ น งาน ประกอบด+ ว ยองคประกอบย7อย 7 ด+าน ดังนี้ (1) ภาวะผู+นํา
(Leadership) ให+ความสําคัญกับภาวะการนําของผู+บริหารและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (2) กลยุทธ
(Strategic) การกําหนดและการวางแผนยุทธศาสตร การมีแผนปฏิบัติการที่เชื่อมกับแผนยุทธศาสตร
และการติดตามความก+าวหน+า (3) ลูกค+าผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย (Customers)ให+ความสําคัญกับความสําเร็จ
ในระยะยาว (4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู+(Measurement, Analysis and
Knowledge) ดูว7าองคการมีการจัดการข+อมูล ความรู+ และนําไปใช+ในการพัฒนางานองคการได+
อย7างไร (5) แรงงาน (Workforce) เรื่องของการจัดการแรงงาน การพัฒนา และสร+างสภาพแวดล+อม
สนับสนุนการทํางานของแรงงาน (6) การดําเนินงาน (Operations) การบริหารจัดการและการพัฒนา
ระบบภายในขององคการเพื่อสร+างความสําเร็จในงานตามพันธกิจ และเพื่อพร+อมรับกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงต7างๆ (7) ผล (Results) เปcนผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากงานทั้ง 6 ด+านข+างต+น โดยกรอบนี้
จะสอดคล+องกับกรอบทั้ง 4 ด+านของ Balanced Scorecard ตามรูปภาพที่ 2 แสดงการประเมินตาม
กรอบ MBNQA
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ขอมูลขององคการ
(Organizational Profile)

กลยุทธ

แรงงาน

(Strategy)

(Workforce
)

ภาวะผูนํา
(Leadership
)

ผล

บูรณาการ

(Results)

(integration)

ลูกคา
(Customers
)

การ
ดําเนินงาน
(Operations

การวัด,การวิเคราะหและการจัดการความรู

คHานิยมหลักและแนวคิด
(Core Values and Concepts)

ภาพที่ 2 แสดงการประเมินตามกรอบ MBNQA
ที่มา: 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
เกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) โดยได+ก7อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2539 โดยการลงนามบันทึกความร7วมมือระหว7าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห7งชาติ และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห7งชาติ เปcนบรรทัดฐานสําหรับการประเมินตนเองของ
องคการ การคัดเลือกผู+ได+รับรางวัลคุณภาพแห7งชาติ และการให+ข+อมูลปwอนกลับแก7องคการที่สมัครรับ
รางวัล ยิ่งกว7านั้นยังมีบ ทบาทสํา คั ญ 3 ประการในการเสริ ม สร+ า งความสามารถในการแข7งขัน
ดังต7อไปนี้ 1) ช7วยในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการ เพิ่มขีดความสามารถ และผลลัพธขององคการ
2) ช7วยกระตุ+นให+มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู+วิธีปฏิบัติที่เปcนเลิศระหว7างองคการต7างๆ 3) เปcน
เครื่องมือที่สามารถนํามาใช+และบริหารจัดการผลการดําเนินการขององคการ เพื่อเปcนแนวทางในการ
วางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ และเพื่ อ การสร+ า งโอกาสในการเรี ย นรู+ โดยมี เ ปw า ประสงคของเกณฑเพื่อ
การดําเนินการที่เปcนเลิศ เกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ จัดทําขึ้นเพื่อช7วยให+องคการใช+แนวทางที่
บูรณาการในการจัดการผลการดําเนินการ ซึ่งจะส7งผลให+เกิด การส7งมอบคุณค7าที่ดีขึ้นเสมอให+แก7
ลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย ซึ่งจะส7งผลต7อความยั่งยืนขององคการ การปรับปรุงประสิทธิผลและขีด
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ความสามารถขององคการโดยรวม การปรับปรุงและการเรียนรู+ขององคการ การเรียนรู+และการเติบโต
ของบุคลากร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, 2556)
ทั้งนี้เกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติสามารถใช+สร+างความเข+มแข็งให+กับองคการ ไม7ว7าจะ
เปcนองคการขนาดใดหรืออยู7ใ นธุ ร กิ จ ใด เพื่ อ ให+ บ รรลุ เ ปw า หมาย ปรั บ ปรุ ง ผลลั พ ธ และเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข7งขัน การสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ
การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ เกณฑให+มุมมองโดยภาพรวมว7าองคการอยู7ระดับ
ใดและจําเปcนต+องเคลื่อนไปสู7ระดับใด เกณฑเปcนเครื่องมือที่ช7วยในการตรวจสอบส7วนต7างๆ ของระบบ
บริห ารจัด การองคการและปรับ ปรุง กระบวนการตลอดจนผลลัพธ โดยที่มีมุมมองขององคการใน
ภาพรวมเกณฑประกอบด+วยชุดคําถามตามมุมมองที่สําคัญในการบริหารจัดการองคการ 7 หมวด
ได+แก7 1) การนําองคการ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุ7งเน+นลูกค+า 4) การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู+ 5) การมุ7งเน+นบุคลากร 6) การมุ7งเน+นการปฏิบัติการ 7) ผลลัพธ ซึ่งคําถาม
เหล7 านี้ ร7วมกัน เปc นกรอบการบริ หารจั ดการที่ แสดงเอกลักษณซึ่ งบู รณาการผลการดํ าเนินการของ
องคการ การตอบคําถามของเกณฑจะช7ว ยให+องคการสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว7างทรัพยากรต7างๆ ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการสื่อสาร ผลิตภาพ และประสิทธิผล
อีกทั้งทําให+บรรลุเปwาประสงคเชิงกลยุทธ ตามรูปภาพที่ 3 แสดงเกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ เพื่อ
องคการที่เปcนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ(สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, 2558)
อาจกล7าวได+ว7ากรอบการบริหารจัดการที่แสดงเอกลักษณซึ่งบูรณาการผลการดําเนินการ
ขององคการ การตอบคําถามของเกณฑจะช7วยให+องคการสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน
ระหว7างทรัพยากรต7างๆ การระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง และประสิทธิผล อีกทั้งทําให+บรรลุ
เปwาประสงคเชิงกลยุทธ จากผลจากการดําเนินการจะช7วยให+องคการมุ7งสู7ผลการดําเนินการที่เปcนเลิศ
โดย การส7งมอบคุณค7าที่ดีขึ้นเสมอให+แก7ลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสีย ซึ่งจะส7งผลต7อความยั่งยืนของ
องคการ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลและขี ด ความสามารถขององคการโดยรวม การปรับปรุงและ
การเรียนรู+ขององคการ และการเรียนรู+และการเติบโตของบุคลากร(สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ,
2556)
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โครงรHางองคการ
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และสภาวการณเชิงกลยุทธ
2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ

5
การมุHงเนน
บุคลากร

1
การนําองคกร

7
ผลลัพธ

3
การมุHงเนนลูกคา

6
การมุHงเนนการ
ปฎิบัติการ

4
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

ภาพที่ 3 แสดงเกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ เพื่อองคการที่เปcนเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
ที่มา: สํานักงานรางวัลคุณภาพแห7งชาติ, เกณฑรางวัลคุณภาพแหHงชาติ, เข+าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน
2558, เข+าถึงได+จาก http://www.tqa.or.th/th/เกณฑรางวัลคุณภาพแห7งชาติ .html
ลักษณะที่สําคัญของเกณฑ
เกณฑมุHงเนนผลลัพธ เกณฑมุ7งเน+นผลการดําเนินการระดับองคการที่สําคัญซึ่งประกอบด+วย
1) ผลลัพธด+านผลิตภัณฑและกระบวนการ 2) ผลลัพธด+านการมุ7งเน+นลูกค+า 3) ผลลัพธด+านการมุ7งเน+น
บุคลากร 4) ผลลัพธด+านการนําองคการและการกํากับดูแลองคการ 5) ผลลัพธด+านการเงินและตลาด
การใช+ตัววัดในมุมมองต7างๆ เหล7านี้ ทําให+มั่นใจว7ากลยุทธขององคการมีความสมดุล นั่นคือ ไม7เกิดผล
เสียอันไม7เหมาะสมระหว7างกลุ7มผู+มีส7วนได+ส7วนเสียที่สําคัญ วัตถุประสงคหรือเปwาประสงคทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
เกณฑไมH ไ ดกํา หนดวิ ธี ก ารและสามารถปรั บ ใชได เกณฑไม7 ไ ด+ กํา หนดสิ่ ง ต7อไปนี้
1) องคการควรมีโครงสร+างอย7างไร 2) องคการควรที่จะมีหน7วยงานด+านวางแผน ด+านจริยธรรม ด+าน
คุณภาพ หรือหน+าที่อื่นๆ หรือไม7 3) องคการควรบริหารหน7วยงานต7างๆ ด+วยวิธีเดียวกัน ทั้งนี้เกณฑให+
องคการเลือกใช+เครื่องมือที่เหมาะสมกับองคการเอง เช7น Lean Six Sigma ISO9000 Balanced
Scorecard (BSC) เพื่ อ ช7 ว ยในการปรั บ ปรุ ง องคการ เกณฑไม7ไ ด+ กําหนดวิธีการ เกณฑมุ7งเน+น
ข+อกําหนดแทนการเน+นวิธีปฏิบัติ การมุ7งเน+นนี้เพื่อเสริมสร+างความเข+าใจ การสื่อสาร การแบ7งปbน
ข+อมูล ความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน และการบูรณาการ ซึ่งในขณะเดียวกัน สนับสนุนให+เกิด
นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย จุดมุ7งเน+นอยู7ที่ผลลัพธ ไม7ใช7วิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือ
โครงสร+างองคการ โดยเกณฑกระตุ+นให+อ งคการแสดงให+ เ ห็ น ว7 า มี แ นวทางที่ ส ร+ า งสรรค ปรั บ ใช+ ไ ด+
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และมีความยืดหยุ7น เสริมสร+างให+องคการทําการปรับปรุงทั้งอย7างค7อยเปcนค7อยไป และอย7างก+าวกระโดด
ด+วยนวัตกรรม อย7างไร การเลือกใช+เครื่องมือ เทคนิค ระบบ และโครงสร+างองคการ ขึ้นอยู7กับปbจจัยต7างๆ
เช7นประเภทและขนาดของธุรกิจหรือกิ จ การ ความสั ม พั น ธระดั บ องคการ ระดั บ การพั ฒ นาของ
องคการรวมทั้งขีดความสามารถและความสํานึกรับผิดชอบของบุคลากรและห7วงโซ7อุปทาน ปbจจัย
เหล7านี้แตกต7างกันไปตามองคการ และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต+องการและกลยุทธที่ผันแปรไป
เกณฑสนับสนุนมุมมองเชิงระบบ เพื่อใหเปeาประสงคสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งองคการ เกณฑสร+างความสอดคล+องไปในแนวทางเดียวกัน จากตัววัดที่ได+มาจากกระบวนการและ
กลยุทธขององคการที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล7านี้เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณค7า
ของลูกค+าและผู+มีส7วนได+ส7วนเสียรวมทั้งผลดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช+ตัววัดเหล7านี้จึงเปcนกรอบที่
ทํ าให+ กิจ กรรมต7 างๆ ดํ าเนิ น ไปในทิ ศทางที่ ส อดคล+ องกั น โดยไม7 จํ า เปc น ต+ องกํ าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติโ ดย
ละเอียด หรือการตัดสินใจแบบรวมศูนยหรือการจัดการกระบวนการที่ซับซ+อนเกินไป ตัววัดเหล7านี้จึง
เปcนทั้งเครื่องมือในการสื่อสารและเปcนพื้นฐานในการถ7ายทอดเปwาหมายของผลการดําเนินการเพื่อ
นําไปปฏิบัติอย7างสอดคล+องกันทั่วทั้งองคการ ความสอดคล+องไปในแนวทางเดีย วกัน นี้ทําให+มั่นใจว7า
จุดประสงคขององคการมุ7งไปในแนวทางเดียวกัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให+องคการมีความคล7องตัว
มีนวัตกรรม และมีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ มุมมองเชิงระบบเพื่อให+เปwาประสงคสอดคล+อง
ไปในแนวทางเดียวกัน เปcนรากฐานของโครงสร+ า งที่ บู ร ณาการกั น ระหว7 า งค7 า นิ ย มและแนวคิดหลัก
โครงร7างองคการ เกณฑแนวทางการให+คะแนน รวมทั้งการมุ7งเน+นผลลัพธการเปcนเหตุและผล และการ
เชื่อมโยงกระบวนการระหว7างหัวข+อต7างๆ ของเกณฑ มุมมองเชิงระบบจะต+องมีการเชื่อมโยงระหว7าง
หัวข+อต7างๆ ในเกณฑอยู7ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย7างยิ่งเมื่อกลยุทธและเปwาประสงคมีการเปลี่ยนแปลง
ไป เมื่อใช+เกณฑนี้ ข+อมูลปwอนกลับระหว7างกระบวนการและผลลัพธจะนําไปสู7วงจรการเรียนรู+จากการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบและการเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัดที่มีประสิทธิผล
(แนวทาง) 2) การนําแนวทางไปปฏิบัติอย7างคงเส+นคงวา (การถ7ายทอดสู7การปฏิบัติ) 3) การประเมิน
ความก+าวหน+าและการได+มาซึ่งความรู+ใหม7 รวมทั้งการเสาะหาโอกาสสําหรับสร+างนวัตกรรม (การเรียนรู+)
4) การปรับแผนโดยใช+ผลการประเมินและผลการดําเนินการขององคการ, ความสอดคล+อง ระหว7าง
กระบวนการและการปฏิบัติการ การเลือกตัววัดกระบวนการและตัววัดผลลัพธที่ดีขึ้น (การบูรณาการ)
เกณฑสนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปeาประสงค เกณฑและแนวทางการให+คะแนน
ประกอบด+วยระบบการตรวจประเมิน 2 ส7วน คือ 1) เมื่อตรวจประเมินด+วยเกณฑองคการจะทราบ
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามข+อกําหนด ตามระดับพัฒนาการของกระบวนการและผลการ
ดําเนินการ 2) นําไปสู7การปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการในทุกด+าน ทั้งนี้การตรวจประเมิน
จึงเปc น เครื่ องมื อการจั ดการที่ มีป ระโยชนมากกว7 าการทบทวนผลการดําเนินการทั่วไป และสามารถ
ปรับใช+กับกลยุทธ ระบบการจัดการ และองคการหลากหลายประเภท องคการภาครัฐ ภาคเอกชน ทุก
ประเภท ทุกขนาด ที่นําเกณฑเพื่อการดําเนินการที่เปcนเลิศซึ่งเปcนกรอบการประเมินคุณภาพระดับ
มาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตนจะได+รับประโยชนในทุกขั้นตอน เริ่ม
จากการประเมินตนเอง ผู+บริหารจะทราบถึงสภาพที่แ ท+จ ริง ว7า ระบบการบริห ารจัดการของตนยัง
ขาดตกบกพร7องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปwาหมายที่ชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
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และเมื่อองคการปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปwาหมายที่วางไว+มีความพร+อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล
องคการจะได+รับการตรวจประเมินด+วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู+ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพที่ได+รับการฝ‡กอบรมเพื่อเปcนผู+ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม7ว7าองคการจะผ7านเกณฑรับ
รางวัลหรือไม7ก็ตาม องคการจะได+รับรายงานปwอนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง ซึ่งนับเปcน
ประโยชนต7อการนําไปวางแผนปรับปรุงองคการให+สมบูรณมากขึ้นต7อไป องคการที่ได+รับรางวัลจะเปcน
ที่ยอมรับจากองคการต7างๆ ทั้งภายในประเทศและต7 า งประเทศและมี สิ ท ธิ์ใ ช+ ต ราสัญลักษณรางวัล
คุณภาพแห7งชาติ ซึ่งสื่อถึงความเปcนเลิ ศ ในระบบการบริ ห ารจั ด การในการโฆษณาประชาสัมพันธ
องคการ รวมทั้งมีโอกาสส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข7งขันของประเทศ
โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสู7ความสําเร็จและเป‰ดโอกาสให+มีการเข+าเยี่ยมชมสถานประกอบการ
เพื่อเปcนแบบอย7างให+แก7องคการอื่นๆ นําไปประยุกตเพื่อให+ประสบผลสําเร็จเช7นเดียวกัน
อย7างไรก็ตามมูลนิธิเพื่อการจัดการคุณภาพแห7งยุโรป หรือ EFQM ซึ่งย7อมาจาก The
European Foundation for Quality Management ได+ก7อตั้งขึ้นเมื่อปz ค.ศ. 1988 เพื่อส7งเสริมและ
ช7วยเหลือพัฒนาองคการโดยทําหน+าที่ดําเนินการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน7วยงานต7างๆ
ซึ่งในการรับ รองมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นต+องอาศัยเกณฑที่อยู7ในตัวแบบที่เรียกว7า The EFQM
Excellence Model ซึ่งเปcนตัวแบบที่ ครอบคลุมทั้งการประเมินความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล และ
ความสัมพันธระหว7างกันที่สามารถแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบได+ ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงให+ความ
สนใจ และได+นํากรอบแนวทางมาใช+กับหน7วยงานทั้งหน7วยงานของภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ถ+ามี
องคการใดที่มีวิธีปฏิบัติและมีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดจะได+รับรางวัลที่เรียกว7า
European Quality Award -EQA ทั้งนี้ EFQM เปcนหน7วยงานที่ทําหน+าที่ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและรับรองคุณภาพมาตรฐานใน ในองคการที่ใช+ระบบการบริหารงานของ The EFQM
Excellence Model หน+าที่ ของ EFQM เปcนองคการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส7งเสริมและให+ความช7วยเหลือ
องคการ โดยทําหน+าที่ในการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน7วยงานทั้งในภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน แต7ทั้งนี้ EFQM จะเข+าไปรับรองมาตรฐานในหน7วยงานได+นั้น ขึ้นอยู7กับการนําระบบการ
บริหารจัดการของ EFQM มาใช+ในการบริหารจัดการภายในหน7วยงานนั้นๆ ซึ่งรูปแบบการบริหาร
จัดการของ EFQM ซึ่ ง เปc น ตั ว แบบที่ใ ช+ ห ลั ก การประเมิ น ผลองคการที่ ครอบคลุมทั้งการประเมิน
ความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผล และความสัมพันธ ระหว7างกันที่แสดงผลในเชิงเปรียบเทียบอันประกอบ
ด+วยส7วนสําคัญ 4 ส7วน คือ 1) การประเมินผลงาน 2) การประเมินวิธีการวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ประเมินวิธีการที่องคการดําเนินกิจกรรมให+บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว+ 4) การประเมินวิธีที่องคการใช+
ในการประเมินตนเอง นอกจากนี้ในการบริหารจัดการของ EFQM นั้น ยังต+องมีตัวแบบในการบริหาร
และพัฒนาคุณภาพอีก ซึ่งจะอยู7ในรูปของกลุ7มตัวบ7งชี้วัดผลงาน 2 กลุ7มย7อย คือ 1) กลุ7มปbจจัยต+น
ประกอบด+วย 5 ด+าน คือ กระบวนการทํางาน การบริหารบุคคลในองคการ ภาวะผู+นํา นโยบายและ
กลยุทธขององคการ และความร7วมมือและทรัพยากร 2) กลุ7มปbจจัยตาม ประกอบด+วย 4 ด+าน คือ
ผลกระทบต7อสังคม ผลที่เกิดขึ้นกับผู+รับบริการ ผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองคการ และผลที่เกิดขึ้นกับ
กิจการขององคการ ดังนั้นหน+าที่สําคัญของ EFQM ในการประเมินผลเพื่อรับรองการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ โดยใช+รูปแบบของ EFQM จึงต+องมีขั้นตอนการดําเนินงาน
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ในการตรวจสอบคุ ณภาพการบริ ห ารงานขององคการ ตามรูป ภาพที่ 4 แสดงแนวทาง ของ The
EFQM Excellence Model (The European Foundation for Quality Management, 2015)
กลุHมปmจจัยตน

กลุHมปmจจัยตาม
ผลที่เกิดขึ้นกับ
พนักงานใน
องคการ

คน
(People)

(People Results)

ภาวะผูนํา
(Leadership)

นโยบายและ
กลยุทธ
(Policy &
Strategies)

ความรHวมมือ
และ
ทรัพยากร
(Partnerships &
Resources)

กระบวนการ
ทํางาน
(Process,Products
& Service)

ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูรับบริการ
(Customer
Results)

ผลที่เกิดขึ้นกับ
กิจการ
ขององคการ
(Business Results)

ผลกระทบตHอ
สังคม
(Society
Results)

การเรียนรู,สรางสรรคและนวัตกรรม (Learning,Creativity and

Innovation )

ภาพที่ 4 แสดงแนวทาง ของ The EFQM Excellence Model
ที่มา: EIPM – EFQM, EFQM Framework for Management of External Resources,
Accessed May 6, 2016, available from http:// http://www.efqm.org/efqm-model/modelcriteria.
ขั้นตอนการดําเนินงานของ EFQM มีขั้นตอนดังนี้ 1) ดําเนินการให+ความรู+และชี้แจงให+
ผู+ที่มีส7วนเกี่ยวข+องในการนํารูปแบบของ The EFQM Excellence Model ไปใช+ในการบริหารงาน
ภายในองคการ เพื่อให+ทราบถึงความสําเร็จและความล+มเหลวที่สามารถเกิดขึ้นได+ พร+อมทั้งอธิบาย
สาเหตุที่ทําให+เกิดสภาพความสําเร็จ และความล+มเหลวนั้น เพื่อช7ว ยให+ผู+ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
สามารถวินิจฉัยในการสั่งการ และเปcนเครื่องมือทางการบริหารสําหรับองคการยุคใหม7เพื่อใช+ในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองคการให+มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 2) กําหนด
ตัวแบบความสัมพันธของตัวชี้วัดระดับต7างๆ ในการประเมินผลความสําเร็จขององคการ ซึ่งตัวชี้วัดที่
กํา หนดนี้ อ ยู7 ภ ายใต+ แ นวคิ ด ในการผสมผสานตั ว ชี้ วั ด ในรู ป แบบของ EFQM และ BSC เนื่องจาก
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EFQM ขาดประเด็นสําคัญในแง7ของการจัดการกระบวนการผลิต ในขณะที่ BSC ขาดประเด็นในแง7
ของความพึงพอใจของพนักงานและแง7มุมผลกระทบต7อสังคม ดังนั้นการผสมผสานทั้งสอบเทคนิคนี้
เข+าด+วยกันจะช7วยให+ระบบการประเมินผลมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ7มตัวชี้วัดที่เปcนผลจากการกระทํา
6 ด+าน จําแนกตัวชี้วัดได+เปcน 3 ระดับ ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดระดับผลกระทบ คือ ผลกระทบที่มีต7อสังคม
2) ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ประกอบด+วยความพึงพอใจของผู+รับบริการ ความพึงพอใจของพนักงานใน
องคการผลประโยชนด+านการเรียนรู+ในองคการและผลประโยชนด+านการเงิน 3) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
คือผลผลิตทั่วไปขององคการ ซึ่งเปcนผลผลิตสุดท+ายของกระบวนการทํางานสําหรับกลุ7มตัวชี้วัดที่เปcน
ตัวกระทํา มี 6 ด+าน จําแนกได+เปcน 3 ระดับเช7นกัน คือ 1) ตัวชี้วัดระดับผลผลิต คือผลผลิตที่ไม7ใช7เปcน
ผลผลิตสุดท+ายของกระบวนการทํางาน 2) ตัว ชี้วัดระดับ กระบวนการ ประกอบด+ว ยกระบวนการ
ทํา งาน การบริ ห ารงานบุ ค คล นโยบายและกลยุ ท ธขององคการ 3) ตั ว ชี้ วั ด ระดับปbจจัยนําเข+า
ทรัพยากรขององคการ ดังนั้นเมื่อองคการหรือหน7ว ยงานดําเนิน การจัดระบบการบริหารงานได+ครบ
ตามตัวชี้วัดระดับ ดังกล7าวแล+ว ก็สามารถนําเสนอรายงานการประเมินผลต7อผู+นํา และสาธารณชน
เพื่อรอรับการประเมินและรับรองมาตรฐานจากหน7วยงาน EFQM ซึ่งจะเข+าประเมินโดยใช+ The
EFQM Excellence Model เช7นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการสรุปเกณฑมาตรฐาน โดยการสังเคราะห
จากการทบทวนวรรณกรรม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การสรุปเกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA)
Thailand Quality Award
(TQA)

European Foundation for
Quality Management
(EFQM)

ประเทศ

แนวคิด

หลักการเรียนรู+

สหรัฐอเมริกา การปรับปรุงระบบการจัดการ
องคการสู7ความเปcนเลิศ
ไทย
เ พื่ อ อ ง ค ก า ร ที่ เ ปc น เ ลิ ศ :
มุมมองในเชิงระบบ

ยุโรป

การปรั บปรุงและมุ7ง เน+น คุณ ภาพ
ของผลิตภัณฑและบริการ
ปรั บ ปรุ ง ผลลั พ ธ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข7งขัน การ
ส ร+ า ง ค ว า ม ส อ ด ค ล+ อ ง ไ ป ใ น
แนวทางเดี ย วกั น ของแผนงาน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
บุ ค ลากร การปฏิ บั ติ ก าร และ
ผลลัพธ
การประเมินความสัมพันธเชิง ความสํ า เร็จ และความล+ ม เหลวที่
เหตุ เชิ ง ผลและความสัม พั น ธ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได+ พร+ อ มทั้ ง
ระหว7างกันที่สามารถแสดงผล อธิ บ ายสาเหตุ ที่ ทํ า ให+ เ กิ ด สภาพ
ในเชิงเปรียบเทียบได+
ความสําเร็จ และความล+มเหลวนั้น

สรุปได+ว7า จากการสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม ตามตารางที่ 2 เปcนการนํา
เกณฑต7างๆ เพื่อการดําเนินการที่เปcนเลิ ศ ซึ่ ง เปc น กรอบการประเมิ น คุณภาพระดับมาตรฐานโลกไป
เปรีย บเทีย บกับ ระบบการบริห ารจัดการขององคการจะได+รับประโยชนในทุกขั้นตอน เริ่มจากการ
ประเมินองคการของตนเอง ผู+บ ริห ารจะทราบถึง สภาพที่แ ท+จ ริง ว7า ระบบการบริหารจัดการของ
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องคการยังขาดตกบกพร7องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปwาหมายที่ชัดเจนในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และเมื่อองคการปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปwาหมายที่วางไว+มีความพร+อม องคการจะ
ได+รับ การตรวจประเมิน ด+ว ยกระบวนการที่มีประสิทธิผล และไม7ว7าองคการจะผ7านเกณฑรับรางวัล
หรือไม7ก็ตาม องคการจะได+รับรายงานปwอนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง โดยองคการที่
ได+รับรางวัลจะเปcนที่ยอมรับจากองคการต7างๆ ทั้งภายในประเทศและต7างประเทศ ซึ่งสื่อถึงความเปcน
เลิศในระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งมีโอกาสส7งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข7งขัน โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสู7ความสําเร็จเพื่อเปcนแบบอย7างให+แก7องคการอื่นๆ นําไป
ประยุกตเพื่อให+ป ระสบผลสําเร็จ เช7น เดีย วกัน ซึ่งนับ เปcน ประโยชนต7อการนําไปวางแผนปรับปรุง
องคการให+สมบูรณมากขึ้น ต7อ ไปในอนาคต และนํา มาประยุก ตเปcน แนวทางในการกําหนดเกณฑ
มาตรฐาน เช7น การสร+างแนวคําถามของเกณฑต7างๆ การสร+างกรอบการวิจัย ในการทําวิจัยการพัฒนา
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร โดยการศึกษา
อาคารเชิงเปรียบเทียบต7อไป
2. ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบเกี่ยวกับอาคารในประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพอาคารสถานที่ ประกอบด+วย พื้นที่อาคาร ระบบประกอบอาคาร
และสิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆ อาคารสถานที่เปcนสิ่งก7อสร+างที่มีขนาดใหญ7 และมีระบบประกอบ
อาคารที่มีเทคโนโลยีซับ ซ+อน บริบ ทของการบริห ารทรัพยากรกายภาพ ได+ให+ความหมายของคําว7า
ระบบกายภาพหมายถึงสิ่งปลูกสร+าง สถานที่และบริเวณ อุปกรณต7างๆ รวมทั้งงานบริการที่เกิดขึ้น
ภายในสิ่งปลูกสร+างหรืออาคารนั้นๆ ที่อํานวยหรือส7งเสริมให+การทํางานขององคการภายในอาคารนั้น
ดําเนินการหรื อ ไปได+ โดยพื้ น ฐานแล+ ว ระบบกายภาพ จะประกอบด+ ว ย 2 องคประกอบหลักคือ
1) ทรัพยากรกายภาพ หมายถึงส7ว นที่เปcน ปbจ จัย กายภาพทั้งหมดที่ร องรับ การดําเนิน กิจ กรรมของ
องคการ 2) งานปฎิบัติการและบริการ หมายถึง การดําเนินงานเพื่อประกอบและรองรับการใช+ทรัพยากร
กายภาพ ดังแสดงตามภาพที่ 5 (เสริชย โชติพานิช, 2553: 16)
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ระบบกายภาพ(Facility) = ทรัพยากรกายภาพ + งานปฎิบตั ิการและบริการ

สิ่ง
อํานวย
ความะด

บริการสนับสนุน
•
•
•
•
•

บริการประชุม
ภูมิทัศน
บริการสํานักงาน
+พืน้ ที่
ภายนอ
บริการงานพิธีการ
ประสานงานหน7วยงานราชการ
ฯลฯ

อาคาร+
ระบบ
ประกอบ
อาคาร

Operations &
Maintenance
พื้นที่

ทรัพยา
กร
กายภา

ระบบ
สาธารณู
ปโภค

อุปกร
ณ
ประกอ

• ควบคุมการทํางาน
• บํารุงรักษา
• ซ7อมแซม

บริการอาคาร
•
•
•
•
•
•

รักษาความปลอดภัย+การจราจร
ทําความสะอาด
กําจัดแมลง+สุขอนามัย
กําจัดขยะ
สวน ฯลฯ

ภาพที่ 5 ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ
ที่ มา: เสริ ช ย โชติ พานิ ช , การบริ หารทรั พ ยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพแห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 16.
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว7า ตึก บ+าน เรือน โรง ร+าน แพ
คลัง สิน ค+า สํา นัก งาน และสิ่ง ที่ส ร+า งขึ้น อย7า งอื่น ซึ่ง บุค คลอาจเข+าอยู7หรือเข+าใช+สอยได+ และให+
หมายความรวมถึงส7วนต7างๆ ของอาคารด+วย “อาคารสูง” หมายความว7า อาคารที่บุคคลอาจเข+าอยู7
หรือเข+ าใช+ ส อยได+ ที่ มี ค วามสู ง ตั้ ง แต7 ยี่ สิ บ สามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให+วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก7อสร+างถึงพื้นดาดฟwา สําหรับอาคารทรงจั่ว หรือปbŒน หยาให+วัดจากระดับ พื้น ดิน ที่ก7อสร+างถึง
ยอดผนังของชั้น สูงสุด “อาคารขนาดใหญ7พิเศษ” หมายความว7า อาคารที่ก7อสร+างขึ้นเพื่อใช+พื้นที่
อาคารหรือส7วนใดของอาคารเปcนที่อยู7อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดย
มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต7หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป “อาคารชุมนุมคน” หมายความว7า
อาคารหรือส7วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข+าไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต7
หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได+ตั้งแต7ห+าร+อยคนขึ้นไป (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร,
2522) โครงสร+างอาคารเปcนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ตกแต7งภายนอกอาคารด+วยวัสดุที่ได+มาตรฐาน
โดยรอบโครงสร+างของอาคาร ประกอบด+วยเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตัวอาคารประกอบไปด+วย พื้นที่จอดรถชั้นใต+ดิน เทคนิคการก7อสร+างโดยใช+โครงสร+างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยสร+า งฐานรากอาคารด+ว ยเสาเข็มเจาะฝb•งลึกใต+อาคาร พร+อมด+วยพื้นที่จอดรถเหนือระดับพื้นดิน
การรับน้ําหนักบรรทุกของชั้นสํานักงาน 250 กิโลกรัมต7อตารางเมตร ฝwาเพดานมีความสูงของจากพื้น
ถึงเพดาน สู ง 2.70 เมตร จากฝwาเพดานถึงท+ องพื้น 0.60 เมตร มี สิ่งอํ านวยความสะดวกที่ อาคาร
จัดเตรียมให+กับผู+เช7า ได+แก7 1)ห+องน้ําชายหญิงแบ7งพื้นที่ชัดเจน มีห+องน้ําสําหรับคนพิการและมีห+องน้ํา
สําหรับผู+บริหาร 2) ลิฟตโดยสาร ลักษณะที่ตั้งอยู7กลางพื้นที่ของอาคาร แบ7งพื้นที่การโดยสารลิฟต
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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)
อาคารสถานที่ ซึ่ ง เปc น สิ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเปc น กายภาพ และเปc น ส7 ว นหลักของ Physical
Resources มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะแตกต7างจากทรัพยากรอื่นขององคการ Place นี้เปcนเรื่อง
หลักของการทํางานด+านบริหารทรัพยากรกายภาพ และเปcนปbจจัยในการทํางานการบริหารทรัพยากร
กายภาพ แตกต7างจากงานบริหารจัดการอื่น ผู+ปฎิบัติงานจําเปcนต+องเข+าใจลักษณะ และคุณสมบัติเฉพาะ
ของทรัพยากรกายภาพ เพื่อ ให+ส ามารถบริห ารจัด การได+อ ย7า งถูก ต+อ งเหมาะสม เพื่อเปcนพื้นฐาน
ความคิดของการบริหารทรัพยากรกายภาพ ประกอบด+วยดังนี้ (เสริชย โชติพานิช, 2553: 83-96)
1. ลักษณะพื้นฐานของอาคาร อาคารหมายถึง สิ่ง ปลูก สร+า งเพื่อ เปcน สถานที่รองรับ
กิจกรรม ทําหน+าที่ปwองกันแดด ฝน ลม ฝุ|น ให+เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประโยชนแก7ผู+ใช+
อาคาร อาคารมีลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ 1) เปcนการลงทุนขนาดใหญ7 2) มีอายุยาวนาน 3) เคลื่อนย+าย
ไม7ได+ 4) ต+องการการบํารุงรักษาอย7างต7อเนื่อง 5) การครอบครองและการใช+งานก7อให+เกิดค7าใช+จ7าย
6) ทรุดโทรมไปตามอายุ การใช+ งานและเกิ ดความเสื่ อม 7) เปลี่ ย นแปลงยาก 8) เปลี่ยนแปลงได+ช+า
คุณสมบัติเหล7านี้เปcนปbจจัยสําคัญที่ทําให+เกิดความต+องการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ เพื่อให+การ
ครอบครองอาคาร เกิด ความคุ+มค7าจากการใช+ป ระโยชนสูงที่สุด และปwอ งกัน การเกิดสภาวะที่เปcน
อุปสรรคต7อการใช+งานอาคาร
2. ประเภทของอาคาร อาคารสามารถจําแนกได+เปcนหลายประเภท ตามลักษณะการใช+
งานของอาคารตามการออกแบบ วัตถุประสงคการสร+างอาคาร ลักษณะทางกายภาพ เช7น แนวราบ
แนวสูง อาคารเดี่ยว กลุ7มอาคาร อาคารเก7าโบราณ อาคารทันสมัย ลักษณะของสิทธิ์การครอบครอง
ขนาดอาคาร หรือระดับราคา ทั้งนี้อาคารที่ต7างประเภทการใช+งานก7อให+เกิดความแตกต7างของ จํานวน
และประเภทผู+ใช+ กิ จ กรรม ลั กษณะการใช+ พฤติ กรรม เปw าหมาย ความต+ องการ นโยบาย ระดั บ
คุณภาพ การวัดผล และความคาดหวังที่มีต7ออาคารประเภทนั้นๆ ประเภทอาคารจําแนกตามลักษณะ
การใช+งาน โดยทั่วไปแล+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) อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ ประเภทอาคารจําแนกตามวัตถุประสงคทางธุรกิจได+ 2 ประการ
ได+แก7 1) อาคารเพื่อการพานิชย(Commercial Income Building) ได+แก7 อาคารที่สร+างขึ้น เพื่อหา
รายได+หรือผลตอบแทน เช7 น อาคารชุ ด พั ก อาศั ย ให+ เ ช7 า อาคารสํา นั ก งานให+เช7า และอาคาร
ห+างสรรพสินค+า 2) อาคารเพื่อการใช+งานในองคการ ได+แก7 อาคารที่ส ร+างขึ้นเพื่อตอบสนอง และ
รองรับความต+องการพื้นที่อาคารในการทํางานขององคการเอง เช7น อาคารสํานักงานใหญ7 อาคาร
ราชการ เปcนต+น ทั้งนี้การจําแนกประเภทอาคาร เปcน เรื่องสําคัญที่ต+องคํานึงถึงและพิจารณาเปcน
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เบื้องต+นของการบริหารทรัพยากรกายภาพ เพราะลักษณะเฉพาะของอาคารแต7ละประเภทจะส7งผล
และเปcนปbจจัยต7อการกําหนดระบบ รูปแบบ วัตถุประสงค เปwาหมาย นโยบาย และขอบเขตของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพต7อไป
3. ส7วนประกอบอาคาร ในการบริหารทรัพยากรกายภาพ จําแนกอาคารออกเปcน 4 ส7วน
ตามลักษณะและคุณสมบัติ เพื่อให+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) ส7วนอุปกรณประกอบพื้นที่ ได+แก7 ครุภัณฑ และอุปกรณสํานักงาน
(Office Furnishings Fixtures Assets)
4. ช7วงการใช+อาคาร ในระหว7างช7ว งการใช+อาคาร (Occupancy Stage) อาคารยังมี
กิจกรรมและการดําเนินการเกิดขึ้นอีกหลายอย7าง ตั้งแต7เมื่ออาคารแล+วเสร็จ มีการส7งมอบจากผู+ก7อสร+าง
ให+กับเจ+าของอาคาร อาคารต+องเริ่มกระบวนการตั้งแต7 จัดการการเข+าใช+ จัดให+มีการบริหารจัดการ
และการปฎิบัติการงานดูแล บํารุงรักษา บริการอาคาร ต7อมาเมื่ออาคารผ7านการใช+งานมาเปcนเวลา
ยาวนาน อาคารอาจมีผู+ใช+รุ7นใหม7เข+ามา หรือลักษณะกิจกรรมการทํางาน และการใช+งานอาคารอาจ
เปลี่ยนไป ในการนี้ อาคารจะต+ อ งการ การปรั บ ใช+ แ ละปรั บ ผั ง การใช+พื้นที่ เพื่อให+สอดคล+องกับ
พฤติ กรรมการใช+ งานรู ปแบบใหม7 ควบคู7กัน อาคารจะต+องมีการดํ าเนิน การซ7 อมใหญ7ในเรื่ องระบบ
ประกอบอาคารต7างๆ เพิ่มเติม เนื่องจากระบบประกอบอาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น
และการเปลี่ ย นทดแทนส7 ว นประกอบอาคารเดิมที่หมดอายุ เพื่อให+อาคารยังคงความปลอดภัยและ
สามารถใช+ง านได+ต7อ ไป ในอาคารบางประเภทที่ต+อ งอาศัย ภาพลัก ษณของอาคาร เช7น อาคาร
ห+างสรรพสินค+า อาคารสํานักงานให+เช7าชั้นดีอาจจะต+องมีการดําเนินการปรับ ปรุงสภาพให+อาคารดู
ร7วมสมัยอยู7เสมอ ครั้งถึงช7วงเวลาหนึ่ง ที่ผู+ใช+อาคารเดิมย+ายออกไป และอาคารยังมั่นคงแข็งแรงดีอยู7
ควรมีการพิจารณาดัดแปลงรูปแบบและลักษณะของอาคาร เพื่อดึงดูดผู+ใช+อาคารกลุ7มใหม7เข+าทดแทน
กลุ7มเดิม มิฉ ะนั้น อาคารจะหมดคุณ ค7า ลงในทัน ที่ และกลับ กลายเปcน ภาระได+ หากเมื่อถึงจุดนั้น
ทางเลือกของการรื้อทิ้งทําลาย อาจเปcนทางเลือกที่ดีที่สุด ดังแสดงตามภาพที่ 6 (เสริชย โชติพานิช,
2553: 83-96)
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จัดสรรพื้นที่
เข+าใช+อาคาร

เลิกใช+/รื้อทิ้ง

บริหารจัดการอาคาร
ดูแลรักษาอาคาร

ปรับ/เปลี่ยน
การใช+อาคาร

เปลี่ยนทดแทน/
ซ7อมแซมใหญ7

เปลี่ยนผู+ใช+
ปรับปรุงสภาพ
อาคาร

ดัดแปลง/
เปลี่ยนแปลง
อาคาร

ปรับผังการใช+
พื้นที่

ภาพที่ 6 กิจกรรมระหว7างช7วงการใช+อาคาร
ที่มา: เสริชย โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 88.
5. อายุการใช+งาน อาคารเปcนสิ่งที่มีอายุการใช+งาน เช7นเดียวกับเครื่องมือเครื่องใช+ต7างๆ
อายุอ าคาร หมายถึง ระยะเวลาที่อ าคารสามารถรองรับ การใช+งานและการใช+ประโยชน โดยเริ่ม
นับตั้งแต7เมื่ออาคารมีการใช+งาน ไปจนถึงเมื่ออาคารถูกเลิกใช+งาน ทั้งนี้อายุอาคาร เปcนสิ่งที่สะท+อนถึง
ศักยภาพในการสนองตอบหรือรองรับการใช+งานและความคุ+มค7าทางการลงทุนของอาคาร เกณฑการ
พิจารณาอายุทรัพยากรกายภาพ อายุของอาคารสามารถพิจารณาได+จากหลายเกณฑ ได+แก7 1) อายุ
ด+านกายภาพของอาคารโดยเฉลี่ยประมาณตั้งแต7 40 ปz ถึง 100 ปz ขึ้นอยู7กับการก7อสร+างว7ามีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการก7อสร+างและการดูแลรักษาหลังการก7อสร+าง ประมาณการอายุ
การใช+ง านของส7ว นประกอบอาคาร(ดังแสดงตาม ตารางที่ 3) 2) อายุด+านเศรษฐกิจ ถือว7ามี
ความสําคัญต7อการลงทุน เพื่อให+อาคารสามารถสร+างผลประโยชนหรื อ ผลตอบแทนเปc น การวัดผล
ทางด+านการเงิน การลงทุน 3) อายุทางประโยชนใช+ส อย เปcน ช7ว งระยะเวลาที่อาคารสามารถ
ตอบสนองความต+องการใช+งานขององคการได+โดยพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพของ
อาคาร และเทคโนโลยีอาคารที่จะตอบสนองต7อการใช+งานขององคการ หรือผู+ใช+อาคาร อายุอาคาร
ทางประโยชนใช+สอย มีความสัมพันธโดยตรงกับการวางแผน บํารุงรักษา ซ7อมแซมอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร 4) อายุทางเทคโนโลยี (Technological Lift) เปcนระยะเวลาที่ระบบประกอบอาคาร
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต+องการของผู+ใช+อาคาร ทั้งนี้การกําหนดและพิจารณา
อายุอาคารตามเกณฑข+างต+น จะช7วยให+สามารถกําหนดการใช+อาคาร การประเมินอายุอาคาร การ
ประเมินมูลค7าอาคารและการปรับปรุงอาคารได+อย7างเหมาะสม ในอีกทางหนึ่งก็สะท+อนถึงปbจจัยที่มีผล
ต7ออายุอาคาร ได+แก7 ปbจจัยทางกายภาพ ปbจจัยทางเศรษฐกิจ ปbจจัยทางการใช+งาน
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ตารางที่ 3 ประมาณการอายุการใช+งานของส7วนประกอบอาคาร
ทรัพยากรกายภาพ
Physical Resources
โครงสร+างอาคาร
Building Structures
ระบบเครื่องกล
Plan/Mechanical System
ระบบไฟฟwาและตกแต7งภายในพื้นที่
Electrical System & Fitting
ผิวเปลือกอาคาร
External Fabric Components
ครุภัณฑสํานักงาน
Furniture & Equipment
เทคโนโลยีสํานักงาน
Office Technology

อายุการใชงาน (ป@)
Lift expectancy (Years)
40-70
15-20
10-15
15-40
5-10
2-4

ที่มา: เสริชย โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 89.
สรุ ป ได+ ว7 า ลั ก ษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ ประกอบด+ ว ย พื้ น ที่ อ าคาร ระบบ
ประกอบอาคาร และสิ่งอํานวยความสะดวกต7างๆ อาคารสถานที่เปcนสิ่งก7อสร+างที่มีขนาดใหญ7 และมี
ระบบประกอบอาคารที่มีเทคโนโลยีซับซ+อน มุ7งเน+นการให+บริการต7อผู+คนในอาคาร การทํางานและ
อาคารสถานที่ ให+สามารถทํางานร7 ว มกั นได+ อย7 างสอดคล+ อ งเพื่ อ บรรลุ ผ ลสํา เร็ จ ที่ องคการกําหนดไว+
โดยแต7ละกลุ7มของอาคารสํานักงานให+เช7า โดยเฉพาะอาคารสํานักงานให+เช7า ซึ่งเปcนอาคารที่ต+องการ
การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารที่ดี มีทําเลที่ตั้งที่ดี มีการ
ให+บริการที่ดี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีการเก็บค7าเช7าพื้นที่ต7อตารางเมตรที่ค7อนข+างสูง
โดยมี ก ลุ7 ม ผู+ เ ช7 า ทั้ ง ภายในประเทศและต7างประเทศ ผู+ใช+อาคารและมาติดต7อจะมีทั้งคนไทยและคน
ต7างชาติ อาคารสํานักงานให+เช7า จึงจําเปcนต+องมีการบริหารจัดการอาคารอย7างมืออาชีพและมีคุณภาพ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทําให+ผู+เช7า ลูกค+าและผู+ใช+อาคารเกิดความพึงพอใจ ได+รับความสะดวก
ปลอดภัย มีสิ่งแวดล+อมที่ดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปcนอาคารสํานักงาน
ให+เช7า และมูล ค7าทรัพ ยสิน ไว+ใ ห+อ ยู7ใ นระดับ ที่สูง และการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัยในการจัด
องคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย7อย 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 สิ่งที่เปcนกายภาพ ทรัพยากรกายภาพในเชิงธุรกิจ
มุ7 ง เน+ น ให+ มี ก ารใช+ แ ละบริ ห ารจั ด การอาคารสถานที่ ระบบประกอบอาคาร สถานที่ พื้นที่และ
องคประกอบอื่นที่มีสภาวะทางกายภาพ ให+เกิดประโยชนและผลตอบแทนแก7องคการในฐานะที่เปcน
ทรัพยากรสํา คัญ หรือ เรีย กในที่นี้ว7า ทรัพ ยากรกายภาพ เช7น เดีย วกับ ทรัพ ยากรบุค ลากรและ
ทรัพยากรการเงิน แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพนี้ เปcนแนวคิดเชิงบริหารจัดการที่สามารถ
นําไปประยุกตใช+ได+กับอาคารสถานที่ หรือ Facility ทุกประเภท แนวคิดพื้นฐาน คือการบริหารจัดการ
ให+ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหน+าที่สนองตอบและสนับสนุน กิจกรรมองคการ (Process) และ
ผู+ปฎิบัติงานขององคการ (People) ดังนั้น FM จึงมีบทบาทบริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพและ
ระบบกายภาพตอบสนององคการ ในด+านการทํางานขององคการและกิจ กรรมที่เกิดขึ้น และผู+ใช+
อาคาร ให+เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+องมุ7งเน+นการบริหารจัดการ ดูแล
รักษาและบริการเพื่อให+ทรัพยากรกายภาพทํางานสอดรับส7งเสริมและตอบสนองตามความต+องการ
ของผู+ใช+อาคารอย7างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาการบริหารทรัพยากรกายภาพที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด
คือ การทําให+ระบบกายภาพทํางานสอดคล+องและสมดุลยตามเปwาหมาย พันธกิจ และลักษณะกิจกรรม
ขององคการนั้น ดังแสดง ตามภาพที่ 7
PLACE/
Facility

FM
PROCESS

PEOPLE

ภาพที่ 7 ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ
ที่มา: เสริชย โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 64.
จากภาพที่ 7 ปbจจัยหลักในการบริหารทรัพยากรกายภาพ อธิบายได+ว7า Place (สถานที่)
หมายถึ ง อาคารที่ ทํางาน พื้ น ที่ ทํา งาน พื้ น ที่ ที่ใช+ ดํ าเนิ น กิ จ กรรมต7 า งๆ Process (งาน) หมายถึ ง
องคการ การทํางาน กิจกรรม และ People (คน) หมายถึง ผู+ใช+อาคาร ได+แก7 พนักงาน ลูกค+า ผู+มา
ติดต7อ เปcนต+น

35
การบริหารทรัพยากรกายภาพ มุ7งเน+นการให+บริการต7อ ผู+คนในอาคาร การทํางาน และ
อาคารสถานที่ ให+สามารถทํางานร7วมกันได+อย7างสอดคล+อง เสริชย โชติพานิช (2547: 118) เพื่อ
บรรลุผลสําเร็จที่องคการได+กําหนดไว+ Facility Supply คือ ทรัพยากรกายภาพ (Facility) ที่รองรับ
ความต+องการ ซึ่งทรัพยากรกายภาพจะเกิดขึ้น ก็ต7อเมื่อมีความต+องการใช+ประโยชนจากอาคารและ
สถานที่ Facility Supply ประกอบด+วย 2 ส7วน คือ 1) ทรัพยากรกายภาพ 2) การดําเนินงานหรือการ
บริการ ตามภาพที่ 8

ทรัพยากรกายภาพ
พื้นที่
ทํางาน

บริการ

1.
2.
(Building

การบริการ
อาคาร

อาคาร
(Building)

ทรัพยากรทาง
กายภาพ

Service)

การดําเนินงานและการบํารุงรักษา
(Operation & Maintenance)

การบริการอาคาร
(Building Service)

(Physical

พื้นที่โดยรอบ
และกลางแจง

เครือ่ งตกแตHง
และอุปกรณ
(Furniture &
Equipment)

ภูมิทัศน
Landscape

(Sorrounding&
Outdoor

บริการดานงานสํานักงาน
(Office Service)

ภาพที่ 8 ภาพรวมทรัพยากรกายภาพและการบริการ
ที่มา: เสริชย โชติพานิช, การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 118.
การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) คือ กระบวนการทํางานบริหาร
จัดการกํากับการใช+ การปฎิบัติงานซ7อมแซม บํารุงรักษาและการดูแลรักษาอาคาร สถานที่บริเวณ
โดยรอบและสภาพแวดล+อม ให+พร+อมใช+งานและตอบสนองความต+องการของผู+ใช+งาน ถือได+ว7าอาคาร
เปรียบเสมือนเครื่องมือคอยสนับสนุนองคการในทุกด+านทั้งด+านการเงิน ด+านการดูแลรักษาลูกค+า และ
เกิดประโยชนสูงสุดต7อเจ+าของอาคาร ผู+เช7า ตลอดจนผู+ที่เข+ามาใช+อาคารให+ได+รับความปลอดภัยและ
บรรลุผ ลตามเปwา หมายและความต+อ งการทางธุรกิจ มีความสัมฤทธิ์ผลในด+านการบริหารงานของ
องคการ และตอบสนองต7อความต+องการของผู+ใช+อาคารได+ สิ่งสําคัญที่ต+องคํานึงถึงในการดําเนินธุรกิจ
ขององคการ (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย โชติพานิช, 2547: 10)
ทั้งนี้การบริหารทรัพยากรกายภาพ ผู+วิจัยได+ทํา การศึก ษาแนวคิด และทฤษฎีแ ละการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข+อง โดยได+ทบทวนงานที่เ กี่ ย วข+ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพ
(Facility Management) ได+แ ก7 1) บริบ ทของอาคารสํา นัก งาน 2) แนวคิดการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรอาคารสถานที่ 3) ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน และ 4) ทรัพยากรบุคคลใน
การบริหารจัดการอาคาร
3.1 บริบทของอาคารสํานักงาน
ประวัติความเปtนมาของอาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงานในระยะเริ่มแรก (กลางศตวรรษที่ 16) แบ7งได+เปcน 3 ประเภท คือ
1) อาคารสํานักงานภาครัฐ (Government office) ลักษณะอาคารส7วนใหญ7ประโยชนใช+สอยรวม
เช7น ใช+เปcนที่บริหารงานของรัฐบาล เปcนที่ทํางานของสถานทูต โดยพื้นที่ชั้นบนของอาคารเปcนที่
สถานที่ทํางาน และพื้นที่ชั้นล7างเปcนพื้นที่ร+านค+าต7างๆ 2) อาคารสํานักงานเพื่อการค+าหรือพาณิชย
(Commercial office) อาคารสํานักงานส7วนใหญ7จะเปcน สถานที่ทํางานสําหรับธนาคาร และ 3) อาคาร
สํานักงานวิ ช าชี พ (Professional office) ได+ แ ก7 อ าคารสํา นั ก งานเพื่ อ ใช+ เ ปc น สถานที่เรียนและ
ปฏิบัติงาน หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ได+มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
สําคัญเกี่ยวกับเกษตรกรรมเปลี่ยนถ7ายมาสู7อุตสาหกรรม ทําให+มีการพัฒนาการในเรื่องการขนส7งและ
การติดต7อสื่อสาร ซึ่งมีผลไปถึงการขยายตัวในทางการค+า การธนาคาร และการบริหารธุรกิจต7างๆ
การเจริญเติบโตทางด+านอุตสาหกรรมทําให+ความต+องการอาคารสํานักงานมีมากยิ่งขึ้น มีส7วนให+เกิด
การขยายตัวในเรื่องของการค+า ทําให+โรงงานและสํานักงานธุรกิจแยกจากกันได+ ทําให+อาคารสํานักงาน
เปcนศูนยกลางของการทํางานและการติดต7อ วิวัฒนาการของอาคารสํานักงานสมัยใหม7 (Evolution
of the modern office) โดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Francis Duffy แบ7งวิวัฒนาการอาคารสํานักงาน
เปcน 3 ช7วง ได+แก7 ช7วงที่ 1 กลางศตวรรษที่ 19 อาคารสํานักงานส7วนใหญ7เปcนที่ทํางานของบริษัท
ประกั น ภั ย อาคารสํา นั ก งานที่ใ หญ7 ที่ สุ ด ในช7 ว งนี้ ป ระกอบด+ ว ยคนงาน 80 คน ช7วงที่ 2 อาคาร
สํา นั ก งานในช7 ว งนี้ ส7 ว นใหญ7 จ ะไม7ใ ช7 บ ริ ษั ท ประกันภัย ใช+พื้นที่เปcนสํานักงานมีการเจริญเติบโตขึ้น
ขนาดของอาคารสํานักงานมีขนาดใหญ7ขึ้น การแบ7งพื้นที่สํานักงานจัดเปcน แถวเรีย งกันในห+องโล7งใช+
แสงธรรมชาติจากนอกอาคารให+เข+ามากที่สุด อาคารค7อนข+างแคบ ระยะไกลสุดจากหน+าต7างถึงโต“ะ
ทํางานไม7เกิน 8 เมตร หน+าต7างทั้ ง หมดเป‰ ด ป‰ ด ได+ เ พื่ อ ถ7 า ยเทอากาศ จนถึ ง สงครามโลกครั้งที่ 2
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม7ๆ ทําให+เกิดระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟwา ระบบระบายอากาศภายใน
อาคาร เปcน ต+น มีการออกแบบอาคาร การขยายพื้น ที่ได+เพิ่มขึ้น เริ่มมีการทํารูปอาคารแบบจัตุรัส
การพัฒนาการออกแบบด+านโครงสร+างเหล็กและการนําลิฟตเข+ามาใช+ในอาคาร เกิดการสร+างอาคาร
สํานักงานแบบอาคารสูงในระยะหลังของช7วงเวลานี้ และช7วงที่ 3 เริ่มใน ค.ศ. 1970 ขนาดและพื้นที่
ของอาคารสํานักงานมีข นาดใหญ7 ขึ้ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณต7 า งๆที่ใ ช+ใ นอาคารสํานักงานมีมากขึ้น
ส7วนมากต+องใช+เครื่องมือเหล7านี้ การออกแบบอาคารต+องพิจารณาร7วมกันไปกับการวางผังเฟอรนิเจอร
ทั้งนี้อาคารสํานักงานประเภทอาคารสูงมีการขยายตัวอย7างรวดเร็วของธุรกิจ และการเจริญเติบโตของ
สํานักงานเปcนสิ่งซึ่งต+องนําไปถึงการพัฒนาทางการสร+างอาคารสํานักงาน โดยแบ7งเปcนการสร+างเพื่อใช+
เปcนอาคารสํานักงาน และการสร+างเพื่อให+เช7า ความต+องการอาคารสํานักงานที่มีมากขึ้น รวมทั้ง
เทคนิคการก7 อ สร+ า งใหม7 ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทํา ให+ เ กิ ด การปฏิ วั ติ ก ารออกแบบอาคารสํานักงาน การนํา
โครงสร+างเหล็กมาใช+ทําให+เกิดรูปร7างใหม7ในงานสถาปbตยกรรมประเภทนี้ ในรูปของตึกระฟwา (Skyscraper)
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มีการใช+โครงสร+างเหล็กรับน้ําหนักทั้งกําแพงภายในและภายนอก ทําให+โครงสร+างประหยัดขึ้น 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+บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยอาศัยปbจจัยต7างๆ ได+แก7 บุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใช+ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และระบบต7างๆเข+าด+วยกัน โดยอาศัยหลักการจัดการ คือ การ
วางแผน การจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การอํานวยการและการสั่งการ การประสานงาน และ
การควบคุ ม งาน เพื่ อ ให+ไ ด+ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคขององคการนั้น (George R. Terry, 1960) อาคาร
สํานักงานเปcนศูนยกลางของข+อมูลโดยรวบรวมจากหน7วยงานต7างๆ ที่ได+ดําเนินการนํามาจัดระบบ
อย7างเหมาะสม (Quible, Zane K., 1996) สํานักงานเปcน สถานที่ที่มีการปฎิบัติงานต7างๆ ได+แก7 การ
จัดเตรียมเอกสารรายงาน การจัดเก็บเอกสาร และการบริหารงานเอกสาร (Kelling Lewis, 1996)
ทั้งนี้ อาคารสํานักงานเปcนการจัดองคการภายในอาคารสํานักงานให+บรรลุจุดมุ7งหมาย จัดแบ7งหน+าที่
โดยใช+บุคลากร อุปกรณและวิธีปฏิบัติให+เหมาะสม รวมถึงการจัดสภาพแวดล+อมที่ดี (Denyer J.C.,
1997) สํานักงานเปcนที่สําหรับบริหารงาน เปcนที่จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ที่ซึ่งพนักงานทํางาน เปcนที่ซึ่ง
มีกิจกรรมการโต+ตอบด+านเอกสาร และการเก็บเอกสาร เปcนสถานที่ที่ทํางานซึ่งมีรูปแบบที่แน7นอน
เปcนที่ทํากี่ยวกับบัญชี การสั่งงาน การจ7ายค7าแรงคนงาน ตลอดจนทําให+บริษัทดําเนินงานได+ (ศิริวรรณ
เสรีรัตน และสมชาย หิรัญกิตติ, 2538: 11) อาคารสํานักงาน หมายถึง สถานที่ทําการของรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัท ห+างร+าน เปcนต+น เช7น อาคารสํานักงานสลากกินแบ7ง อาคารสํานักงานใหญ7ธนาคารออมสิน
อาคารสํานักงานทนายความ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 1187)
อาจกล7าวได+ว7า อาคารสํานักงานให+เช7ามาตรฐาน เอ หมายถึง อาคารที่มีรูปทรงและ
รูปแบบที่ทันสมัย ปราศจากปbญหาต7างๆ ในด+านโครงสร+างพื้นที่ให+เช7าในแต7ละชั้นของอาคารมีการ
ออกแบบให+สามารถใช+พื้นที่อย7างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดแบ7งพื้นที่ได+ง7าย ระบบทําความเย็น
แบบรวมศูนย(Central Chiller) ปรับอุณหภูมิการทํางานโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังมีระบบปรับ
อากาศที่สามารถให+บริการตลอด 24 ชั่วโมง สํ าหรับห+องคอมพิวเตอรของผู+เช7าพื้นที่ ด+วย ลิฟตใน
อาคาร มีอัตราการรอคอยต่ํา กําหนดโซนการให+บริการสําหรับผู+เช7าโดยแยกตามความสูงของอาคาร
และจั ด พื้ น ที่ เ ปc น สั ด ส7 ว นสํา หรั บ ลิ ฟ ตบริ ก ารขนของโดยเฉพาะ พื้ น ที่ ส7 ว นกลางของอาคารมี
การออกแบบตกแต7งที่สวยงามลงตัวด+วยวัสดุที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย7างยิ่งในส7วนของโถงส7วนกลาง
ชั้นล7างในพื้นที่สํานักงานและส7วนบริเวณโถงส7วนกลางในแต7ละชั้น ความสูงจากพื้นถึงฝwาเพดานอย7าง
น+อย 2.6 เมตร สําหรับพื้นที่ในสํานักงาน บริหารอาคารโดยผู+บริหารมืออาชีพ ที่จอดรถในอาคารมี
จํานวนเพียงพอและมีการออกแบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการเข+า-ออกอาคารได+เปcนอย7างดี
ส7วนอาคารสํานักงานให+เช7าระดับบีและซี อาคารเหล7านี้จะมีคุณลัก ษณะบางประการที่แตกต7า งกับ
อาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ คือจะมีลักษณะจํานวนพื้นที่สํานักงานที่มีจํากัด 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
ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด, 2558) โดยจํานวนอาคารสํานักงานให+เช7ามาตรฐาน เอ ใน
กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 55 อาคาร พื้นที่เช7าส7วนใหญ7ในอาคารถูกใช+เพื่อเปcนสํานักงาน ซึ่งจะมี
ผู+เช7าทั้งภายในประเทศและต7างประเทศ อาคารสํานักงานให+เช7าระดับเอ จะอยู7ในย7านที่มีการทําธุรกิจ
การค+า หนาแน7น หรือบริเวณศูนยกลางเขตธุรกิจของกรุงเทพมหานคร CBD (Central Business
District) (ฝ|ายการวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพยของบริษัท โจนส แลง ลาซาลล(ประเทศไทย) จํากัด,
2558) ปbจจุบันยังไม7มีหน7วยงานใดกําหนดขอบเขต CBD อย7างชัดเจน แต7โดยทั่วไป มักหมายถึง
บริ เวณสี ล ม สาทร สุ ขุม วิ ท เพลิ น จิ ต ชิ ดลม เปc น ต+ น (ธนาคารอาคารสงเคราะห, ศู น ยข+ อมู ล
อสังหาริมทรัพย, 2558)
3.2 แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่
แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ เสริชย
โชติพานิช (2541: 50-53) กล7าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ มุ7งเน+นและสนับสนุน 3
กิจกรรม ดังต7อไปนี้ 1) การบริหารทรัพยสินอาคาร (Property management) 2) การดําเนินงาน
และการบํารุงรักษาอาคารและสถานที่ (Property operations and maintenance) และ 3) การบริหารงาน
บริการสํานักงาน (Office administration) ทั้งนี้การทํางานทั้ง 3 กิจกรรมนี้ ต+องอาศัยความเข+าใจ
การทํางานขององคการ ผู+ใช+อาคาร สถานที่และงานบริการ ความรู+ทางเทคนิค รวมถึงการบริหาร
จัดการ เพื่อให+บ รรลุถึงวัตถุป ระสงค ที่ตั้งไว+ โดยสอดคล+องกับสภาพเศรษฐกิจ และยังต+องอาศัย
ความรู+ในเรื่อง Building management เพื่อจัดการงานอาคารให+สามารถใช+งานได+อย7างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพ เพิ่มมูลค7าในการใช+ อาคาร และลดค7าใช+จ7าย ซึ่งจะครอบคลุมงานต7างๆ 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 โครงสรางการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ โครงสร+างในการดําเนินงาน
บริหารทรัพยากรกายภาพ การบริหารจัดการทรั พ ยากรกายภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น ส7งเสริมการดําเนิน
กิจกรรมหลักและการผลิตขององคการ การจัดการให+มีการใช+ประโยชนทรัพยากรกายภาพอย7างคุ+มค7า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแบ7งรายละเอียดในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ตาม
โครงสร+างในการดําเนินงานบริหารทรัพยากรกายภาพ ดังแสดงในรูปภาพที่ 9 (เสริชย โชติพานิช,
2541)
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ระดับบริหาร

งานบริหาร

ระดับจัดการ

ระดับปฎิบัติการ

งานจัดการ

งานดูแลรักษา
- งานควบคุมดูแลการใช+
- งานบํารุงรักษา
- งานซ7อมแซม

งานบริการ
- งานบริการทั่วไป
- งานบริการสํานักงาน

-

นโยบาย
กําหนดกลยุทธ
มาตรฐาน
ประเมินผล

- กํากับ
- ควบคุม
ติดตาม
-

งานบริหาร
ทรัพยสินอาคาร
- งานด+านการเงิน บัญชี

ภาพที่ 9 โครงสร+างการดําเนินการบริหารทรัพยากรกายภาพ
ที่มา: เสริชย โชติพานิช,“การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่,” วารสารสถาปmตยกรรมของ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (อาษา) 03, 41 (ฉบับพิเศษงานสถาปนิก 2541): 50-60.
จากภาพที่ 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 เพื่อให+ก ารดํา เนิ น งานในอาคารเปc น ไปตามแผนงานและมาตรฐานที่
กําหนดไว+
3. ระดับปฏิบัติการ (Operational FM) ได+แก7 หน7วยหน+าที่ ของงานบริการต7างๆ
ภายในอาคาร ประกอบด+วย
3.1 งานดูแลรักษาอาคาร ลักษณะงานบริการสําหรับอาคาร ได+แก7 1) งาน
ควบคุมดูแลการใช+ การควบคุม ดูแล ให+ระบบประกอบอาคารและระบบต7างๆ สามารถดําเนินงาน
เปc น ไปตามแผนตารางการใช+ ง านและวิ ธี ก ารที่ถูกต+อง เพื่อให+การใช+อาคารเปcนไปอย7างปลอดภัย
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สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน พร+อมทั้งสอดคล+องกับความต+องการของผู+ใช+
อาคาร 2) งานบํารุงรักษา การดําเนินงานเพื่อรักษาให+อาคารและระบบประกอบอาคารอยู7ในสภาพที่
สามารถใช+งานได+อย7างมีป ระสิทธิภ าพตามวัตถุป ระสงคในการใช+งาน และเพื่อให+อาคารและระบบ
ประกอบอาคารมีอายุการใช+งานตามที่ควรจะเปcน 3) งานซ7อมแซม เปcน การดําเนิน งานเพื่อทําให+
อุปกรณหรือระบบประกอบอาคารที่ชํารุดกลับไปสู7สภาพที่ใช+งานได+ตามปกติ การซ7อมแซม ได+แก7 งาน
ซ7อมแซมปกติ (Normal Repair) เปcนการดําเนินงานซ7อมแซม ตามลําดับเมื่อได+รับแจ+งเหตุ เมื่อ
เหตุขัดข+องหรือชํารุดไม7เปcนอันตราย หรือส7งผลกระทบต7อการดําเนินงานในอาคาร และงานซ7อมแซม
ฉุกเฉิน (Emergency Repair) เปcนการดําเนินงาน ซ7อมแซมทันที เมื่อความขัดข+องหรือชํารุดของ
ระบบประกอบอาคาร เปcนอันตรายต7อผู+ใช+อาคาร หรือเปcนอุปสรรคทําให+ไม7สามารถ ดําเนินงานได+
3.2 งานบริการอาคาร(Services) ได+แก7 1) งานบริการทั่วไป (General
Services) เปcนงานบริการสําหรับผู+ใช+อาคาร เพื่อให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย
เช7น งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานกําจัดแมลงและสัตวรบกวน 2) งานบริการ
สํานักงาน (Office Services) เปcนงานบริการสําหรับองคการ เช7น งานรับส7งเอกสาร งานแม7บ+าน
สํานักงาน งานต+อนรับและประชาสัมพันธ งานบริการรับและโอนสายโทรศัพท งานบริการขนย+าย
สํานักงาน งานบริการขนส7งพนักงาน
3.3 งานบริหารทรัพยสินอาคาร (Property Management) ประกอบด+วย
งานจัดการ ด+านการเงิน การบัญชี กิจกรรมหารายได+ เช7น การเช7าและขายพื้นที่อาคาร การตลาด
งานจัดหาและกําจัดพื้นที่อาคาร นอกจากนี้ยังสามารถแบ7งโครงสร+างการดําเนินงานบริหารทรัพยากร
กายภาพได+ 2 ส7วนหลักคือ 1) ระดับบริหารจัดการ (Strategic & Management FM) การดําเนินงาน
จะมุ7งเน+นที่ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การตอบสนองของทรัพยากรกายภาพอย7างต7อเนื่องในระยะยาว
2) ระดับปฏิบัติการ (Operational FM) การดําเนินงานจะมุ7งเน+นที่การจัดการกับปbญหาเฉพาะหน+า
และการดําเนินงานร7วมกับการดําเนินงานประจําวันสามารถจําแนกตาม ลักษณะงานออกได+เปcน 2 ประเภท
ได+แก7 (1) งานประจํา (Works) เปcนงานที่เกิดขึ้นเปcนประจําเปcนระยะตลอดเวลา เมื่ออาคารมีการใช+
งานโดยสามารถแบ7งได+ 3 ประเภท คือ 1.1 งานประเภทประจําวัน (Daily) 1.2 งานดําเนินการตาม
แผน (Planned) 1.3 งานเฉพาะกิจหรืองานฉุกเฉิน (Order/Emergency) 2) โครงการ (Project)
เปcนงานที่เกิดขึ้นตามความต+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 คือการบริหารจัดการสถานที่และงาน
บริการสนับสนุน เพื่อให+อาคารบรรลุความต+องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริห ารงานขององคการ และความต+องการของผู+ใช+อาคาร Facility Management Services
คํานึงถึงเรื่องการใช+ทรัพยากรได+อย7างเฉลียวฉลาดและคุ+มค7า(Cost-Effective) โดยเน+นที่จะต+องลด
ค7าใช+จ7ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให+บริการ ได+แก7 1) ขอบเขตการทํางาน แบ7งได+เปcน 2 ลักษณะ
คือ (1) งานบริการอาคารสถานที่ สําหรับอาคารสถานที่ (2) งานบริการ สําหรับการใช+อาคารสถานที่
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และการทํางานขององคการ 2) การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+องเกี่ยวข+องและคํานึงถึง องคการ
และธุรกิจขององคการ ผู+ใช+อาคารและสภาพแวดล+อมในอาคาร ทรัพยากรอาคารสถานที่ ในเรื่องของ
การใช+งาน การทํางาน และการจัดการของอาคารสถานที่ และ 3) การบริหารทรัพยากรกายภาพ ต+อง
ทําหน+าที่ประสานสิ่งเหล7าต7างๆ คือการทํางานขององคการ กับการทํางานของอาคารสถานที่ การ
ทํางานในด+านต7างๆให+เอื้ออํานวยถึงกันและสนับสนุนกัน เช7น การออกแบบอาคาร กับการบํารุงรักษา
อาคาร ความรู+ความชํานาญในด+านเทคนิคและการจัดสถานภาพของ การบริหารทรัพยากรกายภาพ
ในอาคารมี 4 ระดับ ได+แก7 (1) รับผิดชอบเฉพาะงานบริการประจําวัน ทําหน+าที่เหมือนผู+จัดการอาคาร
ทั่วไป ไม7มีส7วนในการวางแผน (2) ดําเนินการบริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ตามแผนกลยุทธของ
อาคาร (3) มีส7วนในการวางแผนกลยุทธการใช+ทรัพยากรอาคารและสถานที่ (4) เปcนส7วนหนึ่งของ
คณะผู+บริหารองคการ ทําหน+าที่เปcน Facility Manager มีส7วนร7วมในการวางแผนกลยุทธทุกส7วน
นอกเหนือจากหน+าที่ในงานทรัพยากรอาคารและ สถานที่ จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงคของการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สมรรถภาพ คุณภาพให+การดําเนินงานขององคการ อันเปcน
ความมุ7งหมายเชิงกลยุทธ เปcนจุดมุ7งหมายในระยะยาว ลดค7าใช+จ7าย และเพิ่มมูลค7าในการใช+อาคาร
อันเปcนจุดมุ7งหมายในการดําเนินงานประจํา รูปแบบการทํางานของ Facility Manager ให+บริการงาน
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ลักษณะงานเชิงปฏิบัติการ (Operational) เช7น กิจวัตรประจําวัน งาน
ประจําไม7ซับซ+อน งานประเภทปwองกัน ครอบคลุมในเรื่อง การปwองกัน อุบัติเหตุ การเสียหายของ
อาคาร และการติดขัดของการทํางาน ผู+ป ฎิบัติงานงานดําเนิน การในการใช+ทรัพยากรอาคารและ
สถานที่ General & Office Services งานบริการทั่วไป ได+แก7 งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด งานจัดซื้อจัดหา งานบริการจัดหา อาหารเครื่องดื่ม งานบริการสนับสนุน งานดูแลรักษา
สัญญา งานบริการทั่วไป การวางแผนกลยุทธ และบริหารงาน การบริหารทรัพยากรกายภาพ เน+น
การวางแผนงานระยะยาว โดยมีลักษณะเปcนการประสานความสัมพันธของการทํางานในองคการ การ
จัดการอาคารสถานที่และสร+างรูปแบบใหม7ๆ ในการทํางาน Facility Planning ได+แก7การวางแผนและ
จัดการพื้น ที่ทํางานการกําหนดกลยุทธการใช+พื้น ที่ การกําหนดมาตรฐานขนาดพื้นที่ และอุปกรณ
สํานักงาน การติดตามการใช+งานพื้นที่ และอุปกรณสํานักงาน การติดตามการใช+งานพื้นที่ การประเมิน
สมรรถภาพการใช+พื้ น ที่ การสํา รวจความต+ อ งการของผู+ใ ช+ อสั ง หาริ ม ทรั พ ยเปcนงานเชิงกลยุทธที่
เกี่ยวข+องกับอสังหาริมทรัพยเปcนหลัก เช7นงานที่เกี่ยวข+องกับอาคารใหม7 การวางแผนการเช7าพื้นที่
การลงทุนทางอสังหาริมทรัพย การควบคุมงบประมาณ (เสริชย โชติพานิช, 2541: 50-53)
3.3.3 ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน
การดํ าเนิ น การและการจั ดการอาคารสํ านั กงานให+ เช7 าจะมี การพั ฒ นาการ
จัดการความสัมพันธที่เกี่ยวข+องกับการทํางานซึ่งกัน สามารถแบ7งได+เปcน 3 ส7วน ได+แก7 1) การบริหาร
จัดการทรัพยสิน ให+สามารถใช+งานได+อย7างมีประสิทธิภาพ 2) การจัดการสินทรัพยเพื่อเพิ่มมูลค7าและ
ยื ดอายุ การใช+ ง านและประโยชนของเจ+ า ของและการจั ด การของผลงานของสิ น ทรั พยซึ่ ง อาจจะ
เกี่ยวข+องกับการลงทุน 3) การจัดการทรัพยสินและการจัดการพอรตโฟลิโอสามารถดําเนินการได+โดย
บุคคลหรือบริษัทเดียวกัน แต7แต7ละบทบาทหน+าที่ ที่แตกต7างและเกี่ยวข+องกับการตั้งค7าที่แตกต7างกัน
ของความรับผิดชอบ ทั้งนี้ในอดีตอาคารสํานักงานทั่วไปเจ+าของจะมีเพียงรายเดียว นักลงทุนมักจะ
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พัฒนาลงทุน ตัดสินใจเชิงกลยุทธและใช+ทรัพยากรในอาคารให+เกิดประโยชน โดยการจัดการการ
ดําเนินงานแบบวันต7อวันหรือจ+าง บริษัทบริหารทรัพยสินหรือบริหารอาคารมาดูแล ระยะเวลา10-15 ปz
ที่ผ7านมา เจ+าของทรัพยสินจะมาจากกลุ7มนักลงทุ นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังหน7วยงานต7างๆ เช7 น
กองทุนบํา เหน็ จ บํา นาญ บริ ษั ท ประกั น ภั ย และบริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพิ่มมากขึ้นและบทบาท
การดําเนินการผู+ ลงทุ นเพี ยงรายเดี ยว จะบริ หารสินทรัพยที่ เปc นมืออาชี พและผู+ จัดการ ทําหน+าที่ ที่
ปรึกษาบริหารจัดการอาคารสํานักงานให+กับเจ+าของและนักลงทุน (Jo Allen, D.C., et al., 1998:
209)
คุณสมบัติของสํานักงานเขตชานเมือง
(suburban office properties)

คุณสมบัติสํานักงานเขต CBD
(CBD office properties)

ผูจัดการทรัพยสิน

ผูจัดการทรัพยสิน

(Property Manager)

ผูจัดการทรัพยสิน
(Property Manager)

(Property Manager)

ผูจัดการทรัพยสิน

ผูจัดการทรัพยสิน

ผูจัดการทรัพยสิน

(Property Manager)

(Property Manager)

(Property Manager)

ผูจัดการกองทุน

ผูจัดการกองทุน

(Asset Manage)

(Asset Manage)

ผูจัดการพอรตโฟลิโอ
(Portfolio Manager )
นักลงทุน (Inverstor)

ภาพที่ 10 ความสัมพันธของผู+จัดการทรัพยสิน, ผู+จัดการกองทุน และผู+จัดการพอรตโฟลิโอ
ที่มา: 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 จะเห็น ถึงความสัมพัน ธกัน กับ ผู+จัดการทรัพยสิน และการ
บริหารพอรตการลงทุนขนาดใหญ7ของอาคารสํานักงาน ซึ่งผลงานของทุกผู+จัดการต7างมีบทบาทในการ
จัดการทรัพยสินและสินทรัพย, องคประกอบของผลงานอาจจะมาจากการทําสัญญาระหว7างกันเพื่อให+
ได+ผลงานและตรวจสอบและประเมินได+ ซึ่งขึ้นอยู7กับองคประกอบของประสบการณและความสามารถ
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ของผู+จัดการว7าเปcนมืออาชีพก็สามารถบริหารจัดการทรัพยสินและสินทรัพยได+ และดูแลผลประโยชนต7างๆ
ให+กับเจ+าของอาคารและนักลงทุนได+ ผู+จัดการสินทรัพยในที่นี้จ ะมุ7ง เน+น ในคุณ สมบัติที่แ ตกต7า งกัน
หลายบทบาท การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธเพื่อการบริหารทรัพยสินและการพัฒนาแผนกลยุทธระยะยาว
การจัดการผลงาน จากมุมมองที่กว+างขึ้น บทบาทของการจัดการบริหารจัดการทรัพยสินและสินทรัพย
คือการทําความเข+าใจและตรงตามวัตถุประสงคการลงทุนของเจ+าของ โดยผู+จัดการสินทรัพยจะเปcน
ผู+แนะนําเจ+าของ
บทบาทหน+าที่พื้นฐานของคุ ณสมบั ติของผู+จั ดการสิน ทรั พยและการจัดการ
พอรตโฟลิโอ หากผู+จัดการสินทรัพยไม7มีคุณสมบัติ จะสร+างกําไรยังไม7ได+ ถ+าการจัดการอย7างไม7ถูกต+อง
การจัดการทรัพยสิน ถือเปcน หัว ใจของการทํางานบริการ การจัดการทุกระดับจะต+องมุ7งเน+นนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริ ก ารที่ ต อบสนองความต+ อ งการของผู+ เ ช7 า ในปbจ จุ บั น และอนาคต ที่เหมือนกันทั้ง
บทบาทหน+าที่การจัดการมีส7วนร7วมในการเพิ่มมูลค7าการลงทุนสํานักงานกล7าวคือ 1) ผู+จัดการทรัพยสิน
(Property Manage) บทบาทหน+าที่พื้นฐานของการจัดการทรัพยสินตามแสดงใน ภาพที่ 10 บทบาท
หน+าที่เหล7านี้รวมถึงการรักษาความสัมพันธที่ดีของผู+เช7า การจัดเก็บค7าเช7า การสร+างแผนการดําเนินงาน
การจัดทํางบประมาณ การบํารุงรักษาและการดําเนินงานบันทึกข+อมูลทางด+านบัญชี การจ7ายเงินค7า
การกํากับดูแลหรือบทบาทหน+าที่ของผู+ปฎิบัติงานการเช7าพื้นที่ การพัฒนาและบริหารตารางเวลาการ
บํารุงรักษา การพัฒนาบุคลากร การให+การรักษาความปลอดภัยประเด็นที่เกี่ยวข+องกับการบริหาร
ความเสี่ยง ประสานงานความต+องการ การประกัน และค7ารักษาอาคารโดยทั่วไปในระยะสั้นของ
อาคาร การจัดการทรัพยสิน เริ่มต+นที่จุดสิ้นสุดของกระบวนการพัฒนา แต7องคประกอบในวงกว+างของ
การวางแผนการจัดการทรัพยสินควรจะกําหนดไว+ในขั้นตอนแนวคิดเริ่มต+นของการพัฒนา คุณสมบัติ
การจัดการทรัพยสินที่มีประสบการณการรับเข+าการจัดการในขั้นตอนของการวางแผนโครงการนี้เปcน
สิ่งจําเปcน การวางแผนการจัดการควรเปcนไปตามการประเมินผลการจัดการ ควรมีรายละเอียดระดับ
ของการบริการที่จ ะช7ว ยให+โ ครงการที่จะแข7งขันได+อย7างมีประสิทธิภาพ ถ+าระดับของบริการที่ให+ไว+
ไม7สอดคล+องกับวัตถุประสงคการแข7งขันโครงการไม7น7าจะสร+างระดับของรายได+การดําเนินงานใน
ช7วงเวลาที่จําเปcนเพื่อตอบสนองเปwาหมายทางการเงินของเจ+าของ 2)ผู+จัดการกองทุน (Asset manager)
มีหน+าที่กําหนดแผนกลยุทธในการพัฒนาทรัพยสิน การเสนอขายการวิเคราะห ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของโอกาสในการจัดตําแหน7ง การควบคุมค7าใช+จ7ายที่สําคัญ การตรวจสอบผลการดําเนินงานทรัพยสิน
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยสิ น การวิ เ คราะหผลการดํา เนิ น งานคุ ณ สมบั ติ ต7 อ คุ ณ สมบั ติ การแข7งขัน
ความสัมพันธระหว7างผู+เช7า (ความรับผิดชอบร7วมกันกับผู+จัดการทรัพยสิน) และ 3) ผู+จัดการพอรตโฟลิ
โอ (Portfolio Manager) มีหน+าที่ในการสื่อสารกับนักลงทุน มีการกําหนดเปwาหมายผลงานและเกณฑ
การลงทุน การพัฒนาและการดําเนินการตามกลยุทธการลงทุน กํากับดูแลการได+มาจําหน7ายและการ
ตัดสินใจลงทุนใหม7 (การกํากับดูแลของบทบาทหน+าที่การจัดการสินทรัพย) การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของผลงาน การรายงานให+กับนักลงทุน การจัดการเงินสด (Jo Allen, D.C., et al., 1998)
3.4 ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร
ทรัพยากรบุคคลในการบริหารจัดการอาคาร เปcนงานขั้นพื้นฐานของทุกอาคารที่ขาด
เสียไม7ได+ ทรัพยากรบุคคลก็ถือว7าเปcนสิ่งสําคัญที่บุคคลที่ปฎิบัติงานด+านนี้ต+องมีองคความรู+ ความเข+าใจ
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ในงานบริการและงานด+านเทคนิคเปcนอย7างดี งานเหล7านี้จะอยู7ในความรับผิดชอบดูแลของ ผู+จัดการ
อาคาร ผู+บริหารทรัพยากรกายภาพ วิศวกร ช7างเทคนิค เจ+าหน+าที่ ที่ต+องจัดการงานให+เปcนไปอย7าง
ครบถ+วน มีคุณภาพ และปฎิบัติงานได+อย7างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โครงสร+างหน7วยงาน
บริหารอาคารสํานักงาน มีรูปแบบลักษณะโครงสร+ า งของการบริ ห ารอาคารสํา นั ก งานโดยแบ7งการ
ดําเนินการ การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ แบ7งเปcน 3 ส7วนหลัก คือ 1) การบริหาร ดําเนินการ
โดยเจ+า ของจะมีห น+า ที่บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย ซึ่ง มีผู+ดูแ ลรับ ผิด ชอบส7ว นบริห าร โดยบริห าร
อสัง หาริม ทรัพ ย เปcน อาคารสํา นัก งาน และมีบ ทบาทมีห น+า ที่การดําเนินงาน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรกายภาพ คือ (1) การกํา หนดนโยบาย ยุท ธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และกํากับดูแล
ประเมินผล (2) การวางแผนการปฎิบัติงานขององคการ (3) การจัดหาผู+บริหารอาคาร, งานการบริการ
และการดูแลรักษาอาคารที่จํา เปcน ให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร (4) การพิจารณาตรวจสอบและขอ
เสนออนุมัติงบประมาณประจําปzกับ เจ+าของอาคาร 2)การจัดการ ที่ต+องการผู+เชี่ย วชาญเฉพาะมา
ดําเนินการ จึงจัดจ+างบริษัทภายนอก(Outsourcing) ได+แก7งานการบริห ารจัดการอาคารและงาน
ดําเนินการด+านอาคารสถานที่และระบบประกอบอาคาร โดยว7างบริษัทภายนอก เปcนผู+ดูแลรับผิดชอบ
ส7วนจัดการ มีผู+ปฎิบัติงาน ได+แก7 ผู+จัดการอาคาร ผู+ช7วยผู+จัดการอาคาร ผู+ดูแลอาคาร ผู+ช7วยผู+ดูแล
อาคาร ธุรการจดหมาย ธุรการจอดรถ ประชาสัมพันธ ธุรการทั่วไป ธุรการการเงิน วิศวกรอาคาร ช7าง
อาวุโส ช7างเทคนิค ธุรการช7าง มีบทบาทมีหน+าที่การดําเนินงาน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
คือ (1) การกําหนดหน+าที่ และขอบเขตในการปฎิบัติงาน (2) การจัดการพื้นที่ใช+สอยอาคาร (3) การ
จัดเตรียมพื้นที่เช7าสํานักงาน (4) การจัดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล (5) การจัดหา
งานการบริการและการดูแลรักษาอาคารที่จําเปcนให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร (6) การจัดการจัดทํา
งบประมาณประจําปz (7) การจัดทําแผนการบํารุงรัก ษาเชิงปwองกัน และการจัด การบํารุงรักษาเชิง
ปwองกันประจําแต7ละปz (8) การดูแลรักษาสภาพทรัพยากรกายภาพทางอาคาร (9) การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (10) การบริหารจัดการสภาพแวดล+อมในอาคารและสุขอนามัย
(11)การจัด การดูแ ลอาคารและการใช+อ าคารให+เ ปcน ไปตามกฎหมายและพระราชบัญ ญัติต7างๆ
(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 ที่ต+องการผู+เชี่ยวชาญเฉพาะมาดําเนินการ จึงจัดจ+างบ
ริษัทภายนอก ได+แก7งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานปwองกันและกําจัดแมลงเปcน
ต+น และงานบริการเฉพาะ (Customized Service) ได+แก7 งานบํารุงรักษาระบบประกอบอาคารที่ต+อง
ดําเนินการโดยเจ+าของผลิตภัณฑ เช7น เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เครื่องกําเนิดไฟฟwา ระบบปwองกัน
อัคคีภัย( Fire Alarm) ระบบลิฟต เปcนต+น มีผู+ดูแลรับผิดชอบส7วนปฎิบัติการ มีบทบาทมีหน+าที่การ
ดําเนิน งาน การบริห ารจัดการทรัพ ยากรกายภาพ คือ (1) งานบํา รุงรัก ษาอาคารและโครงสร+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
การดูแลและตรวจสอบงานการบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งกํา เนิ ด ไฟฟw า การดู แ ลและตรวจสอบงานการ
บํารุงรักษาลิฟต การดูแลและตรวจสอบงานการบํารุงรักษาระบบกล+องวงจรป‰ด (CCTV) การดูแลและ
ตรวจสอบงานการบํารุงรักษาระบบประตูเข+าออกอัตโนมัติ (Flap gate) การดูแลและตรวจสอบงาน
การบํารุงรักษาระบบระบบที่ค วบคุม การเข+า หรือออก อัตโนมัติ (Access Control) การดูแลและ
ตรวจสอบงานการบํา รุ ง รั ก ษาระบบบั น ทึ ก แลกบั ต รผู+ ม าติ ด ต7 อ การดู แ ลและตรวจสอบงานการ
บํารุงรักษาระบบจอดรถ (ธงชัย ทองมา, 2553: 33-35)
งานบริการปฎิบัติการอาคาร (Facility Service) เปcนกิจกรรมการบริการและการ
ปฎิบัติงานต7างๆ ภายในอาคาร ที่มารองรับการใช+งานของผู+ใช+อาคาร และทําให+อาคารสามารถใช+งานได+
โดยทําให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวก ปลอดภัย และมีสภาพแวดล+อมที่ดี เมื่อเข+าใช+อาคาร งานบริการ
ปฎิบัติการอาคาร จัดเปcนงานเชิงปฎิบัติการ ที่ต+องการผู+ปฎิบัติงานประเภทผู+ทําเปcนผู+ดําเนินการ ซึ่ง
อาจได+ แก7 ผู+ให+บริการปฎิบัติการอาคาร หรือผู+ให+บริการงานบริการอาคาร หรือบุคลากรงานด+าน
อาคารสถานที่ขององคการเอง (In-House Facility Service Staff) ความสําคัญของงานบริการ
อาคารสถานที่ เพื่อให+อาคารสามารถใช+การได+ เพื่อให+ผู+ใช+สามารถทํางาน ดําเนินกิจกรรม มีความ
สะดวกและปลอดภัย ในระหว7างการใช+อยู7ในอาคาร เพื่อรักษาสภาพและความสามารถในการทํางาน
ของอาคาร เพื่ อ สร+ า งความสะดวกสบาย ความปลอดภั ย และความพึงพอใจ ของผู+ใช+ทรัพยากร
กายภาพ เมื่อ เข+า มาใช+ทรัพ ยากร อาคารสถานที่ ลัก ษณะเฉพาะของงานบริการการใช+อาคาร มี
ลักษณะสําคัญดังนี้ 1) เปcนกิจวัตร เกิดขึ้นเปcนประจํา (Routine, Recurrent) 2) จําเปcนขาดไม7ได+
(Necessary, Essential, Vital) 3) เปcน การจัดการเฉพาะหน+า หวังผลระยะสั้นหรือในทันที
4) ต+องการทักษะระดับปฎิบัติการ (Technical or Operational Skills) 5) เปcนการแบ7งต+นทุนให+
เปcนสัดส7วนในการทํางาน (Cost center) และไม7ใช7 กระบวนการหลักการปฏิบัติการ (Core Operations)
(เสริชย โชติพานิช, 2553: 97-111)
ทั้งนี้ 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) เปcนบริการขั้น
พื้นฐานที่อาคารจัดดําเนินการ เพื่อให+ผู+ใช+อาคารได+รับความสะดวก และปลอดภัย ประเภทของงาน
บริการอาคารระดับพื้นฐาน ที่พบในทุกอาคารได+แก7 1) การรักษาความสะอาด (Cleaning) 2) การ
รักษาความปลอดภัย (Security) 3) การกําจัดแมลงและสัตวรบกวน และการควบคุมโรคสัตว (Pest
Control) 4) การกําจัดขยะ การหมุมเวียนสิ่งของเหลือใช+ (Waste Disposal)5)การดูแลรักษาสวน
และพื้นที่โดยรอบ (Landscape Maintenance,Gardening) เปcนต+น บริการสํานักงานและบริการอื่นๆ
เปcนอีกหมวดหนึ่งของงานบริการสนับสนุน ได+แก7 งานบริการสํานักงาน และงานบริการตามความ
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เหมาะสม การบริการสํานักงานเปcนบริการสนับสนุนการทํางานขององคการ ผู+ใช+อาคารได+แก7 บริการ
รับส7งเอกสาร บริการแม7บ+านสํานักงาน บริการต+อนรับ และประชาสัมพัน ธ บริการรับต7อโทรศัพท
การบริการขนย+ายสํานักงานและอุปกรณสํานักงาน บริการจองห+องและบริการห+องประชุม บริการ
จัดทําและสําเนาเอกสาร บริการจัดเก็บเอกสาร บริการขนส7งพนักงาน บริการรถยนตสํานักงาน เปcนต+น
บริการอื่น บริการตามความต+องการเฉพาะ ที่พบว7ารวมอยู7ในขอบเขตงานของการบริหารทรัพยากร
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+าที่หลักในการควบคุม 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 ที่กล7าวข+างต+นมาทั้งหมด ยังจําแนกออกตามระยะเวลาการเข+าปฎิบติ
งานได+เปcน 4 กลุ7ม ได+แก7 1) งานปฎิบัติการประจําอาคาร (Routine Work) เปcนงานที่ต+องจัดให+มี
ผู+ปฎิบัติงานอยู7ประจําอาคาร ได+แก7 งานทําความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานช7างประจํา
อาคาร งานดูแลสวนและสนามเปcนต+น 2) งานปฎิบัติการตามรอบระยะเวลา ตามแผนที่กําหนด
(Planned Word) มีการดําเนิน การเปcน ครั้ง ตามแผน หรือรอบเวลาที่ผู+จัดการอาคาร ผู+บริหาร
ทรัพยากรกายภาพเปcนผู+กําหนดไว+ เช7น งานบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ งานบํารุงรักษาหม+อแปลง
ไฟฟwา งานกําขัดแมลงเปcนต+น 3) งานปฎิบัติการตามแผนโครงการ (Project Work) เปcนงานที่กําหนด
ไว+เปcนโครงการ ซึ่งมีจุดเริ่มต+นและเวลาเสร็จสิ้น เช7น งานซ7อมใหญ7 งานตรวจสอบสภาพอาคาร เปcน
ต+น 4) งานปฎิบัติการเฉพาะกิจ (Adhoc Work) เปcนงานที่เกิดขึ้นเปcนครั้งๆ โดยไม7ได+กําหนดเวลาไว+
ในแผนการดําเนินงานที่เปcนประจํา หรือตามรอบ มักเกิดขึ้นตามคําขอบริการ เช7น งานบริการห+อง
ประชุม งานจัดเตรียมสถานที่ งานย+ายพื้นที่สํานักงาน งานเลี้ยงรับรอง เปcนต+น (เสริชย โชติพานิช,
2553: 97-111)
สรุปได+ว7า การบริหารทรัพยากรกายภาพ มุ7งเน+นการให+บริการต7อผู+คนในอาคาร การ
ทํางานและอาคารสถานที่ ให+สามารถทํางานร7วมกันได+อย7างสอดคล+องเพื่อบรรลุผ ลสําเร็จ ที่องคการ
กําหนดไว+ โดยแต7ละกลุ7มของอาคารสํานักงานให+เช7า โดยเฉพาะอาคารสํานักงานให+เช7า ซึ่งเปcนอาคาร
ที่ต+องการ การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารที่ดี มีทําเลที่ตั้งที่
ดี มีการให+บริการที่ดี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี อาคารสํานักงานให+เช7า
จึงจําเปcนต+องมีการบริหารจัดการอาคารอย7างมืออาชีพและมีคุณภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ถึงจะทํา
ให+ผู+เช7า ลูกค+าและผู+ใช+อาคารเกิดความพึงพอใจ ได+รับความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งแวดล+อมที่ดี และ
เกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร สามารถดํารงความเปcนอาคารสํานักงานให+เช7า และมูลค7าทรัพยสินไว+ให+
อยู7ในระดับที่สูง ผู+วิจัยศึกษาเพื่อการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม
ของแต7ละองคประกอบหลัก องคประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป
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4. การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง
การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง ถือว7ามีความสําคัญ
สําหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพ เปcนการศึกษาระบบงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานอาคาร
4.1 การจัดการคุณภาพ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวม จึงได+ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
และทฤษฎีการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) คําว7า TQM ย7อมาจาก
Total Quality Management และมีผู+เรียกต7างๆ กันไปอย7างมากมายชื่อเรียกเหล7านั้นมีตั้งแต7 การ
บริหารคุณภาพโดยรวม การบริหารคุณภาพเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพโดยองครวม การบริหาร
คุณภาพที่ทุกคนมีส7วนร7วม การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองคการ เปcน ต+น รวมทั้งศึกษางานวิจัยต7างๆ
ที่เกี่ยวข+อง เพื่อเปcนประโยชนต7อการทําวิจัยอย7างมีคุณภาพ จึงนําเสนอรายละเอียดต7างๆ การบริหาร
คุณภาพโดยรวม คือปรัชญาการบริหารหมายถึงประสิทธิผลขององคการและความสําเร็จของกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อเสนอให+ลูกค+าโดยเน+นที่ระบบและกระบวนการที่ต+องพัฒนา โดยทุกคน
ในองคการมีส7วนร7วม (Farrel, 1994: 98) การบริหารคุณภาพโดยรวม คือ แนวคิดการบริหารซึ่ง
ค+นหาการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต และบริการขององคการทุกขั้นตอนอย7างต7อเนื่อง เน+น
ความเข+าใจตัวแปร บทบาทของลูกค+า หรือผู+มารับบริการ และการมีส7วนร7วมทุกระดับของพนักงาน
(Brown, 1980: 4) แนวความคิดแบบ TQM นี้มีวิวัฒนาการมาจากการผลิตทางด+านอุตสาหกรรมโดย
มีแนวความคิดเกี่ยวกับการผลิตว7า การผลิตต+องมีคุณภาพและต+องมีการตรวจสอบแต7ส7วนใหญ7เปcน
การตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการผลิต ต7อมาได+มีแนวคิดในการควบคุมคุณภาพซึ่งเน+นที่กระบวนการหรือ
กิจกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพเปcนกิจ กรรมที่ค+น หาหรือตรวจสอบข+อผิดพลาดในการทํางาน
เพื่อหาทางแก+ไข ในช7วงศตวรรษ 1980 ได+มีแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสินค+าให+ได+คุณภาพตรงตามความ
ต+องการของลูกค+า โดยจะต+องเกิดจากการบริหารที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด+าน ในที่นี้ก็คือการบริหาร
คุณภาพแบบมุ7งคุ ณ ภาพโดยรวมทั่ ว ทั้ ง องคการ (TQM) หรื อ ที่ ญี่ ปุ| น เรี ย กว7 า การควบคุมคุณภาพ
โดยรวมทั้งองคการ (TQC) ที่เน+นการปรับปรุงการทํางานอย7างต7อเนื่อง สามารถแบ7ง TQM ออกได+
ตามหลักการสําคัญได+ 3 ประการ 1) การสร+างความพึงพอใจให+กับลูกค+า การปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพ
นั้นจะต+องทําให+ลูกค+าเกิดความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองคการต+องดําเนินการให+ตรงตาม
ความต+องการของลูกค+า 2) กระบวนการ เปcนการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการทั้งองคการ จาก
การสํารวจกระบวนการดําเนินงานต7าง ๆ และให+ผู+ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ เปcนผู+พัฒนางาน
ด+วยตนเอง 3) การเปลี่ ย นแปลงปรั บ ปรุ ง งาน จะต+ อ งทํา โดยคนที่ ทํา งานอยู7ในกระบวนงานนั้น
แนวความคิดนี้สอดคล+องกับความจริงด+วยเหตุผลทางจิตวิทยาที่ว7า คนทั่วไปไม+ได+ต7อต+านการเปลี่ยนแปลง
หากแต7ต7อต+านการถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้นหากต+องการให+เกิดการเปลี่ยนแปลงอย7างมีประสิทธิภาพ
จึงจํา เปc น ต+ องได+ รั บ ความร7 ว มมื อจากผู+ ป ฏิ บั ติงานในกระบวนการดําเนินงานนั้นๆ โดยให+เปcนผู+ร7วม
เปลี่ยนแปลง ผู+ที่เชี่ยวชาญในงานที่แท+จริงคือ ผู+ที่ปฏิบัติหน+าที่นั้นๆ (ศศิรินทร ชัยอาภา, 2542: 13-14)
ระบบการบริหารเชิงคุณภาพรวม (total quality management TQM) คือ
การจัดระบบและวินัยในการทํางานเพื่อปwองกันความผิดพลาดเสียหายและมุ7งสร+างคุณค7า (value) ใน
กระบวนการทํางาน (working process) ทุกๆ ขั้นตอนโดยทุกคนในองคการนั้นๆ จะต+องมีส7วนร7วม
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ซึ่ งจะเปc น ปb จ จั ย สํา คั ญ ในการก+ า วไปสู7ความเปcนเลิศทั้งด+านการบริหารองคการ การบริหารการผลิต
การบริหารการตลาด การบริหารลูกค+า การบริหาร บุคคลากร และ การบริหารการเงิน เปcนต+น (วีรวุธ
มาฆะศิรานนท, 2545: 77) TQM ไว+ว7าเปcน วัฒ นธรรมองคการที่ส มาชิกทุกคนต7างให+ความสําคัญ
และมีส7ว นร7ว มในการพัฒ นาการดําเนินงานขององคการอย7างต7อเนื่อง โดยมุ7งที่จะตอบสนองความ
ต+องการ และสร+างความพึงพอใจให+แก7ลูกค+าซึ่งจะสร+างโอกาสทางธุรกิจ ความได+เปรียบในการแข7งขัน
และพัฒนาการที่ยั่งยืนขององคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545: 59) การจัดการคุณภาพ (Quality
Management) ประกอบด+วยคําสองคํา คือ "การจัดการ" กับ "คุณภาพ" โดยที่ "การจัดการ" หมายถึง
กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใช+ให+บรรลุวัตถุประสงค ตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1) การวางแผน
(planning) 2) การจัดองคการ (Organization) 3) การชี้นํา (Leading) และ 4) การควบคุ ม
(Controlling) (ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น และคณะ, 2542: 444) การจัดการคุณภาพ (Quality
Management) หมายถึง การจัดกระบวนการต7าง ๆ ให+มีคุณภาพเริ่มตั้งแต7การออกแบบ ไปจนถึง
การผลิตและการส7งมอบสินค+าที่มี คุณภาพให+แก7ลูกค+า หัวใจสําคัญของการจัดการคุณภาพอยู7ที่การจัด
กระบวนการต7าง ๆ เพื่อให+เกิดการ ปรับปรุงคุณภาพอย7างต7อเนื่อง (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2542: 2)
การจัดการคุณภาพ หมายถึงกระบวนการ ในการวางแผน ดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพอย7างเปcน
ระบบ โดยคุณภาพต+องเริ่มต+นจากฝ|ายบริหาร ระดับสูงต+องตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปcน
ของคุณภาพ นําคุณภาพมาใช+เปcนแนวทางและเครื่องมือ เชิงกลยุทธขององคการ (ณัฐพันธ เขจรนันท
และคณะ, 2545: 55) อาจกล7าวได+ว7า การจัดการคุณภาพเปcนการพัฒนา ออกแบบ การลงมือผลิต
รวมทั้งการนําเสนอสินค+าและบริการที่มีประโยชนสูงอย7างหยัดสุด และเปcนที่ พึงพอใจของลูกค+าโดย
สม่ําเสมอ (นิตย สัมมาพันธ, 2545: 7)
สรุปได+ว7า การจัดการคุณภาพ เปcนกระบวนการจัดการที่มีระบบต7อการนําไปปฏิบัติ
ในการวางแผนผลิ ตภั ณฑ สู7 การออกแบบ การผลิ ต และการส7 ง มอบ การปรั บ ปรุ งคุ ณภาพอย7 า ง
ต7อเนื่อง เพื่อให+ ผลิตภัณฑหรือบริการบรรลุวัตถุประสงคขององคการและสร+างความพึงพอใจให+กับ
ลูกค+า ทั้ง นี้แนวคิดการบริห ารคุณ ภาพโดยรวมทั่ว ทั้งองคการ เปcน แนวคิด ในการพัฒนาคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เปcนการประสานแนวความคิดของการบริห ารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพโดยระดม
ทรัพยากรมาร7วมกันปรับปรุงระบบหรือกรรมวิธีในการทํางาน เพื่อสนองความต+องการของผู+ใช+บริการ
และผู+ให+บริการโดยมีการเรียนรู+และปรับปรุงอย7างเปcนระบบ เพื่อการพัฒนาองคการให+มีการจัดการ
คุณภาพที่เปcนมาตรฐานสากลและเปcนที่ยอมรับ และการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัย ได+แก7 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ต7อไป
4.2 การเพิ่มผลผลิต
การแก+ไขสภาวะวิกฤติไว+ในหนังสือ Double Increasing Productivity System
(DIPS) ว7าการวิเคราะหวิกฤติการณอย7างเปcนระบบรวมถึง การแก+ไขสถานการณวิกฤตินั้นสามารถสรุป
ออกมาได+ เ ปc น 6 ประการ ด+ ว ยกั น ดั ง นี้ คื อ 1) การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพ หมายถึ ง
การปรับเปลี่ยนคุณภาพจากที่เคยวางไว+ เพื่อแก+วิกฤติสําหรับสินค+าจํานวนหนึ่งไปก7อน 2) การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของปริมาณ หมายถึง การปรับลดหรือเพิ่มจํานวนเพื่อแก+วิกฤติ 3) การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของระยะเวลา หมายถึง การปรับระยะเวลาการจัดส7ง 4) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการ หมายถึง
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เราสามารถเลือกวิธีการใหม7ที่เหมาะสมกว7า 5) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทดแทน หมายถึง
การใช+สิ่งทดแทน 6) การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการชดใช+ด+วยเงิน (ทาคาชิ โคบายาชิ, 2540)
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและการลดต+นทุน ส7วนใหญ7เปcนเทคนิคที่เกี่ยวข+องกับงานวิศวกรรมอุตสาหการ
เปcนเทคนิคซึ่งมีการเผยแพร7และนํามาประยุกตได+ผลมาแล+ว เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต+นทุน
การผลิตพอสรุปได+ดังนี้ 1) การวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิคการพยากรณ
การผลิต เทคนิค PERT & CPM เทคนิคการวางแผนและจัดงานผลิต เทคนิคการควบคุมการผลิต
2) การควบคุมคุณภาพ เทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิค TQC & JIT เทคนิคการสุ7มตัวอย7าง เทคนิค QCC
3) การควบคุมคุณภาพ เทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิคการจัดการด+านพัสดุ เทคนิค EOQ & EMQ เทคนิค
Toyota Production System 4) การศึกษาการทํางานเทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิคการวัดผลงานหรือ
มาตรฐานเวลาการทํางาน เทคนิคการศึกษาวิธีการทํางาน Ergonomics & Human Engineering
5) การวิจัยดําเนินงาน เทคนิคที่ใช+ได+แก7 การโปรแกรมเชิงเส+นตรง เทคนิคทฤษฎีแถวคอย เทคนิคการ
จัดสรรงาน เทคนิคการจําลองสถานการณ 6) การควบคุมต+นทุน เทคนิคที่ใช+ได+แก7 การวิเคราะห
จุดคุ+มทุนหรือเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เทคนิค VE เทคนิคการประเมินต+นทุนหรือควบคุมงบประมาณ
7) การออกแบบผลิตภัณฑ เทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิคการคัดเลือกและออกแบบผลิตภัณฑ เทคนิคการ
บรรจุภัณฑ 8) การวางผังโรงงาน เทคนิคที่ใช+ได+แก7เทคนิคการจัดสมดุลของสายการผลิต เทคนิคการ
เลือกและทดแทนเครื่องจักร เทคนิคการจัดผังเครื่องจักรและโรงงาน 9) การขนถ7ายวัสดุ เทคนิคที่ใช+
ได+แก7 เทคนิคการวิเคราะหระบบการขนถ7าย เทคนิคการจัดระบบขนถ7ายวัสดุ 10) การจัดระบบ
ข7าวสารข+อสนเทศ เทคนิคที่ใช+ได+แก7 เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคระบบข7ายงานและคอมพิวเตอรและ
ระบบข+อมูล เพื่อ การจัดการ 11) การซ7อ มบํารุงรัก ษา ได+แก7ร ะบบบํารุงรักษา 12) เครื่องมือใน
อุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช+ได+แก7 เครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม เครื่องมือกล 13) การประหยัดพลังงาน
ได+แก7 พลังงานไฟฟwา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานในอาคาร 14) ความปลอดภัยในโรงงาน เทคนิคที่ใช+
ได+แก7 เทคนิคการลดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม 15) การกําจัดของเสียในอุตสาหกรรม เทคนิคที่ใช+ได+แก7
เทคนิคการกําจัดของเสียทิ้ง อากาศ ของเหลว และของแข็ง 16) การบริหารงานบุคคล ได+แก7 การ
ประเมินงาน การอบรม การจูงใจ การส7งเสริมความก+าวหน+า (วันชัย ริจิรวนิช, 2545)
สรุปได+ว7า การเพิ่ ม ผลผลิ ต เปc น เทคนิ ค การเพิ่ ม ผลผลิ ต และลดต+ น ทุ น การผลิต
การศึกษาเทคนิคการทํางานเพื่อนํามาแก+ไขและพัฒนางานและปรับปรุงงานให+เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและและ การนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละ
องคประกอบหลัก องคประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป
4.3 งานวิศวกรรม
ลักษณะระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วยขอบข7ายระบบงาน 4 ระบบด+วยกัน คือ
1) ระบบวิ ศวกรรมไฟฟw าและสื่อสาร 2) ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล 3) ระบบวิศวกรรมประปา
สุขาภิบาลและดับเพลิง 4) ระบบปwองกันรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดย
ในแต7ละระบบจะประกอบไปด+วยระบบย7อยต7างๆ ดังรายละเอียดต7อไปนี้ (ธงชัย ทองมา, 2553: 25-28)
1. ระบบวิศวกรรมไฟฟeาและสื่อสาร ในระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 8 ระบบ
ซึ่งสามารถจัดเปcนลักษณะงานที่ต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพื่อความสะดวกสําหรับผู+เช7าและผู+ใช+
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อาคาร ได+แ ก7 (1.1) ระบบไฟฟwา สํ า รองจากเครื่อ งกํา เนิด ไฟฟwา (Generator) มี ความพร+อมที่ จ ะ
จ7ายไฟสํารองกรณีไฟฟwาจากการไฟฟwานครหลวงดับได+ตลอดเวลา ระบบไฟฟwาสํารองจะจ7ายไฟฟwาเมื่อ
เกิดเหตุการณฉุ กเฉิน เช7น ไฟฟwาดับ ระบบไฟฟwาขัดข+อง โดยจะมีการสํ ารองให+ระบบต7 างๆ ได+แก7
ระบบแสงสว7างพื้นที่ส7วนกลาง ระบบไฟฟwาสํารองจ7ายให+เฉพาะระบบลิฟต ระบบปbŒมน้ําประปา และมี
บางส7ว นไว+คอยให+บ ริการกับ ผู+เช7าเพื่อจ7ายไฟฟwาให+กับระบบภายในห+องคอมพิวเตอร ของผู+เช7าด+วย
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ
(1.2) ระบบการจ7ายไฟฟwาภายในอาคาร โดยส7งผ7านหม+อแปลงไฟฟwา เพื่อแยกมาจ7ายตามตู+ย7อยไฟฟwา
ในแต7ละชั้นและมีระบบควบคุมกระแสไฟฟwา และแรงดันไฟฟwา มีการจ7ายไฟฟwาจากการไฟฟwานครหลวงมี
สายส7งอื่นรองรับหากเกิดไฟฟwาดับ ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และประจําปzจะ
ว7าจ+างผู+เชี่ยวชาญด+านระบบไฟฟwาแรงสูงเข+าตรวจสอบระบบอีกครั้ง ดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษา
และวัดค7ากระแสไฟฟwาต7างๆ พร+อมจัดทํารายงานสรุปให+กับทางอาคาร (1.3) ระบบไฟฟwาในอาคาร
และระบบไฟฟwาแสงสว7าง และอุปกรณไฟฟwาต7างๆ มีการเก็บรวบรวม หรือทํารายการเพื่อตรวจสอบ
คือ มีการจดบันทึกลงในตารางจดบันทึกของแต7ละระบบ โดยแยกกันชัดเจน มีรายการการตรวจสอบ
ระบบระบบไฟฟwาในอาคารระบบไฟฟwาแสงสว7าง และอุปกรณไฟฟwาต7างๆ ซึ่งจะมีการกําหนดเปcน
แผนการบํารุงรักษาประจําปzและมีกําหนดการทําการบํารุงรักษาที่ชัดเจน โดยปกติจะมีงานตรวจสอบ
ทุกวันโดยวิศวกรประจําอาคาร ผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซมคือ ช7างประจําอาคาร (1.4)
ระบบสื่อสารประกอบไปด+วยระบบโทรศัพท ทางอาคารมีการจัดเตรียมไว+ภายในอาคาร ระบบอินเตอรเน็ต
ผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซมคือ ช7างประจําอาคาร (1.5) ระบบเตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบ
ให+เปcนไปตามมาตรฐานมีครบทุกพื้นที่ ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการ
บํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ (1.6) ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ผู+ตรวจสอบ
ทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ (1.7) ระบบ
ปwองกันฟwาผ7า ที่ได+ตามข+อกําหนดของกฎหมาย ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และ
การบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ (1.8) ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศนรวม
(MATV) ให+บริการกับผู+เช7าฟรี ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษา
ซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ
2. ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ในระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 4 ระบบ ซึ่ง
สามารถจัดเปcนลักษณะงานที่ต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพื่อความสะดวกสําหรับผู+เช7าและผู+ใช+
อาคาร ได+แก7 (2.1) ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารต7างๆ ใช+ระบบปรับอากาศเปcนระบบทําความเย็น
แบบรวมศูนย (Central Chiller) ปรับอุณหภูมิการทํางานโดยอัตโนมัติ และระบายความร+อนด+วยหอ
ผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) มีเครื่องส7งลมเย็น (AHU) ติดตั้งอยู7ในแต7ละพื้นที่เช7าตามชั้นต7างๆ
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ
เปcนประจําทุกเดือน (2.2) ระบบระบายอากาศ จะมี ทั้ ง ดู ด อากาศเสี ย ออกและดู ด อากาศดี เ ข+ า มา
ภายในอาคาร ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+
ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (2.3) ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งอยู7ที่
ช7องทางหนีไฟ ซึ่งเปcน ข+อกําหนดที่กฎหมายบังคับให+ มีระบบนี้ ระบบนี้ จะใช+ เมื่อเกิดเหตุ ทางช7าง
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ประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอก
ดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (2.4) ลิฟต โดยการดูแลรักษาทางบริษัทที่รับผิดชอบจะเข+ามาตรวจสอบ
เปcนประจําโดยจะทุกเดือน เปcนการทําสัญญาบริการแบบรวมอะไหล7และแยกอะไหล7
3. ระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง ในระบบนี้จ ะประกอบด+ว ย
ระบบย7อย 3 ระบบ ซึ่งสามารถจัดเปcนลักษณะงานที่ต7อเนื่องและสอดรับเปcนระบบ เพื่อความสะดวก
สําหรับผู+เช7าและผู+ใช+อาคาร ได+แก7 (3.1) ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkler System) มีติดตั้ง
ทุ ก พื้ น ที่ ใ นอาคารและเปc น ไปตามข+ อ กํา หนดของกฏหมาย ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ
บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จ ะส7งให+ตัว แทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซม (3.2)
ระบบหัวจ7ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) มีติดตั้งทุกชั้นออกแบบตาม
ข+อกําหนดของกฏหมาย ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และซ7อมแซม หากซ7อม
ไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซมต7อไป (3.3) ระบบการบําบัดน้ําเสียการบําบัด
น้ําเสียก7อนทิ้งสู7ภ ายนอกอาคารจะต+องเปcนไปตามข+อกําหนดของกฏหมาย โดยมีการตรวจสอบค7า
ปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช+ในการย7อยสลายสารอินทรีย (Biochemical Oxygen demand: BOD)
ของน้ําเสียที่จะปล7อยสู7ภายนอกทุกเดือน ทางช7างประจําอาคารเปcนผู+ตรวจสอบ บํารุงรักษา และ
ซ7อมแซม หากซ7อมไม7ได+จะส7งให+ตัวแทนจากภายนอกดําเนินการซ7อมแซม และมีการว7าจ+างบริษัท
ที่ปรึกษาที่มีความชํานาญและมีห+องทดลองที่ผ7านการรับรองจากหน7วยงานราชการ คอยให+คําปรึกษา
และให+คําแนะนํากับอาคาร
4. ระบบปeองกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร ใน
ระบบนี้จะประกอบด+วยระบบย7อย 2 ระบบ ซึ่งสามารถจัดเปcนลักษณะงานที่ต7อเนื่องและสอดรับเปcน
ระบบ เพื่อความสะดวกสําหรับ ผู+เช7า และผู+ใช+อาคาร ได+แก7 (4.1) ระบบปwองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ประกอบด+วย (1) มีการติดตั้งกล+องวงจรป‰ด (CCTV) ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7าง
ประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ เปcนประจําทุกเดือน (2) ระบบแจ+ง
สัญญาณเตือนเมื่อเป‰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
ประจํ า อาคาร และการบํ า รุง รัก ษาซ7อ มแซม โดยเจ+า ของผลิ ต ภั ณ ฑ เปc น ประจํ า ทุ ก 4 เดื อ น
(4.2) ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ประกอบด+วย (1) มีระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building
Automation System: BAS) โดยควบคุมการป‰ดเป‰ดระบบระบบต7างๆ คือ ระบบไฟฟwาแสงสว7างใน
บริเวณพื้นที่ส7ว นกลาง ระบบปรับ อากาศในส7ว นของเครื่อ งส7ง ลมเย็น 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) ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศนรวม(MATV)
ผู+ตรวจสอบทดสอบระบบโดย ช7างประจําอาคาร และการบํารุงรักษาซ7อมแซม โดยเจ+าของผลิตภัณฑ
เปcนประจําทุก 3 เดือน (ธงชัย ทองมา, 2553: 25-28)
สรุปได+ว7า ลักษณะระบบประกอบอาคาร ของอาคารสํานักงาน จะมีความเหมือนกัน
และจะมีความแตกต7างกัน ในบางระบบ รายละเอีย ดของงานระบบประกอบอาคาร ประกอบด+วย
ขอบข7ายระบบงาน 4 ระบบด+ว ยกัน คือ 1) ระบบวิศ วกรรมไฟฟwา และสื่อสาร 2) ระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 3) ระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 4) ระบบปwองกันรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยในแต7ละระบบจะประกอบไปด+วยระบบย7อยต7างๆ
ของอาคารสํานักงาน และการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัย ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละ
องคประกอบหลัก องคประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง ต7อไป
5.แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
องคการต+องพยายามหาหนทางจั ดการความเสี่ย งที่ อาจเกิดขึ้น กั บองคการท7 ามกลาง
สถานการณแห7 ง การเปลี่ ย นแปลงได+ โดยอาจเกิ ด ความเสี่ ย งในด+ า นการเงิ น ความเสี่ยงในด+าน
ปฏิบัติก าร ความเสี่ย งในด+า นอํา นวยการและความเสี่ย งในด+า นกลยุท ธ ตามแนวทางของ โคโซ7
(COSO, 2004) ทั้ง นี้แนวทางการบริห ารความเสี่ย งมาตรฐานในระดับ สากล COSO ย7อมาจาก
Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission เปcนองคการใน
สหรัฐอเมริกาที่ได+พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาตรฐานในระดับสากลเพื่อให+องคการต7างๆ
ใช+เปcนแนวปฏิบัติ และได+ประกาศใช+ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 โดย COSO (2004) กล7าวว7าความ
เสี่ยงคือเหตุการณที่มีความไม7แน7นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต7อการบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปwาหมายขององคการ (อัจจิมา ศิริสวัสดิ์, 2555: 4) โดยการจัดการความเสี่ยงนั้นอาจมีหลายๆ วิธี
หลายแบบ แต7ที่นิย มจัด การความเสี่ย งในยุค ปbจ จุบัน คือ การตั้ง เกณฑและวิธีการที่มาบรรเทา
สถานการณให+เกิดกระบวนการปฏิบัติงานและการเรียนรู+ ในด+านการยอมรับความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง (COSO, 2004).
ความหมายและความสําคัญของความเสี่ยง
ความเสี่ยงเปcนสิ่งที่ไม7สามารถหลีกเลี่ยงได+ แอบแฝงอยู7ในทุกระบบของการทํางานไม7มีสิ่ง
ใดที่จะหลบหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได+ เปcนความไม7แน7นอนที่อาจเกิดขึ้นได+ใอนาคต ความเสี่ยงจึง
เปรียบเสมือนฝbนร+ายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (Grose, 1987) หากแนวความคิดในเรื่องของความเสี่ยงเกิด
จากความไม7แน7นอนของเหตุการณที่ทําให+เกิดความสูญเสีย เกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ย งแบ7งออกเปcน 2
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 ความเสี่ยงจากการคาดการณล7วงหน+า (Speculative risk) มีความเกี่ยวข+อง
กับผลลัพธ 3 ประการ ที่มีความเกี่ยวข+องคือ เกิดความสูญเสีย เกิดผลกําไร หรือไม7มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะที่ 2 ความเสี่ยงแท+จริง เปcนความเสี่ยงที่จะไม7มีผลกําไรเกิดขึ้น มีเพียงการสูญเสียหรือไม7สูญเสีย
เท7านั้น ความเสี่ยงแบบแท+จริงเปcนความเสี่ยงอย7างเดียวที่สามารถทําประกันได+ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การชดเชยความสูญเสียแต7มิใช7ทําประกันเพื่อหวังผลกําไร (H.E. Jones and D.L.Long, 1996) ทั้งนี้
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ความเสี่ยง มีรากศัพทมาจากภาษา อิตาเลียนคําว7า Risicare ซึ่งมีความหมายว7าท+าทายหรือกล+าหาญ
เปcนการกล7าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับตัวเลือก และการตัดสินใจ (Jackson, Allum and Gaskell, 2006: 2)
ความเสี่ยง หมายถึง ความเปcนไปได+ของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณขึ้นและผลกระทบที่
เปcนสาระสํา คั ญ จากเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น (สุ พ จน โกสิ ย ะจิ น ดา, 2541: 9) ของโอกาสของเหตุการณที่
ไม7พึงประสงค ภายในระยะเวลาหรือภายในสภาวะแวดล+อมที่ระบุขึ้น อาจพิจารณาได+ในลักษณะของ
ความถี่ของเหตุการณไม7พึงประสงคที่เกิดขึ้นในช7วงเวลาหนึ่งหรือความน7าจะเปcนที่จะเกิดเหตุการณไม7
พึ่งประสงคนั้นขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นมาแล+ว (วิริยะ รัตนสุวรรณ, 2544: 75) โอกาสที่บางสิ่ง
บางอย7างเกิดขึ้น นั้นเปcนผลลัพธของสิ่งที่เปcนอันตรายหรือคุกคามที่ส7งผลกระทบต7อกิจกรรมทางธุรกิจ
หรือแผนการต7างๆ (ชัยเสฏฐ พรหมศรี, 2550: 14) ทั้งนี้เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายในสถานการณที่ไม7แน7น นอนและจะส7ง ผลกระทบหรือสร+างความเสี่ยง ความล+มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุและสําเร็จต7อเปwาหมายและวัตถุประสงค ทั้งในระดับประเทศ ระดับองคการ ระดับ
หน7วยงานและบุคลากรได+ (เจนเนตร มณีนาค และคณะ, 2548: 5) อย7างไรก็ตามหากพิจารณาในงาน
ด+านการบริหารอาคาร ความเสี่ยงนั้นอาจมีผลกระทบต7อผู+ใช+ การใช+ และเจ+าของอาคาร อันเกิดจาก
อาคารสถานที่ ทรัพยากรกายภาพจึงเปcน เรื่องที่อยู7ในความรับ ผิดชอบโดยตรงของงานการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ จึงมีหน+าที่สําคัญในการบริหารจัดการ เพื่อเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งผลกระทบและความเสียหายต7างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา (เสริชย โชติพานิช, 2553:181-182)
อย7างไรก็ ตามได+มีผู+ให+ ความหมายของความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ ยงไว+
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) ความเสี่ยงมีความสัมพันธกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่สามารถคาดการณได+ ความผัน
แปรระหว7างผลที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราคาดหวัง หรือความน7าจะเปcนที่เกิดความสูญเสียหรืออาจจะ
เกิดความสูญเสีย ในทางอุตสาหกรรม ความเสี่ยงหมายถึงสิ่งที่ได+รับการประกัน และยังหมายความ
รวมถึงความเปcนไปได+ในการที่จะเกิดเหตุการณที่ไม7พึงปรารถนา (Broder, 2006: 3)
การบริหารความเสี่ยง เปcนเรื่องของกระบวนการวางแผนและการควบคุมความเสี่ยงให+
เกิดขึ้นให+สามารถอยู7ในวิสัยที่ควบคุมได+ หรือสามารถปwองกันได+ และในกรณีที่เปcนความเสี่ยงที่อยู7
นอกเหนือการควบคุมหรือควบคุมได+ยาก ก็ต+องมีกระบวนการคอยระมัดระวังให+มีโอกาสรู+ได+ล7วงหน+า
โดยมีแผนรองรับให+เกิดความเสี่ยงก็แต7น+อยที่สุดที่สามารถเปcนไปได+ซึ่งประกอบไปด+วยองคประกอบ
ดังนี้คือ 1) โครงสร+างการจัด องคการ เปcน เรื่อ งเกี่ย วกับ การแบ7ง แยกหน+าที่และมอบหมายงานให+
ผู+ รั บ ผิ ด ชอบนํ า ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง ถ+ า มี ก ารจั ด การที่ เ หมาะสมก็ จ ะช7 ว ยให+ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเกิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 2) ทรัพยากรบุคคล เนื่องจาก “คน” เปcนกลไกสําคัญที่สุดในการ
บริหารจัด การให+กิจ การงานต7า งๆ สํา เร็จ ลุล7ว งไปได+ต ามวัต ถุป ระสงคหรือ เปwา หมายที่กําหนดไว+
3) วัฒนธรรมองคการเนื่ อ งจากการบริ ห ารความเสี่ ย งต+ อ งทํา ควบคู7 ไปกับกระบวนการควบคุมซึ่ง
วัฒนธรรมองคการที่มีสภาพแวดล+อมของการควบคุมที่ดีย7อมทําให+โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานลดลง 4) การณรงคเรื่องการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยการเน+นให+มีการปฏิบัติงานที่ถูกต+อง

54
เปcนแผนกลยุ ท ธที่ สํา คั ญ อี ก อย7 า งหนึ่ ง โดยต+ อ งเน+ น ให+ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย7างถูกต+องในครั้งแรก
การสร+างความเข+าใจต7อพนักงานหากการทํางานถูกต+องในครั้งแรก องคการจะต+องไม7เสียค7าใช+จ7าย
สูญเปล7าในการแก+ไขสิ่งที่ทําผิดให+ถูกต+อง 5) กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการวางแผน
และการควบคุมความเสี่ยงให+อยู7ในวิสัยที่ควบคุม หรือปwองกันได+ โดยมีแผนรองรับให+เกิดความเสี่ยงให+
น+อยที่สุด (เจริญ เจษฎาวัลย, 2546: 100-106) ทั้ง นี้ก ารประเมิน ความเสี่ย งก็เ ปcน ส7ว นหนึ่งใน
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด+วย ซึ่งจะประกอบไปด+วย ความหมายและประเภทของความ
เสี่ยง ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง หลักการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับความสําเร็จ
ของการจัดทําระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (อมร มะลาศรี, 2554: 30)
แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือการลดความสูญเสียมีต+นกําเนิดมาจากคุณภาพ
ของผลผลิตหรือคุณภาพการบริการไม7ได+มาตรฐาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดิมไม7สามารถ
ประยุก ตใช+ได+กับ ลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต7างกันได+ ในปbจจุบันมาตรฐานของระบบการจัดการ
รูปแบบต7าง ๆ ต+องสามารถประยุกตใช+ได+อย7า งหลากหลาย กล7าวคือต+องสามารถช7วยให+องคการ
จัดการกับความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการในลักษณะที่แตกต7างกันได+ (Brumale and Mc Dowall, 1999:
52-58) อาจกล7าวได+ว7ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีลักษณะขั้นตอนที่ไม7แตกต7างกัน และนักวิชาการ
ได+กล7าวถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว+ 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) การระบุความเสี่ยง (Identify
Risks) ต+องจําแนกหรือระบุสิ่งที่จะสัมผัส กับ ความเสี่ย งให+ได+ ขั้น ตอนนี้ไม7ได+มีความสําคัญเพียงด+าน
การบริห ารความเสี่ย งในรูป แบบที่เคยชิน ที่มุ7ง ไปที่ค วามเสี่ยงที่แท+จริง 2) การประเมินความเสี่ยง
(Evaluation Risks) สําหรับแต7ละแหล7งที่มาของความเสี่ยงที่ชี้ชัดแล+วว7าต+องมีการประเมินผล ในขั้นตอนนี้
ความเสี่ยงที่แท+จริงจะได+รับการจัดประเภทว7าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได+หรือไม7 ยิ่งไปกว7านั้นต+องมีการ
ประเมินความถี่ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด+วยการวิเคราะหขนาดและความรุนแรงของความเสียหายเปcน
เรื่องจําเปcน 3) การเลือกเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง (Select Risk Management Techniques)
ผลที่ได+รับในข+อสองใช+เปcนพื้นฐานในการตัดสินวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู7ในบางกรณีอาจไม7ต+อง
ทําอะไรเลย ในกรณีอื่นอาจต+องมีก ารจัด งบประมาณไว+สํา หรับ กรณีความเสี่ยงที่มีศักยภาพ และ
4) การตัดสินใจและการทบทวน (Implement and Review Decisions) การตัดสินใจในการใช+วิธีการที่
พอเหมาะในการบริหารความเสี่ยง แต7การบริหารความเสี่ยงจะต+องทําตามกรรมวิธีที่ตัดสินใจไว+ล7วงหน+า
แล+วและมีการทบทวนอย7างต7อเนื่อง (Trieschmann, Hoyt and Sommer, 2005: 76-84) และได+มี
การแบ7งกลยุทธการบริห ารความเสี่ย งเปcน 5 ขั้น ตอน คือ 1) ระบุค วามเสี่ย งโดยพิจารณาจาก
ผลกระทบและโอกาส 2) วิเคราะหความเสี่ยงโดยพิจารณาความน7าจะเปcนและผลรวมของความเสียหาย
3) จัดลําดับความเสี่ยงและทําแผนที่ความเสี่ยง 4) การแยกวิเคราะหความเสี่ยงโดยวางแผนในการ
แยกประเภทความเสี่ยงต7อการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงถ7ายโอนความเสี่ยง ความเสี่ยงส7วนที่เหลือการลด
ความเสี่ยงหรือทําความเสี่ยงให+เบาบางลง และ 5) การกํากับหรือดูแลความเสี่ยงโดยการประเมิน
สถานภาพและความเสี่ยงในการยกเลิกเปwาหมาย (Smith and Merrit, 2002: 246) โอกาสที่จะเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณไม7พึงประสงค ซึ่ ง อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตและมีผลกระทบ หรือทําให+การดําเนินงานไม7ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปwาหมาย
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ของมหาวิทยาลัย ทั้งในด+านยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงิน การบริหาร ซึ่งอาจเปcนผลกระทบ
ทางบวกด+วยก็ได+ โดยวัดจากผลกระทบ (Consequence) ที่ได+รับ และโอกาสที่จ ะเกิด (Likelihood)
ของเหตุการณ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล+าพระนครเหนือ, 2553: 2)
สรุปได+ว7าการบริหารจัดการความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญในการบริหารองคการไม7ว7าจะเปcน
องคการภาครัฐและภาคเอกชน ความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญ ทําให+เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด+าน
การยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง
องคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ7 ถ+าพลาดไปไม7ได+มองถึงการบริหารความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณไม7พึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีผ ลกระทบ หรือ ทํา ให+ก ารดํา เนิน งานไม7ป ระสบความสํา เร็จ ตามวัตถุประสงคและ
เปwาหมายขององคการลดน+อยลงได+หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน+อย และการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัย
ได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองคประกอบหลัก องคประกอบย7อย และตัวชี้วัดความเสี่ยง
โอกาส และผลกระทบ เพื่อการประเมินความเสี่ยงต7อไป
ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได+มีผู+กล7าวถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงไว+อย7างหลากหลาย แต7ก็มีจุดร7วมกัน
คือ การยึดตามกรอบการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง คือกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด+วย 4 ขั้นตอนได+แก7 1) การค+นหาความเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง
การค+นหาปbญหาต7าง ๆ ที่ทําให+เกิดความเสี่ยงกับผู+ใช+บริการที่มีผลกระทบต7อทั้งทางด+านร7างกาย จิตใจ
อารมณ และสังคมรวมทั้งด+านจิตวิญญาณ โดยการค+นหานั้นสามารถที่จะหาข+อมูลได+จ ากคํา ร+ อ งเรี ย น
จากผู+ใช+บริการการสัมภาษณผู+ดําเนินงาน การทํารายงานอุบัติการณที่เกิดขึ้น การออกแบบสอบถาม
การศึกษาจากเอกสารและตําราต7างๆ เปcนต+น 2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หมายถึง
การวิเคราะหความถี่ความรุนแรง และความสําคัญของเหตุการณแต7ละเหตุการณว7าเหตุการณที่เกิดขึ้น
มีความถี่และรุนแรงมากน+อยเพียงใด 3) วิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) หมายถึง การหา
กลยุทธเพื่อนํามาใช+ในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยกลยุทธต7างๆ ที่นํามาใช+จัดการความเสี่ยง
นั้นจะต+องสอดคล+องกับนโยบายและเปwาหมายขององคการ 4) การประเมินผล (Risk Evaluation)
หมายถึง การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงว7าสามารถลดอุบัติการณหรือความเสี่ยงได+หรือไม7 โดย
ศึกษาเหตุ ก ารณที่ เ กิ ด ขึ้ น ย+ อ นหลั ง เพื่ อ ดู ผ ลสํา เร็ จ ของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาว7า
เหตุการณใดยังคงอยู7 เพื่อปรับมาตรการการปwองกันหรือลดความเสี่ยงขึ้นใหม7ให+เหมาะสมกับหน7วยงาน
(Wilson, 1999: 95) อย7างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไว+ 6 ขั้นตอน ได+แก7 1) การ
วางแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) เปcนการนําระบบพลวัต (Dynamics
System) มาใช+ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
การวิเคราะหปbญหาในอนาคตและสะท+อนให+เห็นระดับโครงสร+างที่หลากหลายโดยผลสะท+อนกลับของ
โครงการ 2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การใช+ระบบพลวัตสนับสนุนให+สามารถระบุ
ความเสี่ยงได+ 2 ทางคือ การระบุคุณภาพจากการวิเคราะหผลสะท+อนกลับ และการระบุร ะดับ ปริมาณ
จากสารสนเทศของโครงการ การใช+ระบบพลวัตทําให+ผู+จัดการสามารถตรวจสอบผลสะท+อนกลับใน
ระยะแรกว7าก7อให+เกิดความเสี่ยงที่จะกระทบต7อโครงการหรือไม7ด+วยวิธีการข+างต+นทําให+สามารถจัด
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ความเสี่ยงที่ไม7เกี่ยวข+องออกไปได+ นอกจากนั้นการตรวจสอบด+วยระบบพลวัตยังช7วยให+ค+นพบสารสนเทศ
เชิงปริมาณทั้งสถานภาพของโครงการและอดีตที่ผ7านมา 3) การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative
Risk Analysis) เปcนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบผ7านการวิเคราะหวงจรของ
ผลสะท+อนกลับแต7ละวงจรจะทําให+มองเห็นพลังผลักดันให+เกิดผลผลิตของโครงการ 4) การวิเคราะหความ
เสี่ย งเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) ในการกําหนดความเสี่ยงเชิงปริมาณจากระบบ
พลวัตก7อให+เกิดประโยชนสําคัญ 2 ประการ คือเกิดการคาดการณในแนวกว+างและการคาดการณนั้น
จะสะท+อนให+เห็นผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ+อม 5) การวางแผนตอบสนอง
ความเสี่ยง (Response Planning) สถานการณจําลองจากระบบพลวัต เปcนเครื่องมือที่ทรงพลัง
สามารถตอบสนองความเสี่ยงอย7างได+ผล ประโยชนสําคัญของระบบพลวัต คือ ช7วยสนับสนุนการทดสอบ
การตอบสนองต7อความเสี่ยงที่ยุ7งยากซับซ+อนได+ผลตอบสนองที่สามารถระบุโอกาสการตอบสนองความ
เสี่ยง เปcนการวิเคราะหที่มีประสิทธิผลทําให+เข+าใจสาเหตุของความเสี่ยงและนําไปสู7การวางแผนจัดการ
ความเสี่ยงหรือการแก+ไข 6) การตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control)
ระบบพลวัตยังสามารถใช+เปcนเครื่องมือในการตรวจติดตามความเสี่ยงและการควบคุมช7วยให+สามารถ
ระบุสัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความเสี่ยงยังสามารถตรวจติดตามและประเมินประสิทธิผล
การบริหารความเสี่ยง (Rodrigues, 2001: 58) ทั้งนี้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงไว+ 4 ขั้นตอน ได+แก7
1) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปcนการวิเคราะหความเปcนไปได+ของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ในการดําเนินงานแต7ละช7วงของแผนโครงการ สมาชิกในทีมต+องระดมสมองหรือค+นหาปbญหาที่
อาจเกิดขึ้น 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปc น การประเมิ น ในรู ป ของเหตุการณ
ที่ไม7ปรารถนาที่อาจเกิดขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเปcนไปได+ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร และจะไปกระทบกับส7วนอื่น ๆ ของแผนงานโครงการหรือไม7 3) การรับมือ
กับความเสี่ยง (Risk Response Development) เปcนการตัดสินใจว7าจะรับมือกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
อย7างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งจะทําได+โดยทําให+เบาบางลง หรือการหลบเลี่ยง หรือการส7งต7อ หรือการ
แบ7งปbน หรือคงไว+เหมือนเดิม 4) การควบคุมความเสี่ยง (Risk Response Control) เปcนกระบวนการ
สุดท+ายของการบริหารความเสี่ยง คือ การควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนกลยุทธ การดําเนินงาน
และเฝwาระวังความเสี่ย งใหม7ๆ ที่จ ะเกิดขึ้น (Gray and Larson, 2006: 209) อย7างไรก็ตาม
การประเมินความเสี่ยงควรจะได+สารสนเทศที่ดีเพื่อนําไปสู7การจัดการขององคการ เปcนสารสนเทศที่
ทําความเข+ าใจได+ ง7ายและการตั ดสินใจในการบริห ารจัดการความเสี่ย งควรจะได+ รับ การจัดลํ าดั บ
ความสําคัญก7อนหลัง ดังนั้น จึงมีทฤษฎีมากมายหลายทฤษฎีและความพยายามที่จะกําหนดข+อมูลเชิง
ปริมาณแทนความเสี่ยง สูตรในการคํานวณความเสี่ยงมีอยู7มากมาย แต7สูตรหรือสมการที่เปcนที่ยอมรับ
กันอย7างกว+างขวางคือ ความถี่ของการเกิดเหตุการณคูณกับผลกระทบของเหตุการณนั้น
แนวความคิดการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงตามความหมายของ Project Management Institute Body of
Knowledge (PM BoK: 2000) ได+นิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 1)การบริหาร
ความเสี่ยงเปcนกระบวนการที่มีรูปแบบการบ7งชี้การประเมินความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ 2) การบริหาร
ความเสี่ ย งเปc น วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งอย7างเปcนระบบ ซึ่งเกี่ยวข+องกับการบ7งชี้และการควบคุม
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เหตุการณที่มีแนวโน+มทําให+เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต+องการ 3) การบริหารความเสี่ยงเปcนศาสตรและศิลปš
ในการบ7งชี้ วิเคราะหและตอบสนองต7อปbจจัยเสี่ยงตลอดช7วงอายุของโครงการเพื่อให+บรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ตามภาพที่ 11 โดยทั่วไปแบ7งได+เปcน 3 ขั้นตอน ได+แก7
1) การบ7งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification) 2) การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) 3) การ
ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
การบริ หารความเสียง

การบ่งชี
ความเสียง

การวิเคราะห์
ความเสียง

การตอบสนอง
ความเสียง

ภาพที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ที่มา: 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
จากรูปภาพที่ 11 อธิบายได+ว7า 1) การบ7งชี้ความเสี่ยง เปcนกระบวนการของการกระทํา
ความเข+าใจในความเสี่ยงที่มีแนวโน+มที่จะเกิดขึ้นในโครงการ และความรุ7นแรงของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เปcนการหาความเสี่ยงซึ่งมีโอกาสจะมีผลกระทบต7อโครงการและบันทึกเปcนเอกสารไว+ การบ7งชี้
ความเสี่ยงควรจะกระทําทั้งความเสี่ยงภายใน เปcนสิ่งที่ทีมงานโครงการสามารถควบคุมได+ เช7นการ
มอบหมายงานให+กับพนักงาน และความเสี่ยงภายนอกโครงการ เปcนสิ่งที่อยู7เหนือการควบคุมของ
ทีมงานโครงการ เช7น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล การเมือง เปcนต+น ข+อมูลที่
ใช+สําหรับการบ7งชี้ความเสี่ยง ได+แก7 แผนการบริหารความเสี่ยง และผลลัพธของการวางแผนโครงการ
2) การวิเคราะหความเสี่ยง เปcนกระบวนการนําไปใช+ได+กับทุกโครงการเปcนการวิเคราะหความเสี่ยง
วิเคราะหปbญหาด+านสภาวะแวดล+อม ความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การวิเคราะหความ
เสี่ยงมีเทคนิคการวิเคราะหแบ7งออกเปcน 2 ลักษณะ ดังนี้ (2.1) การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
เปcนการระบุความเสี่ยงซึ่งเปcนการพิจารณาองคประกอบของกระบวนการต7างๆ ความสําเร็จของการ
ระบุความเสี่ย งอาจจะเกิดจากการสัม ภาษณ การประชุมระดมความคิด และใช+ประสบการณส7วน
บุคคลในการวิเคราะห และทบทวน ประสบการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เปcนการประเมินความเสี่ยงที่
สามารถจัดหมวดหมู7ความเสี่ยงว7าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้นอยู7ในระดับใด ระดับสูง ระดับปานกลาง
หรือระดับต่ํา และสามารถระบุผลกระทบต7อโครงการนั้นๆ ได+ (2.2) การวิเคราะหความเสี่ยงเชิ ง
ปริ ม าณเปc น การระบุ ค วามเสี่ ย งทั้ ง หมดและวิ เ คราะหเชิ ง ลึ ก ในด+ า นปริ ม าณทํ า ให+ ส ามารถระบุ
ผลกระทบต7อโครงการในเชิงปริมาณได+ โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินความสําเร็จของโครงการ
3 ประการได+แก7 ค7าใช+จ7าย เวลา และ การปฎิบัติการ ซึ่งมีวิธีการที่วิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณที่
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สําคัญในปbจจุบันคือ การวิเคราะหความไว(Sensitivity Analysis) การวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Probabilistic Analysis) 3) การตอบสนองความเสี่ยง เปcนการพัฒนาทางเลือกและวิธีปwองกันเพื่อ
สร+างโอกาสและลดการคุกคามต7อวัตถุประสงคโครงการ รวมทั้งการบ7งชี้ และการมอบหมายบุคคล
หรือ กลุ7ม บุค คลในการรับ ผิดชอบการตอบสนองความเสี่ยง กระบวนการนี้ต+องสร+างความมั่นใจใน
ความถูกต+องของการบ7งชี้ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กระบวนการนี้ต+องสร+างความมั่นใจใน
ความถูกต+องของการบ7งชี้ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงจะต+องมีความเหมาะสมต7อความรุนแรง
ของความเสี่ย ง ต+น ทุน เวลา การสอดคล+อ งกับ ความเปcน จริง และต+ องมี ผู+รั บผิ ดชอบที่ ชัดเจน
การตอบสนองความเสี่ยงมีหลายวิธี กลยุทธที่ใช+มากที่สุดอย7างมีประสิทธิภาพจะถูกเลือกให+เหมาะสม
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อปwองกันหรือลดความน7าจะเปcนและผลกระทบของความเสี่ยงกลยุทธการ
ตอบสนองความเสี่ยง แบ7งได+เปcน 4 วิธี ได+แก7 (1)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (2)การถ7ายโอนความเสี่ยง
(3)การลดความเสี่ยงและ (4)การยอมรับความเสี่ยง (COSO, 2004)
การเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงทฤษฎีของหนังสือ “A Guide to the Project Management
Body of Knowledge” ปz 2004 (PMBoK: 2004) ได+เขียนไว+ว7า การจัดการความเสี่ยงประกอบด+วย
ความสัมพันธที่เกี่ยวข+องกับการวางแผนการจัดการความเสี่ยง การระบุประเภทของความเสี่ยงการวิเคราะห
ข+อมูล และการปรับแก+ไ ขให+เกิดความเสี่ย งน+อยลงหรือสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได+
ส7วนสําคัญส7วนใหญ7 คือส7 ว นในการเพิ่ มเติ มกระบวนการจั ดการต7างๆให+มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช7น
เพิ่มเติมความน7าจะเปcนที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงได+ดีขึ้น และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ
ความเสี่ยง จากภาพที่ 12 แสดงแผนผังการกระบวนการจัดการความเสี่ยง (COSO, 2004)
โครงการการบริหารความเสี่ยง
(Project Risk Management)

การวางแผนการจัดการ
ความเสี่ยง

การระบุแยกแยะประเภท
ของความสี่ยง

(Risk Management

(Risk Identification)

Planning)

การวิเคราะหถึงระยะเวลา
ที่เกิดความเสี่ยง
(Quantitative
Risk Analysis)

การวิเคราะหถึงความรุนแรง
ของความเสี่ยง
(Qualitative
Risk Analysis)

การวางแผนการตอบโตกับ
ความเสี่ยง

การปรับปรุงแกไขและ
ควบคุมความเสี่ยง

(Risk Response
Planning)

(Risk Monitoring
And Control)

ภาพที่ 12 แสดงแผนผังกระบวนการจัดการความเสี่ยง (PMBoK)
ที่มา: 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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โดยที่กระบวนการต7างๆ ดังแสดงตามแผนผังกระบวนการจัดการความเสี่ยง ประกอบด+วย
กระบวนการต7อไปนี้ 1) การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) อธิบาย
วิธีการเข+าใจถึงการทํางานของความเสี่ยง การวางแผนการแก+ปbญหา ตลอดจนผลลัพธของการแก+ไข
ความเสี่ยงในรู ป แบบของโครงการต7 า งๆ 2) การระบุ แ ยกแยะประเภทของความสี่ยง (Risk
Identification) การกําหนดลักษณะประเภทของความเสี่ย งที่จ ะเกิดขึ้น กับโครงการในรูปแบบของ
การบันทึกข+อมูลหมวดหมู7การจัดแบ7งประเภทของความเสี่ยงชนิดต7างๆ 3) การวิเคราะหถึงความรุนแรง
ของความเสี่ยง (Qualitative Risk Analysis) การวิเคราะหถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความ
เสี่ยงชนิดต7างๆ โดยมีการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการความเสี่ยง และรวมถึงการจัดลําดับความ
น7าจะเปcนที่จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อเกิดความเสี่ยง 4) การวิเคราะหถึงระยะเวลาที่เกิดความเสี่ยง
(Quantitative Risk Analysis) การวิเคราะหจํานวนตัวเลขของระยะเวลาทั้งหมดที่เกิดผลกระทบต7อ
ความเสี่ยงของโครงการ 5) การวางแผนการตอบโต+กับความเสี่ยง (Risk Response Planning) การ
พัฒนาวิธีการและแผนการต7างๆ เพื่อให+สามารถลดปbญหาที่เกิดความเสี่ยงในโครงการ 6) การปรับปรุง
แก+ไขและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) การตรวจจับถึงจุดงานที่เกิดความเสี่ยง
ทําการปรับปรุงแก+ไข การระบุแยกประเภทใหม7 การจัดการความเสี่ยงให+เปcนไปตามแผนงาน และการ
ประมวลผลการจัด การความเสี่ย งที่เ กิด ขึ้น ภายในโครงการ โดยทุก ๆ กระบวนการจัด การจะมี
ความสัมพันธต7อกัน ซึ่งแต7ละกระบวนเหล7านี้ทํา ให+ เ กิ ด ผลกระทบต7 อ บุ ค คลหรือกลุ7มงานต7างๆของ
บุคคล โดยจะถูกนําไปใช+เปcนพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงในโครงการต7างๆ ถ+าโครงการถูกแบ7ง
ออกเปcนส7วนงานย7อยหลายส7วนงาน ถึงแม+ว7าแต7ละกระบวนการจะมีความหมายของตัว เองโดยตรง
ก็ยังคงมีส7วนงานที่ทํางานทับซ+อนกับอยู7เสมอซึ่งจะอธิบายต7อไป (COSO, 2004)
จากคํานิยามดังกล7าวการบริหารความเสี่ยงขององคการในยุคสมัยใหม7มีการเปลี่ยนแปลง
ไปสู7 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพื่อการสร+างมูลค7าเพิ่มให+แก7กิจการ ซึ่งมาจากการมองในมุมสูง
หรือ แบบ Bird-Eye View ของผู+บริหารระดับสูงขององคการ และ COSO เองก็เปcนองคการที่
พยายามผลั กดั นให+ ธุ ร กิ จ มี การบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง การบริ ห ารงานเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค7 า เพิ่ ม ให+กิจการ
(Value-Based Management) จะมีตัวตั้งเปcน การบริหารงานเพื่อให+ได+มูลค7าเพิ่มสูงสุด ซึ่งถ+าทําได+
“ตามเปwา” เลยทีเดียวก็ออกจะดูประหลาด ดังนั้นจึงน7าจะได+“สูงกว7าเปwา” หรือ“ต่ํากว7าเปwา” ซึ่ง
ประการหลังนี้ ก็คือ “ความเสี่ยง” นั่นเอง (COSO, 2004)
กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคการตามแนว COSO (COSO - Enterprise
Risk Management - Integrate Framework: COSO - ERM) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 (ค.ศ
2004) COSO ได+ประกาศใช+กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ (COSO - Enterprise
Risk Management - Integrate Framework: COSO - ERM) โดยได+พัฒนาจากกรอบงานการ
ควบคุมภายใน (Internal Control - Integrate Framework) ที่ได+ประกาศใช+ในปz ค.ศ.1992 และ
ปรับปรุงในปz 2537 (ค.ศ. 1994) (COSO, 2004)
กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคการตามแนว COSO - ERM ประกอบด+วย
องคประกอบ 8 ด+านที่สัมพันธกัน ได+แก7 สภาพแวดล+อมภายใน การกําหนดวัตถุประสงค การระบุ
เหตุการณการประเมินความเสี่ยง การตอบสนองต7อความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม สารสนเทศและการ
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สื่อสาร และการติดตามผล เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข+องกัน 4 ประการ ได+แก7
วัตถุประสงคด+านกลยุทธ ด+านการปฏิบัติงาน ด+านความเชื่อถือได+ของรายงาน และด+านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและสัญญา โดยสามารถประยุกตใช+ในการบริหารความเสี่ยงกับองคการทุกประเภท
ทุกอุตสาหกรรม ทุกระดับไม7ว7าจะเปcนระดับบรรษัท ระดับบริษัท ระดับหน7วยธุรกิจ ระดับกิจกรรม
และระดับฝ|าย ซึ่งแสดงดังภาพที่ 13 (COSO, 2004)

ภาพที่ 13 กรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคการตามแนว COSO – ERM 2004
ที่มา: 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
โดยวัตถุประสงคและองคประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคการตาม
แนว COSO - ERM จะอธิบายตามลําดับ ภายใต+บริบทของพันธกิจหรือวิสัยทัศนที่องคการกําหนดขึ้น
ฝ|ายบริหารกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เลือกกลยุทธ และกําหนดวัตถุประสงคที่เชื่อมโยงและ
ลดหลั่นลงไปทั่วทั้งองคการ กรอบโครงสร+างการบริห ารความเสี่ย งขององคการจะช7ว ยนําไปสู7การ
บรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยแบ7งออกเปcน 4 ประเภท ได+แก7 1) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
(Strategic: S) เปcนวัตถุประสงคกําหนดในการบริหารระดับสูง เช7น ตามแผนกลยุทธเพื่อสร+างความ
แตกต7างให+กับสินค+าและบริการเชิงแข7งขัน และให+สอดคล+องกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ
โดยต+องมีแผนงานต7างๆ ที่มีวัตถุประสงค เปwาหมายที่เชื่อมโยง เพื่อสนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ
2) วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน (Operations: O) ได+แก7วัตถุประสงคด+านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งอาจเปcนตัววัดทางการเงินที่มาจากการเงินการบัญชี หรือเปcนตัววัดผลงานหลัก
(Key Performance Indicators; KPI) ของกระบวนการปฏิบัติงานสําคัญ 3) วัตถุประสงคการ
รายงาน (Reporting: R) ได+แก7 วัตถุประสงคด+านความเชื่อถือได+ ความเกี่ยวข+อง ความทันกาล และ
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ความเปcนประโยชนของรายงาน ทั้งทางบัญชีและการปฏิบัติงาน เพื่อทราบสถานการณความคืบหน+า
และการตัดสินใจแก+ไขอย7างทัน กาล สําหรับ ทั้งบุคคลภายในและผู+มีส7ว นได+เสียภายนอกองคการ
4) วัตถุประสงคการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance: C) ได+แก7 วัตถุประสงคที่เกี่ยวข+องกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และระเบียบต7างๆที่กําหนด ซึ่งการละเมิดอาจถูกฟwองร+อง เสียชื่อเสียง
ไม7เปcนไปตามระเบียบที่กําหนด (COSO, 2004)
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยงระดับองคการ COSO - ERM การบริหารความ
เสี่ยงระดับองคการ COSO - ERM ประกอบด+วย 8 องคประกอบที่มีความเกี่ยวข+องซึ่งกันและกัน
องคประกอบเหล7านี้ได+มาจากวิธีการที่ฝ|ายบริหารดําเนินธุรกิจและนํามาผสมผสานเข+ากับกระบวนการ
การบริ ห ารจั ด การได+ ก ล7 า วรายละเอี ย ดไว+ ดั ง นี้ คื อ 1) สภาพแวดล+ อ มภายในองคการ (Internal
Environment) สภาพแวดล+อมขององคการเปcนองคประกอบที่สําคัญในการกําหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและเปcนพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคการ
ประกอบด+วยปbจจัยหลายประการ 2) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคการต+อง
พิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง ให+มีความสอดคล+องกับเปwาหมายเชิงกลยุทธ
และความเสี่ยงที่องคการยอมรับได+ เพื่อวางเปwาหมายในการบริ ห ารความเสี่ ย งขององคการได+อย7าง
ชัดเจนและเหมาะสม 3)การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปcนการรวบรวมเหตุการณที่อาจ
เกิดขึ้นกับหน7วยงาน ทั้งปbจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปbจจัยภายในและปbจจัยภายนอกองคการและเมื่อเกิดขึ้น
แล+วส7งผลให+องคการไม7บรรลุวัตถุประสงคหรือเปwาหมาย ทั้งนี้เพื่อทําความเข+าใจต7อเหตุการณและ
สถานการณนั้นๆ และเพื่อให+ผู+บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได+เปcนอย7างดี 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมิน
ความเสี่ยงเปcนการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงที่มีอยู7โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 5) การ
ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปcนการดําเนินการหลังจากที่องคการสามารถระบุความเสี่ยง
ขององคการและประเมิน ระดับ ของความเสี่ย งแล+ว โดยจะต+องนําความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให+อยู7ในระดับที่องคการยอมรับได+
ด+วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ+มค7ากับการลงทุน เกิดกระบวนการปฏิบัติงานในด+าน
การยอมรับความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ7ายโอนความเสี่ยง
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต7างๆ เพื่อช7วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร+างความมั่นใจว7าจะสามารถจัดการกับ ความเสี่ย งนั้นได+อย7างถูกต+อง
และทําให+การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปwาหมายขององคการ ปwองกันและลดระดับความเสี่ยง
ให+อยู7ในระดับที่องคการยอมรับ 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องคการจะต+องมีระบบสารสนเทศและการติดต7อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปcนพื้นฐานสําคัญที่
จะนํ าไปพิ จ ารณาดํ าเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งต7 อไปตามกรอบและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติที่องคการ
กําหนด และ 8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคการจะต+องมีการติดตามผล เพื่อให+ทราบ
ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานว7 า เหมาะสมและสามารถจั ดการความเสี่ ยงได+ อ ย7 างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม7
(COSO, 2004)
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จากบริ บทของการทบทวนวรรณกรรมที่กล7าวมามีความเกี่ยวข+องกั บการเสนอกรอบ
แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง องคการมีการเปลี่ยนแปลงไปสู7
การบริห ารจัด การความเสี่ย งจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อทุกหน7วยงานในองคการมีวิธีการในทาง
เดี ย วกั นในการระบุ ประเมิ น และจั ดการความเสี่ ย งกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามภาพที่ 14
ประกอบไปด+วย 4 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1) วัฒนธรรมองคการ (Culture) 2) โครงสร+างการบริหาร
ความเสี่ยง (Structure) 3) กระบวนการ (Process) และ 4) ปbจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)
1)วัฒนธรรมองคการ
•
•
•
•

วัตถุประสงค
นโยบาย
กลยุทธ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได+

4) ปmจจัยพื้นฐาน
•
•
•
•

2) โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

วิธีการ
ระบบ
เครื่องมือ
ข+อมูลสําหรับผู+บริหาร

•
•
•
•

หน7วยงาน/ คณะกรรมการ
สายการรายงาน
บทบาท/ ความรับผิดชอ
ทักษะ/ บุคลากร

3) กระบวนการ
•
•
•
•

การบ7งชี้ความเสี่ยง/การวัดความเสี่ยง
การกําหนดขอบเขต
การติดตามความเสี่ยง
การระบุปbญหา

ภาพที่ 14 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความไม7แน7นอน ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรค (ภัยคุกคาม) ความไม7แน7นอน ความ
เสี่ยง โอกาส และอุปสรรค มีความเกี่ยวข+องกันอย7างใกล+ชิด ความไม7รู+ ในอนาคตที่มีความไม7แน7นอน
จะกลายเปcนได+ทั้งเชิงบวก ที่เอื้อผลประโยชน หรือเชิงลบ ที่ไม7เอื้อผลประโยชน เสียผลประโยชน
(Unfavorable) แต7การขาดความรู+ เหตุการณในอนาคต ความน7าจะเปcนผลของเหตุการณที่มีความ
ไม7แน7นอนนั้นจะกลายเปcน “ชุดของ ผลลัพธ” ที่เปcนไปได+ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ จําแนกรูปแบบของ
ความเสี่ยงสามารถจําแนกได+หลายแนวทาง เช7น หากจําแนกตามความไม7แน7นอน โอกาสและความเสี่ยง
สามารถแบ7งชนิดของความเสี่ยงได+เปcน 1) Known เปcนความเสี่ยงที่รู+ชัดแจ+ง ทั้งแหล7งกําเนิด เกิดขึ้น
ที่ไหน เมื่อไร มีสาเหตุจากอะไร และผลกระทบอย7างไร มีข+อมูลรายละเอียดถูกต+องครบถ+วนสมบูรณ
2) Known-unknown เปcนความเสี่ยงที่รู+ว7าจะเกิดขึ้น แต7ไม7รู+ ไม7แน7นอนว7ามีผลกระทบเมื่อใด
อย7างไร มีระดับหรือปริมาณความรุนแรงเท7าไร 3) Unknown-unknown เปcนความเสี่ยงที่ไม7รู+อะไรเลย
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ไม7มีข+อมูล ไม7สามารถคาดเดาได+ และหากจําแนกตามผลกระทบต7อโครงการ สามารถแบ7งรูปแบบของ
ความเสี่ยงออกเปcน 1) Scope risks เปcนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต7อวัถตุประสงคด+านขอบเขตงาน
2)Quality risks เปcนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต7อวัถตุประสงคด+านคุณภาพ 3) Schedule risks เปcน
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต7อวัถตุประสงคด+านระยะเวลาการทํางาน 4) Cost risks เปcนความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต7อวัถตุประสงคด+านต+นทุนค7าใช+จ7าย และหากจําแนกความเสี่ยงตามแหล7งกําเนิดของความเสี่ยง
สามารถแบ7งรูปแบบของความเสี่ยงออกเปcน 1) External, unpredictable เปcนความเสี่ยงภายนอกที่
ไม7สามารถคาดเดา หรือไม7สามารถทํานายได+ เช7น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เหตุการณชุลมุนหรือ
ประท+วง เปcนต+น 2) External, predictable but uncertainty เปcนความเสี่ยงภายนอกที่สามารถ
คาดเดา ทํ า นายได+ เช7น ผลกระทบทางสัง คม ชุม ชน สิ ่ง แวดล+อ ม สภาพเศรษฐกิจ เปc น ต+ น
3) Internal-non-technical เปcนความเสี่ยงภายในที่ไม7เกี่ยวกับทางด+านเทคนิค 4) Technical เปcน
ความเสี่ยงทางด+านเทคนิค 5) Legal เปcนความเสี่ยงทางด+านระเบียบข+อกําหนด สัญญา กฎหมาย
(R. Max Wideman, 1992)
ได+ มีการยกตั ว อย7 างการประเมิ น ความเสี่ ย งในด+ านข+ อมู ล สารสนเทศของสถาบั นโพลี
เทคนิคและมหาวิทยาลัย รัฐ เวอรจิเนีย (Virginia Tech) โดยมีการแบ7งกลุ7มและร7ว มกัน ประเมิน
ความเสี่ยงในแต7ละแผนกมีขั้นตอนการดําเนิ นการ 7 ขั้นตอนคือ 1) การระบุถึงทรัพยสิน ทั้งส7ว น
hardware software และระบบปฏิบัติการของแผนก 2) รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของ
สินทรัพยดังกล7าว 3) การระบุถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยสินได+ 4) จัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงที่วิเคราะหได+ 5) จัดทํารายงานและให+รายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยง 6) หาความสัมพันธ
ระหว7างความเสี่ยงกับทรัพยสินโดยอาศัยแบบฟอรมที่กําหนด 7) การจัดหาแผนจัดการปwองกันความเสี่ยง
(Randy Marchany, 2002)
อย7 างไรก็ ต าม การบริ ห ารความเสี่ ย งองคการ คื อ การกํ า หนดกลยุ ท ธ บุ ค ลากร
กระบวนการ เทคโนโลยีและองคความรู+ให+เปcนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อสร+างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององคการ โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของ
องคการ COSO enterprise wide risk management ได+ให+คําจํากัดความของการบริหารความ
เสี่ยงองคการไว+ว7า การบริหารความเสี่ยงขององคการเปcนวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ผนวกเข+ากับแผน
กลยุทธขององคการ โดยทําการประเมินสถานการณที่มีผ ลกระทบต7อ องคการและจัด ทําแผนการ
ปwองกันไว+ล7วงหน+า โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรลุพันธกิจขององคการและเกี่ยวข+องกับคณะกรรมการ
บริหารทุกคนของบริษัท (นฤมล สอาดโฉม, 2550: 30) จากรูปแบบของความเสี่ยง มีการจําแนก
แจกแจง และจัดหมวดหมู7เปcนโครงสร+างความเสี่ยง (Risk Breakdown Structure, RBS) RBS เปcน
เครื่องมือที่สําคัญในการระบุความเสี่ยง และโครงสร+างงาน (Work Breakdown Structure, WBS)
โครงสร+างงาน เปcนการกระจายงานโครงการหนึ่งออกเปcน งานย7อยตามลาดับ ชั้น บนล7างอย7างเปcน
ระบบและมีโครงสร+างแบบแผนผังต+นไม+ โดยทําการกระจายแตกออกเปcนกลุ7มงาน และแต7ละกลุ7มงาน
ก็กระจายแตกออกเปcนงานย7อยๆ ต7อไปอีกทีละชั้นๆ ซึ่งงานย7อยลําดับท+ายสุดที่ถูก แบ7งออกมาเหล7านี้
ก็คือ “กิจกรรม (Activity)” ในการแบ7งจะต+องเปcนไปตามกฎ 100 เปอรเซ็นต (วชรภูมิ เบญจโอฬาร,
2553)
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ความเสี่ยงในอาคาร
ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย หมายถึง ความเสี่ยงจากสภาวะที่เปcนอันตราย และก7อให+เกิด
ความเสียหายต7อชีวิตและทรัพยสินของผู+ใช+อาคาร และเจ+าของอาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ
ปรากฎการณธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความประมาท โดยคาดการณได+ยากหรือไม7อาจ
คาดการณได+อย7างแม7นยํา ความเสี่ยงประเภทนี้ ได+แก7 ภัยจากลักษณะอาคารสถานที่ที่เปcนอันตราย
อัคคีภัย น้ําท7วม แผ7นดินไหว เปcนต+น (เสริชย โชติพานิช, 2553: 186) ภัยคุกคาม และความเสี่ยง
ความไม7ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม โดยมีสิ่งที่เปcนอันตราย เช7น สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือ
เหตุการณ เปcนต+น(เสริชย โชติพานิช, 2553:183-186) โอกาสที่ภัยคุกคามอาจเกิดขึ้นได+และก7อให+เกิด
ความสูญเสีย หรือเปcนอันตรายกับผู+ใช+อาคารและทรัพยสิน เรียกว7า ความเสี่ยง หรือ Risk (Broder,
2006) หากพื้นที่ใดมีภัยคุกคามมาก และภัยคุกคามนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได+มาก ถือได+ว7าพื้นที่นั้นๆ มี
ระดับความเสี่ยงสูง เปcนผลให+ระดับความปลอดภัยในพื้นที่มีต่ําหรือน+อย ความเสี่ยงต7อความปลอดภัย
ในอาคาร ตามภาพที่ 15 อาจจํา แนกได+เ ปcน 3 ประเภท ได+แ ก7 1) ความเสี่ยงด+านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู+ใช+อาคาร 2) ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย 3)ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (เสริชย
โชติพานิช, 2553: 186)
ความเสีย่ งต7อสวัสดิภาพและทรัพยสิน
Security Risks

Facility Risk

ความเสีย่ งด+านสุขภาพอนามัย
Health/Indoor environmental Risks
ความเสีย่ งด+านอุบัตภิ ัยและอุบัติเหตุ
Safety Risks

ภาพที่ 15 ความเสี่ยงด+านความปลอดภัยในอาคาร
ที่มา: เสริชย โชติพานิช. การบริหารทรัพยากรกายภาพหลักการและทฤษฎี (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แห7งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 186.
จากรูปภาพที่ 15 ความเสี่ยงด+านความปลอดภัยในอาคาร (เสริชย โชติพานิช, 2553:
186) มีร ายละเอีย ด จํา แนกเปcน 1) ความเสี่ย งด+านสุขภาพและสุขภาพอนามัย ของผู+ใช+อาคาร
(Health Risk) หมายรวมถึง ความเสี่ยง สภาวะที่เปcนอันตราย ต7อสุขภาพและอนามัย ของผู+ใช+อาคาร
ที่จะก7อให+เกิดความเจ็บป|วย ไม7สบาย อันมีสาเหตุจากการใช+อาคาร ซึ่งอาจเกิดได+จาก (1) Poor
workplace environmental & Sick Building Syndrome (2) Ergonomic risk (3) Disease
(4) Poor workplace environmental & Sick Building Syndrome ทั้งนี้ Sick Building
Syndrome (SBS) หมายถึง การเจ็บป|วย โรคภัย อันเกิดจาก (การมาใช+) อาคารที่ผิดมาตรฐาน หรือมี
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สภาพแวดล+อมภายในอาคารที่ไม7ดี สภาพแวดล+อมในอาคารหมายถึง ระดับอุณหภูมิและความชื้น
คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ระดับการระบายอากาศ (Ventilation)
ระดับฝุ|นละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ คารบอนไดออกไซด(CO2) และ คารบอเนต (CO3)
และก“าซพิษอื่นๆ กลิ่น ระดับแสงสว7าง ระดับเสียง อาการที่เกิดจาก SBS จะได+แก7 อาการปวดศีรษะ
ง7วงซึม คัดจมูก เปcนต+น ซึ่งก7อให+เกิดผลกระทบในการลดทอนประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
โดยมักมีสาเหตุมาจาก ระดับคุณภาพอากาศไม7ดี ระดับคุณภาพแสงสว7างไม7ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติ
หรือไม7เหมาะสมปbจจัยที่ก7อให+เกิดสภาวะ Sick Building Syndrome (Leaman and Tong, 1994)
ได+แก7 การกําหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ไม7เหมาะสมดีพอ การมีมาตรฐานการบํารุงรักษาและทํา
ความสะอาดที่ต่ําเกินไป การขาดฐานข+อมูลเรื่องประสทิธิภาพอาคาร การไม7คาดการณถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ย นแปลง ความไม7เข+า ใจในเรื่องความซับ ซ+อนของลักษณะของอาคาร ระบบประกอบ
อาคารมีประสิทธิภาพการทํางานต่ํา การแก+ปbญหาที่มีการร+องเรียนโดยผู+ใช+อาคารล7าช+า การละเลย
ปbญหาที่มาจากความเครียดในการทํางาน การละเลยการมีส7วนร7วมของผู+ใช+พื้นที่ในขั้นตอนการออกแบบ
การดํา เนิ น การบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพไม7 ไ ด+ รั บ ความสําคัญ การเชื่อถือในการทํางานของระบบ
เทคโนโลยีอาคารมากจนเกินไป (เสริช ย โชติพานิ ช, 2553) Ergonomic risk คือความเสี่ยงที่ มี
ผลกระทบต7อสรีระผู+ทํางานในอาคาร โดยมักมีสาเหตุมาจากลักษณะของอุปกรณ ครุภัณฑภายใน
สํานักงาน ไม7เหมาะสมหรือไม7ได+มาตรฐานทําให+เกิดอาการเจ็บปวดตามข+อต7อ การปวดและเมื่อยล+า
ของกล+ามเนื้อ เปcนต+น ซึ่งส7งผลกระทบถึงผู+ปฏิบัติงาน ลดทอนประสิทธิภาพการทํางาน และเปcนผลไป
ถึงผลผลิตจากการทํางานลดลง เชื้อโรค (Disease) คือ ความเสี่ยงที่มีต7อสุขภาพของผู+ใช+อาคาร ที่จะ
เกิดจากการแพร7กระจายของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคทางอากาศ ก7อให+เกิดความเจ็บป|วยในระบบ
ทางเดินหายใจ จัดเปcนความเสี่ยงขั้นร+ายแรง เชื้อโรคเหล7านี้ได+แก7 Legionnaire disease, Avian fiu
Sars AH1N1 เปcนต+น 2) ความเสี่ยงด+านอุบัติภัย (Safety Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เปcนอันตราย และก7อให+เกิดความเสียหายต7อชีวิตและทรัพยสินของผู+ใช+อาคาร และองคการเจ+าของ
อาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ปรากฎการณทางธรรมชาติ ภัยภิบัติทางธรรมชาติ และความ
ประมาท โดยเราคาดการณได+ยากหรือไม7อาจคาดการณได+อย7างแม7นยํา ความเสี่ยงประเภทนี้ได+แก7
อุบัติเหตุ(Accidental risk) ภัยจากลักษณะอาคารสถานที่ที่เปcนอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟwา ไฟดูด
ไฟฟwาซ“อต น้ําท7วม แผ7นดินไหว เปcนต+น 3) ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (Security Risks) หมายถึง
ความเสี่ยงที่เกิดจาก ภัยคุกคามต7อความปลอดภัย (Security threats) สิ่งที่คุกคามหรือลดทอนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผู+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 เพื่อปwองกัน หลีกเลี่ยง หรือลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นตาม
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+ า ที่ ข อง Facility Management (FM) ในเรื่ อ ง Facility Risk
Management ผู+บริหารทรัพยากรกายภาพ จัดเปcนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการสร+างความปลอดภัย
ในอาคาร ทั้งก7อนเกิดเหตุ ระหว7างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ (Langston and Lauge-Kristensen,
2002, อ+างถึงใน เสริชย โชติพานิช, 2553: 187)
ทั้งนี้บทบาทและภาระหน+าที่หลักของ Facility Management ในการบริหารความเสี่ยง
ความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด+ว ย สร+า งความปลอดภัย โดยการดํา เนิน การให+อ าคารและ
ทรัพยากรกายภาพถูกลักษณะทั้งด+านอนามัย และทางกฎหมาย ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ดําเนินการจัดการความเสี่ยงโดยการกําหนดมาตรการจัดให+มีแผนดําเนินการทุกอย7างเพื่อปwองกัน
ลดทอน และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดําเนินการฟ›Œนฟู ภายหลังเกิดความเสียหาย เพื่อให+
องคการสามารถกลับมาดําเนินการได+ต7อไปอย7างรวดเร็วที่สุด (เสริชย โชติพานิช, 2553:187)
ทั้งนี้ความเสี่ยงของอาคารแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับอาคาร หรือเกิดกับผู+ใช+อาคาร ซึ่งแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงของ
อาคารในเรื่องหลักๆ 3 ส7วนได+แก7 1) ความเสี่ยงด+านสุขภาพและสุขอนามัยของผู+ใช+อาคาร(Health
Risks) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 ระดับคุณภาพอากาศไม7ดี ระดับคุณภาพแสงสว7าง
ที่ไม7ดี ระดับอุณหภูมิผิดปกติหรือไม7เหมาะสม 2) ความเสี่ยงด+านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได+ให+
ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เปcนอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟwา
เช7น ไฟดูด ไฟฟwาซ็อต น้ําท7วม แผ7นดินไหว 3) ความเสี่ยงด+านความปลอดภัย (Security Risk) อาคาร
ได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การลักทรัพยและการโจรกรรม การทําร+ายร7างกายหรือการ
คุกคามต7อชีวิต การก7อการร+าย การชุมนุมประท+วง เปcนต+น (ธงชัย ทองมา, 2553: 462)
จากข+อมูลข+างต+น ผู+วิจัยได+ทําการสังเคราะหองคประกอบสําคัญในความหมายของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อค+นหาและคัดสรรองคประกอบสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแนวคิ ดของนักวิ ชาการทั้งของไทยและต7างประเทศเพื่อนําไปเปcน แนวคิ ดในการพั ฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ดังแสดงรายละเอียดใน
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จากตารางที่ 4 พบว7า องคประกอบสําคัญในความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
นักวิชาการ ส7วนมากให+ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มากที่สุด รองลงมาคือ การลด
หรือควบคุมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง การกระจายหรือโอนความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การค+นหาความเสี่ยง การ
ตัดสินใจและการทบทวน สภาพแวดล+อมภายในองคการ สารสนเทศและการสื่ อสาร การติดตาม
ประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล+องกับแนวคิดของผู+วิจัยที่ได+จําแนกความหมายและองคประกอบของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงไว+
สรุปได+ว7า การบริหารจัดการความเสี่ย ง เปcน เรื่องสําคัญในการบริหารองคการไม7ว7าจะ
เปcนองคการภาครัฐภาคเอกชนความเสี่ยงเปcนเรื่องสําคัญ องคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ7 ถ+าพลาด
ไปไม7ได+มองถึงการบริหารความเสี่ยง อาจจะส7งผลเสียต7อองคการได+ที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเปcนสิ่งที่องคการต+องทําเปcนแผนและต+องมีการกํากับดูแลอย7างต7อเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลง
ให+มีความเหมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ทั้งนี้การบริหารความเสี่ย งจะประสบความสํา เร็จ ได+
จําเปcนต+องมีกลยุทธ ปbจจัยการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควบคู7กันไป โอกาสที่จะ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล7า หรือเหตุการณไม7พึงประสงค ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําให+การดําเนินงานไม7ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
และเปwาหมายขององคการลดน+ อยลงได+ หรือมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้ นน+อยที่สุ ดและบทบาทสําคั ญและ
ภาระหน+าที่หลักของการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความปลอดภัยในอาคารสํานักงาน ประกอบด+ว ย การสร+า งความปลอดภัยโดยการดําเนินการให+
อาคารและทรั พ ยากรกายภาพ ให+ ถูก ลั ก ษณะทั้ ง ด+ า นอนามั ย และทางกฎหมาย ตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยง ดําเนินการจัดการความเสี่ ย งโดยการกํา หนดมาตรการจั ด ให+มีแผนดําเนินการ
ทุกอย7างเพื่ อ ปw อ งกั น ถ7 า ยโอน และหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย งที่ อ าจเกิดขึ้น สามารถดําเนินการฟ›Œนฟู
ภายหลังเกิดความเสียหาย เพื่อให+องคการสามารถกลับมาดําเนินการได+ต7อไปอย7างรวดเร็วที่สุดและ
การนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัยต7อไป
6. ทฤษฏีการประเมิน
การประเมิ น เปc น กระบวนการสร+ างสรรคที่ ส อดคล+ องกับแนวทางประชาธิปไตย โดยมี
เปwาหมายเพื่อพัฒนาและสร+างประโยชนสุขแก7สังคม การประเมินเกี่ยวข+องกับการกําหนดคุณค7าของ
สิ่งที่สนใจภายใต+บริบทของสังคมที่ทําการศึกษา สําหรับการเข+าถึงคุณค7าของสิ่งต7างๆ ภายใต+บริบทนั้นๆ
ขึ้นอยู7กับระบบความเชื่อและประสบการณของนักประเมินว7าต+องใช+มาตรการลักษณะใดทําการตัดสิน
คุณค7า ซึ่งนักประเมินต7างมีลั ก ษณะที่ แ ตกต7 า งกั น จากความเชื่ อ ในวิ ธี อั ต นั ย นิ ย มจนถึ ง ความเชื่อวิธี
ปรนัยนิยม ความหมายของการประเมินได+รับการพัฒนามาอย7างต7อเนื่องเริ่มต+นจากความเข+าใจที่ว7า
การประเมินเปcนสิ่งเดียวกับการวัดผลการเรียนรู+ของผู+เรียน (Measurement-Oriented) การประเมิน
เปcนกระบวนการศึกษาสิ่งต7างๆ โดยใช+ระเบียบวิธีวิจัย (Research- Oriented) การประเมินเปcนการ
ตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว+ (Objetives- Oriented) การประเมินเปcนการช7วย
เสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision- Oriented) การประเมินเปcนการสนองสารสนเทศแก7
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ผู+เกี่ยวข+องมั้งหลายด+วยการบรรยายอย7างลุ7มลึก (Description- Orinted) และการประเมินเปcนการ
ตัดสินคุณค7าของสิ่งที่มุ7งประเมิน (Judgment- Oriented) การสืบทอดและพัฒนามาอย7างต7อเนื่องทํา
ให+ความหมายของการประเมินมีความชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 11,21)
การประเมิน จัด เปcน "ศาสตร" (Science) ประเภทหนึ่ง เนื่อ งจากมีคุณ ลัก ษณะของความเปcน
ศาสตร 3 ประการ อันได+แก7 องคความรู+ (Body of Knowledge) นิยามศัพทในสาขาเปcนการ
เฉพาะตัว (Method of Inquiry Knowledge) ตลอดจนวิธีการสั่งสมความรู+(Method of Inquiry
Knowledge) เปcนการเฉพาะตัว โดยในด+านองคความรู+นั้น การประเมินมีคุณสมบัติในด+านความรู+อัน
ได+ แ ก7 การประเมิ น ประกอบไปด+ ว ยส7 ว นที่ เ ปc น ข+ อ เท็ จ จริ ง (Fact) ทฤษฎี(Theory) และรูปแบบ
(Model) ของการประเมินอย7างหลากหลาย ในขณะที่ด+านคําศัพทเกี่ยวกับสาขาโดยตรงนั้นพบว7าการ
ประเมินมีคําศัพทใช+เรียกขานสื่อความระหว7างกลุ7มนักวิชาชีพการประเมินเพื่อก7อให+เกิดความเข+าใจ
เปcนอันหนึ่งอันเดียวกันจํานวนมาก และในด+านวิธีการสั่งสมความรู+เปcนการเฉพาะตัว จะพบว7าการ
ประเมินมีการใช+วิธีการต7างๆ นานาในการแสวงหาความรู+เกี่ยวกับการประเมินเช7น การสังเกต การ
สํารวจ การสัมภาษณ การตรวจสอบเอกสาร การใช+แบบสอบรายการ การสอบถาม ฯลฯ วิธีการต7างๆ
เหล7านี้ทําให+ได+มาซึ่งความรู+เกี่ยวกับการประเมิน และความรู+ที่ได+มาจะถูกนําไปจัดให+เปcนหมวดหมู7
ก7อให+เกิดศาสตรแห7งการประเมินต7อไปเรื่อยๆ การประเมินมีความโน+มเอียงที่จะเปcนศาสตรในกลุ7ม
สังคมศาสตรค7 อนข+ างมากเนื่ องจากศาสตรแห7 งการประเมิน จะเกี่ ย วข+องโดยตรงกั บ สังคมศาสตร
มากกว7าเรื่องอื่นๆ (รัตนะ บัวสนธ, 2550: 1-2)
ปรัชญาและความหมายของการประเมิ น ปรั ช ญาการประเมิ น (Philosophy of
Evaluation)ปรัชญา (Philosophy) แปลตามรากศัพท หมายถึง ความรัก ความปราดเปรื่องเรือง ปbญญา
หรือความเปcนปราชญ เนื้อหาของปรัชญามุ7งเน+นการใช+ตรรกวิทยา (Logic) ซึ่งคือ ความเปcนเหตุเปcนผล
เปcนเครื่องมือในการศึกษาความจริง (Reality) โดยมีปbญหาสําคัญที่ต+องสืบค+นอยู7 2 ประเด็น ได+แก7
ความจริงคืออะไร เปcนสาขาปรัชญาที่เรียกว7า อภิปรัชญา (Metaphysics) และเข+าถึงความจริงได+
อย7างไร เปc นอีกสาขาหนึ่งของปรัชญาชื่อว7 า ญาณปรั ชญา (Epistemology) มีร ายละเอีย ดดังนี้
อภิปรัชญา (Metaphysics) อภิปรัชญา เปcนสาขาปรัชญาที่มุ7งตอบคําถามว7า “ความจริงคืออะไร” มี
นักปรัชญาได+ให+คําตอบไว+ ซึ่งสามารถสรุปเปcน 3 แนวทางใหญ7ๆ (กีรติ บุญเจือ, 2531, อ+างถึงใน ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2552: 2-3) ได+แก7 1) ลัทธิจิตนิยม (Psychism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7า ความจริงอยู7ที่จิต
สสารเปcนเพียงการแสดงออกของจิตโดยไม7มีความเปcนจริงของตนเอง เพราะต+องอาศัยความเปcนจริง
ของจิต ซึ่งเปcน ความจริง ของสิ่งสากลในโลกแห7งมโนคติ (World of Ideas) 2) ลัทธิสสารนิยม
(Materialism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7าสสารเท7านั้นที่เปcนความจริง เพราะจิตไม7มีจริงเนื่องจากสสารมี
พลังบางรูปที่แฝงเร+นซึ่งมนุษยบางคนไม7เข+าใจ จึงสมมุติเอาว7า มีจิตอยู7เบื้องหลัง ดังนั้น ความจริงจึง
เปcนสสารที่สามรถแตะต+องสัมผัสได+ 3) ลัทธิทวินิยม (Dualism) นักปรัชญากลุ7มนี้เชื่อว7า ความจริง
ประกอบด+วยทั้งจิตและสสาร ซึ่งอาจมีค วามสั ม พั น ธกั น ในลั ก ษณะที่ ว7 า จิ ต เปc น ผู+ส ร+างสสารให+มี
ความเปcนจริงในตนเอง หรื อ จิ ต เปc น ตั ว ควบคุ ม สสารได+ โดยรู+ ก ฎเกณฑของสสารญาณปรัชญา
(Epistemology) ญาณปรัชญา เปcนอีกสาขาหนึ่งของปรัชญาที่มุ7งสืบค+นว7า “เราเข+าถึงความจริงได+
อย7างไร” หรือ“เราควรใช+มาตรการใดตัดสินว7าความรู+สิ่งใดเปcนจริงสิ่งใดเปcนเท็จ” นักปรัญชาหลาย
ท7านได+เสนอมาตรการเข+าถึงความจริงซึ่งสามารถสรุป เปcน มาตรการสําคัญๆ ได+ 2 แนวทางได+แก7
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1) ลัทธิอัตนัยนิยม (Subjectivism) นักปรัชญาแนวนี้เชื่อว7า จิตของมนุษยไม7สามารถรู+ว7าอะไรจริง
อะไรเท็จ การตัด สิน ว7า อะไรจริง หรือ เท็จ จึง เปcน เรื่อ งของแต7ล ะบุค คล เพราะแต7ละบุคคลต7างมี
หลักการที่เหมาะสมของตนเอง 2) ลัทธิปรนัยนิยม (Objectivism) นักปรัชญาแนวนี้เชื่อว7า มนุษย
สามารถรู+ว7าอะไรจริงอะไรเท็จ จึงควรมีมาตรการสากลที่แน7นอนสําหรับทุกคนในการตัดสินความรู+ว7า
จริงหรือเท็จถ+าบุคคลใดก็ตามมีความรู+ถึงขั้นมาตรฐานแล+วจะต+องเห็นความจริงเหมือนกันหมด แต7การ
ที่ผลออกมาหลากหลายเปcนเพราะยังมีความรู+ไม7ถึงขั้น แนวทางของปรัชญาบริสุทธิ์ (Pure Philosophy)
ที่ประกอบด+วยอภิปรัชญา(การศึกษาความจริง) และญาณปรัชญา (การศึกษาวิธีการเข+าถึงความจริง)
ถือ ว7า เปcน พื้น ฐานอยู7ใ นความรู+สึก นึก คิด ของมนุษ ยเราทุก คน การนํา เอาปรัช ญาบริสุทธิ์ (Pure
Philosophy) ไปตีความหมายในศาสตรสาขาต7างๆ ขึ้นอยู7กับเรานําปรัชญาบริสุทธิ์ไปตีความในสาขาไหน
ในสาขาการศึกษาจะเรียกว7า ปรัชญาการศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตรเรียกว7า ปรัชญาวิทยาศาสตร ใน
สาขาจิตวิทยาเรียกว7า ปรัชญาจิตวิทยา และในสาขาการประเมินเรียกว7า ปรัชญาการประเมิน เปcนต+น
มนุษยเราไม7ว7าจะอยู7ในสาขาใดๆ ก็ตาม จะเปcนนักวิจัย นักประเมิน นักบริหาร หรือบุคคลในสาขาใดๆ
ก็ตามย7อมมีแนวทางในการศึกษาความจริง และวิธีการเข+าถึงความจริงไม7แบบใดก็แบบหนึ่ง อาจจะ
คล+ายคลึงกันหรือแตกต7างกัน ขึ้นอยู7กับความรู+และความเชื่อของแต7ละบุคคล (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2554: 1-3)
นิยามการประเมิน (Definitions of Evaluation) “การประเมิน” เปcนคําที่ถูกกล7าวถึง
มากที่สุด แต7มีความเข+าใจไม7ตรงกันในนิยามของการประเมิน พอเอ7ยถึงคําว7า “การประเมิน” บางท7าน
นึกถึงการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การติดตามผลการดําเนินงาน การสร+างเครื่องมือทดสอบ
การวิเคราะหข+อมูล หรือการเขีย นบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน แท+จริงแล+วการประเมินมีความ
สลับซับซ+อนกว7านั้นมากและมีความแตกต7างจากกระบวนการซึ่งเรารู+จักกันดีโดยทั่วไป เช7น “การวัดผล”
หรือ “การวิจัย” เปcนต+นความสับสนในความหมายของคําเกิดขี้นได+เสมอแม+แต7บรรดานักประเมินด+วย
กันเอง ยังไม7สามารถมีความเห็นเปcนเอกฉันทว7าการประเมินคืออะไรกันแน7? จึงทําให+มีการให+คํานิยาม
ของการประเมินอย7างหลากหลาย การทําความเข+าใจถึงความหมายของ “การประเมิน” นับได+ว7าเปcน
สิ่งสําคัญ ต7อการทําความเข+าใจทฤษฏี และกิจกรรมการประเมิน (ศิริชัย กาฐจนวาสี, 2554: 13)
ได+เสนอพัฒนาการของความหมายการประเมินที่นักประเมินได+ให+ไว+ต7างๆ กันดังนี้
1. การประเมิน (Evaluation) = การวัด (Measurement) การประเมินในระยะแรก
การประเมินได+รับการถ7ายทอดความรู+ส7วนใหญ7มาจากการวัด ซึ่งการวัดผลถูกนําไปใช+ในโรงเรียนเปcน
เวลานานหลายพันปzมาแล+ว การวัดผลมีจุ ด มุ7 ง หมายเพื่ อ ประเมิ น ดู ว7 า ผู+ เ รี ย นว7 า มี ค วามรอบรู+ ใ น
เนื้อหาวิชามากน+อยเพียงไรในตอนแรกจะใช+วิธีการสังเกต สอบปากเปล7า ฝยเวลาต7อมาเปcนการใช+
แบบสอบเพื่อให+ได+คะแนนเปcนตัวบ7งชี้ระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถทางสมอง จึงได+มีการใช+แบบ
สอบสําหรับการวัดและประเมินผลในโรงเรียนอย7างกว+างขวาง นักประเมินในช7วง ค.ศ. 1920-1930
จะใช+คําว7า “การวัดและการประเมิน” ในความหมายเดียวกัน เนื่องจากว7าการประเมินเปcนสิ่งที่แฝงเร+น
และมีแหล7งกําเนิดมาจากศาสตรแห7งการวัด จึงไม7น7าแปลกใจเลยเมื่อมีคนพูดถึงสองคําดังกล7าวแต7รวม
ความหมายถึงสิ่งเดียวกัน ซึ่งสามารถสังเกตได+จากชื่อหนังสือและงานเขียนของผู+เชี่ยวชาญทางด+าน
การวัดผล ที่ใช+คําทั้งสองในความหมายเดียวกันหรือคล+ายคลึงกันเวลาต7อมา คําว7า “การวัด” และ
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“การประเมิน” เริ่มแยกจากกันและมีการให+ความสําคัญต7อคําว7า “การประเมิน” มากขึ้น อย7างไรก็ตาม
คําว7า “การประเมิน” ยังอยู7ในลักษณะที่ใกล+ชิดมากกับคําว7า “การวัด” ตัวอย7างเช7น Thorndike
ทั้งนี้ Hagen (1969: 10) ได+กล7าวว7า“การประเมินเปcนกระบวนการที่มีความสัมพันธ
อย7างใกล+ชิดกับการวัดเพียงแต7การประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกว7า และต+องอาศัยการวินิจฉัย
ว7าเหมาะไหม ดีหรือไม7 ถ+าใช+เทคนิคการวัดที่ดีย7อมจะเปcนพื้นฐานสําคัญสําหรับการประเมินที่ถูกต+อง”
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 14) การนิยามว7าการประเมิน คือ การวัด มีข+อดีในแง7ที่ทําให+การประเมิน
ได+บ7มเพาะและพัฒนาอยู7กับหลักการทางวิทยาศาสตรของการวัด ซึ่งเน+นความเปcนปรนัย และความ
เที่ยงตรง โดยยึดหลักการใช+เครื่องมือมาตรฐานเพื่อวัดคุณลักษณะที่แตกต7างระหว7างบุคคล การใช+
สถิติวิเคราะหเพื่อหาข+อสรุปรวมทั้งการสร+างมาตรฐานหรือบรรทัดฐานไว+สําหรับ การเปรียบเทียบ
แต7ผ ลเสีย ที่ติดตามมาคือทําให+นักประเมิน มีบ ทบาทเปcน นักเทคนิคการวัด มุ7งสร+างเครื่องมือวัด
คุณลักษณะของบุคคล การประเมินจึงผูกติดอยู7กับ การตีความหมายของคะแนนที่ได+จากเครื่องมือ
มาตรฐานของการวัดมากเกินไปทําให+มองข+ามตัวแปรเชิงประเมินที่สําคัญบางตัว ซึ่งไม7สามารถวัดได+
ในเชิงปริมาณ เช7น การจัดองคการการประสานงาน ปฏิสัมพันธระหว7างองคประกอบต7างๆ ภายใน
และภายนอกองคการ เปcนต+น รวมทั้งขาดพัฒนาการของการกําหนดเกณฑสําหรับการตัดสินและการ
วินิจฉัยคุณค7าของสิ่งที่ทําการศึกษา
2. การประเมิน (Evaluation) = การวิจัยประยุกต (Applied Research) เมื่อพิจารณาดู
กิจกรรมการประเมินแล+ว พบว7ามีลักษณะใกล+เคีย งกับ กิจ กรรมการวิจัยเปcนอย7างมาก ทั้งในแง7ของ
ความผูกพันอย7างลึกซึ้งที่มีต7อระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การออกแบบ (design) เครื่องมือและการ
วิเคราะห ด+วยเหตุนี้จึงมีการมองว7าการประเมินเปcนวิทยาศาสตรประยุกต (Guttentag and Struening,
1975; Riecken and Boruch, 1974; Weiss, 1972) เท7ากับเปcนการมองว7าการประเมินเปcน “การ
วิจัยประยุกต” นั่นเอง ซึ่งสอดคล+องกับ Rossi (1972,1982) ที่ระบุว7า การประเมินเปcนการใช+ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมสําหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคมด+านการวางแผน การติดตามผล ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของโครงการ ดังนั้นจึงได+มีการเสนอแนะให+นําหลักการทางการวิจัยมาใช+เปcนหลักใน
งานการประเมินนั่นเอง
ศิริชัย กาฐจนวาสี (2554: 13-21) กล7าวถึงข+อได+เปรียบของการมองว7าการประเมิน
เปcนการวิจัยประยุกต คือ เราสามารถนํา จุดเด7น ของระเบีย บวิธีวิจัย (ถ+า สามารถกระทําได+อย7าง
เหมาะสมกับสถานการณ) มาใช+ เ ปc น แนวทางของวิ ธี ก ารประเมิ น เช7 น การกํา หนดและทดสอบ
สมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การทดสอบทางสถิติ เปcนต+น ทําให+ผลการประเมินน7าเชื่อถือ ในแง7
ของการปฏิบัติจุดเด7นดังกล7าวสามารถนําไปสู7ข+อจํากัดของกระบวนการตัดสินคุณค7าในปรัชญาของ
การประเมิ น รวมทั้ ง ความเปc น ประโยชนของผลการประเมิน ต7อผู+ต+องการใช+สารสนเทศเนื่องจาก
ธรรมชาติของการวิจัยและการประเมินมีทั้งจุดเหมือนและจุดต7าง โดย ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 17)
ได+สรุปเปcนประเด็นสําคัญๆ ดังตารางที่ 5 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 15-16)
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ตารางที่ 5 จุดเหมือนและจุดต7างระหว7างการวิจัยและการประเมิน
ประเด็น
1. วิธีการ
2. การดําเนินกิจกรรม
จุดต7าง
1. สิ่งที่ศึกษา

การวิจัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร

การประเมิน
วิธีการทางวิทยาศาสตร
ศิลปศาสตรและปรัชญา
การสื บ สวนสอบสวนทาง กา ร สื บ ส ว น ส อ บ ส ว น อ ย7 า ง
วิช าการอย7างเปc นระบบ โดย รอบคอบ โดยอาศั ย ข+ อ มู ล ที่
อาศัยข+อมูลเชิงประจักษ
เชื่อถือได+

คุณค7า หรือ อรรถประโยชนของ
สังคม(Value or Social Utility)
2. การกําหนดประเด็นปbญหา ความอยากรู+ อ ยากเห็ น ของ ความต+องการสารสนเทศของ
ผู+วิจัย
ผู+ตัดสินใจ
3. จุดมุ7งหมายของการศึกษา Conclusion-oriented
Decision or Action-oriented
3.1 จุดหมายทั่วไป
Generalizable knowledge Worth or thing
Cause-effect relationship Means and relationship
3.2 จุดหมายปลายทาง
Parsimonious Theory
Making choice among
Universal Laws
alternatives
Reasonable decisions
4. วิธีการศึกษา
Empirical and Historical Empirical and Philosophical
5. ประเภท
Pure-Applied
Formative-Summative
ExperimentalInput-Process-Output
Non experimental
6. เกณฑตัดสินคุณภาพ
Internal validity
Credibility
External validity
Utility
7. ข+อค+นพบ

ความจริง (Truth)

Scientific knowledge
Replicable
Context-independent
Generalizable conclusion

Information
Unique
Context-dependent
Specific decision

ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี , ทฤษฏีการประเมิน . พิ มพครั้ งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแห7ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554), 17.
3. การประเมิน = การตรวจสอบความสอดคล+อง (Determining congruence) จาก
ประสบการณของ Ralph W. Tyler ซึ่งเปcนผู+ริเริ่มการประเมินโครงการมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
ติดต7อกันเปcนเวลา 8 ปz (1932-1940) Tyler ได+กําหนดเกณฑการประเมินไว+ว7า ถ+าโครงการจัด
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การศึก ษาประสบความสํา เร็จ แล+ว นัก เรีย นจะต+อ งเปลี่ย นพฤติก รรมไปในทิศทางที่พึงประสงค
สอดคล+องกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษานั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 16) แนวคิดดังกล7าว
ของ Tyler ได+สร+างมิติใหม7แก7วงการประเมินอันนําไปสู7ความหมายของการประเมินที่ว7าการประเมิน
หมายถึงกระบวนการตรวจสอบความสอดคล+องระหว7าง “ผลที่ได+กับวัตถุประสงคที่กําหนดไว+” ซึ่งเปcน
คําจํากัดความที่ได+รับการยอมรับอย7างแพร7หลาย และมีอิทธิพลอย7างยิ่งต7อการประเมินผลสืบเนื่อง
จนถึงปbจจุบัน 4) การประเมิน (Evaluation) = การช7วยการตัดสินใจ (Assist Decision Making) ใน
ระหว7างทศวรรษของปz 1960 การประเมินได+ขยายขอบเขตกว+างขวางขึ้นจากเดิม ซึ่งจํากัดขอบเขต
เพียงการตรวจสอบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปcนการแสวงหาสารสนเทศที่เปcนประโยชนต7อการ
ตัดสินใจดําเนินงานต7างๆ ของผู+บริหาร ดังนั้นจึงได+มีการพัฒนาความหมายใหม7ของการประเมินเปcน
“การประเมินหมายถึงกระบวนการระบุและเสนอสารสนเทศเพื่อช7วยการตัดสินใจ” ผู+ที่ให+นิยามการประเมิน
ตามแนวทางดังกล7าวมีหลายท7านที่สําคัญ ได+แก7 Cronbach (1963) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcน
กระบวนการที่เปcนระบบในการเก็บรวบรวมและใช+สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจจุดมุ7งหมายหลัก
ของการประเมินโครงการอยู7ที่ความต+องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงาน และส7วนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแก+ไข Alkin (1969) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcน
กระบวนการทําให+เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจ ด+วยการคัดเลือกข+อมูลที่เหมาะสม รวบรวมและ
วิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศที่เปcนประโยชนต7อผู+บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม
ทั้งนี้ Stufflebeam et al. (1971) ได+กล7าวไว+ว7า การประเมินเปcนการระบุปbญหาการ
จัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เปcนประโยชนต7อการตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานที่
เหมาะสมจะเห็นได+ว7า ความหมายของการประเมิน ดังกล7าวมีข+อดีที่สําคัญประการหนึ่งคือ ทําให+
มองเห็นหน+าที่หนึ่งของการประเมิน ได+แก7 การเสนอสารสนเทศที่เปcนประโยชนต7อการตัดสินใจในการ
บริหารงาน ซึ่งเปcนประโยชนที่สําคัญยิ่งของการประเมินในการทํา ให+การตัดสินใจเกิดขึ้นอย7างมีเหตุมีผล
การประเมินจึงขยายขอบเขตนอกเหนือไปจากการประเมินมนุษย เช7น ประเมินโครงการ ทรัพยากร
มาตรการดําเนินงาน เปcนต+นอย7างไรก็ตามคําจํากัดความดังกล7าว ยังขาดความชัดเจนของเปwาหมาย
และการประเมิ น ว7 าจุ ดหมายที่ แท+ จ ริ งของการประเมิ น อยู7 ที่ไ หนเพี ย งเพื่ อ ให+ไ ด+ ส ารสนเทศที่ เปc น
ประโยชนสําหรับการตัดสินใจเท7านั้นหรือ นักประเมิน หลายท7านไม7เห็น ด+ว ยที่ว7าผู+บ ริห ารเท7านั้นที่
สําคัญ ยังมีผู+เกี่ยวข+องอื่นๆ กับการประเมินก็มีความสําคัญเช7นเดียวกัน (ศริชัย กาญจนวาสี, 2554)
5) การประเมิน (Evaluation) = การบรรยายอย7างลุ7มลึก ( Description or portrayal)
การประเมิน คือ การบรรยายสิ่งที่มุ7งประเมินอย7างลึกซึ้งรอบด+านนิยามนี้ได+รับอิทธิพล
อย7างสูงจากแนวคิดของ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 19) ซึ่งเน+น ว7า “ผู+ป ระเมิน จะต+องบรรยาย
ความสัมพันธและความสอดคล+องของสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน ให+ครอบคลุมสิ่งที่
มุ7งประเมิน” ทั้งในแง7เงื่อนไขก7อนเริ่มโครงการ ปฏิสัมพันธระหว7างโครงการกับผู+ร7วมโครงการ ตลอดจน
ผลลัพธของโครงการ เพื่อสะท+อนทัศนะและการตัดสินของผู+เกี่ยวข+องกับการประเมินหรือผู+มีส7วนได+
ส7วนเสียจากการประเมินอย7างกว+างขวาง ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 19-20) ยังกล7าวว7า การที่จะ
บรรยายสิ่งที่มุ7งประเมินได+อย7างลุ7มลึกนั้น Stake เสนอแนะให+ใช+การศึกษาเฉพาะกรณี (case study)
โดยใช+เทคนิคทางมนุษยวิทยาเพื่อตอบสนองความต+องการสารสนเทศให+ตรงกับความต+องการของผู+ใช+

74
ผลการประเมินหลายๆ ฝ|าย โดยคําจํากัดความนี้ Stake จึงเน+นกิจกรรมการประเมินที่ “การบรรยาย
อย7างลุ7มลึก”เพื่อให+ได+สารสนเทศที่สนองความต+องการและความสนใจของผู+ใช+ ส7วนการตัดสินคุณค7า
ให+ขึ้นอยู7กับดุลยพินิจของผู+ใช+สารสนเทศเปcนสําคัญ 6) การประเมิน (Evaluation) = การตัดสิน
คุณค7า ( Determining of Worth or Value ) การประเมิน คือ การตัดสินคุณค7าของ สิ่งที่มุ7งประเมิน
นิยามนี้เปcนที่ยอมรับกันอย7างกว+างขวางในปbจจุบัน เปcนผลมาจากแนวคิดและการบุกเบิกของ Scriven
ชี้ว7าเปwาหมายของการประเมินอยู7ที่การตัดสินคุณค7า โดยผู+ประเมินจะต+องมีความเชี่ยวชาญในหลักการ
สังเกตและเหตุผล ถ+าผู+ประเมินมิได+ตัดสินคุณค7าของสิ่งที่ประเมินถือว7าผู+ประเมินนั้นยังทําหน+าที่ไม7สมบูรณ
แนวคิดดังกล7าวเปcนที่ยอมรับโดยนักทฤษฎีการประเมินในเวลาต7อมา Scriven (1967)
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 21) ยังกล7าวว7า การประเมินตามนัยดังกล7าวได+ถูกนําไปใช+ปฏิบัติโดยมี
รูปแบบแตกต7างกัน เช7น การตัดสินคุณค7าโดยผู+เชี่ยวชาญ (professional judgment ) ซึ่งเสนอโดย
Scriven (1973) , Eisner (1979) การตัดสินคุณค7าตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional review)
เช7น การรั บ รองวิ ทยฐานะการพิ จ ารณาผลงานวิ ช าการ การสั ม ภาษณคั ด เลื อ กบุ ค ลากร เปcนต+น
“พัฒนาการของการประเมิน” ศิริชัย กาญจนวาสี (25524: 23-24) กล7าวไว+ว7า การประเมินที่เรารู+จัก
กันทุกวันนี้เปcนผลมาจาก พัฒนาการทางความคิดและประสบการณของนัก ทฤษฏีก ารประเมิน ที่
ช7วยกันสร+าง สานต7อและสะสมมาเปcนเวลาอันยาวนาน จนเปcนสิ่งที่รู+จักและใช+กันอย7างกว+างขวาง
ทุกวงการในปbจจุบันการประเมินเปcนกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบต7อกันมาเปcนเวลานานตั้งแต7ครั้งโบราณกาล
สําหรับประวัติศาสตรแห7งการประเมิน ยังไม7มีผู+ใดบันทึกไว+อย7างเปcนทางการแต7สามารถอนุโลมจาก
การรวบรวมค+นคว+า และวิเคราะหเอกสารจากแหล7งต7างๆ ที่เกี่ยวข+องจะเห็นได+ว7า ประวัติศาสตรแห7ง
การประเมินมีความเกี่ยวข+องอย7างใกล+ชิดกับ ประวัติศาสตรแห7งการวัดผล จนยากที่จะนําแนกเปcน
อิสระจากกันและกันได+ ความสัมพันธดังกล7าวเปcนไปในลักษณะที่การวัดเปcนกิจกรรมหนึ่งในกรบวน
การประเมิ น และข+ อมู ล จากการวั ดผลเปc น แหล7 งสํ าคั ญ ของข+ อมู ล สํ า หรั บ การตั ดสิ น คุ ณ ค7 าในการ
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 ยุคนี้เปcนยุคที่หลักการและเหตุ ผ ลเริ่ ม นํา มาใช+ เ ปc น เครื่อ งมื อ ในการสร+างความกระจ7างทาง
ปbญญา นักวิเคราะหที่สําคัญในช7วงนี้ได+แก7 William Petty และ Thomas Hobbes ซึ่งได+พัฒนา
ความคิด “คณิตศาสตรการเมือง” โดยใช+ข+อมูลตัวเลขเปcนมาตรกรรมในการประเมินเงื่อนไขปbญหา
ทางสังคม ซึ่งต7อมานักวิเคราะหจํานวนมากได+ดําเนินรอยตามแนวทางนี้ จึงก7อให+เกิดระบบข+อมูล
ชีวภาพ เช7น ตารางประชากร การคํานวณอัตราการเกิดการตายของประชากรเปcนต+น (Cullen, 1975,
อ+างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 25) จากความคิดเชิงปริมาณดังกล7าวจึงเปcน จุดกําเนิดของ
การศึกษาสังคมด+วยข+อมูลเชิงประจักษ ซึ่งเปcนรากฐานของการวิจัย ทางสัง คมศาสตรในเวลาต7อมา
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 25) ยังกล7าวต7อไปว7า ในช7วงปลาย ค.ศ. 1700 การเก็บข+อมูลทางสังคม
เพื่อการบริหารเริ่มปฏิบัติกันทั่วไปในหน7วยงานของรัฐบาลประเทศต7างๆ ในทวีปยุโรป เช7น ฝรั่งเศส
เบลเยี่ย ม เยอรมนี และสหราชอาณาจัก รอัง กฤษ เปcน ต+น หน7วยงานระดับท+องถิ่น เริ่มเข+าไป
รับผิดชอบต7อโครงการของรัฐเพื่อเปcนบริการทางสังคมในปz ค.ศ. 1797 สารานุกรมบริเทนนิกา เริ่มใช+
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คําว7า “Statistics” หรื อ “สถิ ติ ” ซึ่ ง หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข+ อ มู ล เพื่ อ ใช+ บ ริ ห ารรัฐ ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2554: 25) การสํารวจข+อมูลในช7วงนี้กระทําอย7างไม7เปcนทางการในรูปของคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ส7วนใหญ7มีจุดประสงคเพื่อปรับปรุง และยกระดับสุขปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เปcนครั้งคราว
ที่ ข+ อ มู ล จากการสํ า รวจนํ า มาใช+ ตั ด สิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ใช+ เ ปc น รากฐานในการขอ
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 ในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปcนยุคแห7งการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ7ทางด+านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ยังผลให+เกิดการปรับปรุงและปฏิรูปโครงสร+างทางสังคม เช7น
การปฏิรูปโครงการทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ตลอดจนโปรแกรมต7างๆ ทางสังคม ทั้งใน สหราช
อาณาจักรอังกฤษและสหรัฐ อเมริกา ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได+มีความพยายามในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการสาธารณสุขตลอดช7วงศตวรรษนี้ การประเมินได+ถูกนํามาใช+อย7างไม7เปcนทางการ
โดยหน7วยงานจากทางราชสํานักและของรัฐ โดยเน+นบทบาทการประเมินเพื่อการตรวจสอบ ศิริชัย
กาญจนวาสี (2554: 26) ทางด+านสหรัฐอเมริกา วิวัฒนาการของการประเมินมีความเกี่ยวข+องอย7าง
ใกล+ชิดกั บ พั ฒ นการทางการเมื อ ง มี ก ารแต7 ง ตั้ ง คณะกรรมการจากทํา เนี ย บประธานาธิบดี เช7น
คณะกรรมการการเงิ นเกี่ ยวกั บโรงเรี ย น คณะกรรมการโรงเรี ยนเอกชน เพื่ อรวบรวม ตรวจสอบ
หลักฐาน และรายงานผลต7อรัฐสภาและผู+บริหารที่เกี่ยวข+อง สิ่งที่น7าสนใจ คือ การสร+างรูปแบบการ
ประเมินโดยการว7าจ+างผู+ตรวจสอบภายนอกทั้งในระดับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท+องถิ่น เพื่อติดตาม
ควบคุม และตรวจสอบ การดําเนินของโครงการต7างๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 26) ในปz ค.ศ.
1845 เริ่มมีการประเมินผลงานของโรงเรียนที่เมืองบอสตัน Horace Mann และ Samuel G. Howe
ได+ริเริ่มใช+คะแนนสอบข+อเขียนของนักเรียนเปcนข+อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนและ
การสอนเพื่อเปcนการสร+างระบบการเก็บรวบรวมข+อมูลที่มีความเปcนมาตรฐานมากขึ้น และในระหว7าง
ปz ค.ศ.1887-1898 Joseph M. Rice ซึ่งเปcนผู+นําคนหนึ่งในการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการศึกษา ได+รับ
การยกย7องว7าเปcนผู+วิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษาอย7างเปcนทางการครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา
จึงได+รับการขนานนามว7า “บิดาแห7งการวิจัยทางการศึกษา” Rice ได+ทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณค7า
ของโปรแกรมการสอนวิธีสะกดคําของโรงเรียนต7างๆ โดยใช+คะแนนสอบเปcน เกณฑในการประเมิน
โปรแกรมการสอน ผลการศึกษาของRice ได+สรุปว7า โรงเรียนใช+เวลาอย7างไม7มีประสิทธิภาพ แนวคิด
ของ Rice ได+สร+างผลกระทบต7อประวัติศาสตร การประเมินในแง7ที่ว7า Rice ชักชวนให+นักการศึกษา
หันมาสนใจในการวิจัย เชิงทดลองสร+างแนวคิดของการวิเคราะหเชิงปริมาณ เพื่อทําการประเมินผล
เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนดังนั้น Rice จึงเปcนผู+ริเริ่มนํา เทคนิคการออกแบบการทดลอง มา
ใช+ในการวิจัยและประเมินผลจากนั้น ได+เปcนคนแรกที่พัฒนาความรู+เกี่ยวกับการออกแบบ การทดลอง
ขั้นสูง ซึ่งต7อมา ได+ขยายแนวความคิดนี้ต7อไป จนทําให+การออกแบบการทดลองเปcนที่รู+จักกันอย7าง
กว+างขวางในปbจจุบัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 27-28)
3. ยุคการวัด และการประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ. 1901-1930) กล7าวว7า ในต+นศตวรรษที่
20 ความคิดทางด+านวิทยาศาสตรการจัดการเข+ามามีอิทธิพลต7อทฤษฏีการบริหารทางการศึกษาและ
อุตสาหกรรม ประเด็นสําคัญของการเคลื่อนไหวในแนวนี้ คือ การจัดระบบการดําเนินงาน การสร+าง

76
ความเปcนมาตรฐาน และการวัดประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานการศึกษาสํารวจ ในช7วงนี้ส7วน
ใหญ7จึงเน+นเกี่ยวกับ การวัดประสิทธิภาพของครูและโรงเรียน โดยใช+ข+อสอบปรนัยเปcนเครื่องมือวัด
คุณภาพของการสอน มีการตั้งหน7วยงานพัฒนาข+อสอบเพื่อใช+เปcนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนระดับท+องถิ่นเริ่มมีการประเมินผลแบบอิงกลุ7ม ในยุคนี้ Robert Thorndike เปcนบุคคลที่
มีอิทธิพลอย7างยิ่งต7อการพัฒนาแบบสอบเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย จึงถูกขนานนามว7า
เปcน “บิดาแห7งการทดสอบ” การสร+างข+อสอบส7วนใหญ7ในขณะนั้นเน+นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต7างระหว7างนักเรียนภายในกลุ7ม (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 28) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
(ค.ศ. 1914-1918) ความก+าวหน+าในการพัฒนาแบบสอบมาตรฐานเชิงสัมฤทธิผลเปcนไปอย7างรวดเร็ว
โรงเรียนในระดับท+องถิ่นได+ใช+แบบสอบมาตรฐาน เปcนเครื่องมือในการสรุปอ+างอิงถึงประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการสอน ระหว7าง ค.ศ. 1916-1938 การสร+างแบบสอบมาตรฐานเริ่มกลายเปcนธุรกิจในเมือง
ฟ‰ลลาเดลเฟzย ในโรงเรียนขนาดใหญ7เริ่มมีการพัฒนาข+อสอบวินิจฉัยจุดอ7อนของระบบการเรียนการ
สอนมีความพยายามเพื่อแสวงหาวิธีการสอนที่ดีที่สุด มีการประเมินหลักสูตรและสัมฤทธิ์ผลของระบบ
โดยส7วนรวมเพื่อนําผลไปใช+ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร พัฒนาการของการประเมิน
ในช7วงนี้สะท+อนให+เห็นถึงปรากฏการณตามธรรมชาติของการประเมินต7อการตอบสนองความต+องการ
ในระดับท+องถิ่นการประเมินเพื่อแก+ปbญหาเฉพาะในระดับภูมิภาคนี้ได+ดําเนินต7อมาจนกระทั่ง ค.ศ. 1960
การประเมินจึงเริ่มกลายเปcนกิจกรรมระดับชาติและทคนิคการประเมินเริ่มมีการพัฒนาเปcนหลักการ
สากลเพื่อการศึกษาปbญหาในระดับทั่วๆ ไป เมื่อต+น ค.ศ. 1970 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554: 28-29)
4. ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค ( ค.ศ. 1931-1945 ) ประมาณตอนต+นของยุคนี้ได+เกิด
สภาพความเสื่ อ มโทรมทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย7างกว+างขวาง จึงเป‰ดช7องว7างให+นักวิทยาศาสตร
สังคม เช7นนักเศรษฐศาสตร นักรัฐศาสตร นักสังคมศาสตร นักการศึกษา เปcนต+น ได+เข+าไปมีบทบาท
เปcนที่ปรึกษาของรัฐบาล การเมืองในสหรัฐ อเมริ ก าขณะนั้ น อยู7ใ นช7 ว งของประธานาธิ บ ดี รูสเวลท
นักวิทยาศาสตรสังคมได+สวมบทบาทของการเปcนที่ปรึกษาในรูปแบบของการเสนอคําแนะนําตาม
ความรู+ของตนมากกว7าที่จะเปcนผู+รวบรวม วิเคราะหข+อมูลเพื่อวางแผนหรือกําหนดนโยบาย ตลอดจน
พยายามเคลื่อ นไหวเพื่อ ปฏิรูป ระบบสัง คมละการศึก ษา บุค คลสํา คัญ ทางการศึกษา เช7น John
Dewey, Ralph W. Tyler ได+เข+าไปมีส7วนร7วมในการเคลื่อนไหวเพื่อสร+างสรรคระบบการศึกษาใหม7
Tyler ได+รับการแต7งตั้งเปcนผู+อํานวยการทําการวิจัยทางการศึกษาตามโครงการ 8 ปz Tyler ได+
วางรากฐานแนวคิด เกี่ยวกับหลักสูตรและการประเมินโดยมองหลักสูตรเปcนกลุ7มประสบการณของ
การเรียนการสอนที่ได+รับการวางแผนออกแบบและนําไปปฏิบัติ เพื่อช7วยให+นักเรียนได+เรียนรู+บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปwาหมายของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว+ Tyler ได+ใช+คําว7า “การประเมินทาง
การศึกษา” ซึ่งหมายถึง “กระบวนการวัดคุณค7าของผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอันเกิดจากการเรียน
การสอน” โครงการดังกล7าวได+สร+างแนวคิดในการประเมินที่มีความชัดเจนเปcนครั้งแรก โดยมุ7งการ
เปรียบเทียบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังและผลสัมฤทธิ์เชิงพฤติกรรมของนักเรียนตามที่
เกิดขึ้นจริง วิธีการประเมินของ Tyler จึงเน+นการวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู+ของนักเรียนที่
เกิดขึ้นจริง เพื่อเปรียบเทียบกั บ เปw า หมายของการเรี ย นรู+ ที่ ต+ อ งการให+ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง วิ เ คราะหได+ จ าก
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรจากนั้น จึงนํารายละเอีย ดของการเปรีย บเทีย บมาเปcนเครื่องชี้ถึงส7วนที่เปcน
จุดเด7นจุดด+อยของหลักสูตร เพื่อทําการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต7อไป จะเห็นได+ว7า Tyler
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ชี้ให+เห็นถึงความแตกต7างระหว7าง “การวัด” และการประเมิน ในลักษณะที่ว7า การวัดผลเปcนเทคนิค
อย7างหนึ่งที่นํามาใช+สนับสนุนการประเมิน (Guba and Lincoln, 1981) หลักการของ Tyler ในขณะนั้น
ถือได+ว7าเปcนแนวทางที่เข+าใจง7าย ชัดเจนสมเหตุสมผล สอดคล+องกับธรรมชาติของการเรียนการสอน
จึงเปcนที่ยอมรับกันอย7างกว+างขวางและมีอิทธิพลอย7างลึกซึ้งต7อแนวคิดในการประเมินของนักทฤษฏีใน
ยุคต7อๆ มา Tyler จึงเปcน บุคคลที่เหมาะสมต7อการขนานนามว7า “บิดาแห7งการประเมิน” (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2542: 30-31)
5. ยุคการประเมินโดยใช+แบบสอบมาตรฐาน (ค.ศ. 1946-1957) ในช7วงนี้เปcนระยะของ
การฟ›Œนฟูประเทศจากพิษสงครามโลกครั้งที่ 2 (ซึ่งเกิดระหว7าง ค.ศ.1939-1945) ประเทศต7างๆ ตั้งต+น
แสวงหาความหมายของชีวิตเพื่อสร+างสรรคมนุษยที่มีคุณภาพ จึงเปcนระยะของการขยายตัวของระบบ
การศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก7อสร+างอาคารมากมาย เพื่อก7อตั้งสถาบันการศึกษา มีการ
เสนอบริการทางการศึกษาในสาขาต7างๆ อย7างกว+างขวาง จํานวนนักศึกษาจึงเพิ่มขึ้นอย7างรวดเร็วใน
ขณะที่นักการศึกษามีการรวบรวมข+อมูลและเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินมากยิ่งขึ้น การประเมินถูก
นํามาใช+ในลักษณะของเครื่องมือที่เอื้อประโยชนในการก7อตั้งโครงการใหม7 และขยายโครงการเก7า
มากกว7าที่จะมุ7งใช+ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการจัด(ศิริชัย กาญจนวาสี,
2554: 30-31) พัฒนาการที่สําคัญในช7วงนี้ได+แก7 การเจริญก+าวหน+าของแบบสอบมาตรฐาน มีการ
สร+างและใช+แบบสอบมาตรฐานในระดับชาติอย7างกว+างขวาง ใน ค.ศ. 1950-1960 แนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินของ Tyler ได+รับการพัฒนาขยายออกไปในหลายแนวทาง ขั้นตอนสําคัญของการประเมิน
ตามแนวคิดของ Tyler ต+องอาศัยการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของหลักสูตรและการเรียน
การสอน ซึ่งขณะนั้นยังขาดเทคนิคในการระบุลําดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู+ของนักเรียน ต7อมา
Krathwohl และคณะ (1964) ได+สร+างระบบการจําแนกวัตถุประสงคทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางสมอง และอารมณความรู+สึกซึ่งช7วยให+นักประเมินสามารถระบุลําดับขั้นพฤติกรรมการเรียนรู+ของ
นักเรียนได+อย7า งชัดเจนยิ่งขึ้น หลักการของ Tyler จึงเปcน ที่นิย มกัน อย7างกว+างขวาง การประเมิน
โดยทั่วไปในช7วงนี้ ส7วนใหญ7ยังเน+นที่หน7วยงานระดับท+องถิ่น ลักษณะเด7นของการประเมินในช7วง 2
ทศวรรษต7 อ มา จึ ง เปc น ไปในทํา นองการปw อ นข+ อ มู ล สู7 ร ะบบการบริ ห ารและการตัดสินใจ (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2554: 31-32)
6. ยุคการขยายตัวของทฤษฏีการประเมิน (ค.ศ. 1958-1972) ผลจากการที่สหภาพโซเวียต
ได+ส7งจรวดสปุกทนิค (Sputnik) ขึ้นสํารวจอวกาศเปcนครั้งแรกในปz ค.ศ. 1957 สร+างความตื่นตระหนก
ให+ กั บ สหรัฐ อเมริ ก าที่ รู+ ว7 า ตกเปc น รองทางด+ า นวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยีรัฐบาลกลางได+ระดม
งบประมาณสนับสนุนการศึกษาค+นคว+าวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปz ค.ศ. 1958
รัฐบาลกลางได+ให+การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม7เกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาต7า งประเทศรวมทั้ง จัด สรรเงิน ทุน พิเ ศษเพื่อ การประเมิน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร จึงเริ่มต+นอย7างจริงจัง โดยใช+รูปแบบการประเมิน 4 ชนิดที่คิดได+ในขณะนั้น
รูปแบบที่หนึ่ง เจริญรอยตามแนวคิดของ Tyler โดยทําการประเมินผลสําเร็จของหลักสูตรจากการ
เปรียบเทียบ วัตถุประสงคของหลักสูตรใหม7กับผลการเรียนรู+ของนักเรียน รูปแบบที่สอง ใช+แบบสอบ
มาตรฐานวัดผลการเรียนรู+เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงคและเนื้อหา วิชาของหลักสูตรใหม7
รูปแบบที่สาม ใช+ผู+เชี่ยวชาญจั ดลํา ดั บ ความสํา คั ญ ของโครงการและติด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของ
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ผู+รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรต7างๆ และ รูปแบบที่สี่ ใช+วีธีเก็บรวบรวมข+อมูลจากภาคสนามเกี่ยวกับ
อุปสรรคและปbญหาในการพัฒนาหลักสูตร อย7างไรก็ตาม พื้นฐานความคิดในการประเมินยังไม7เปcนที่
ยอมรับกันมากนักในหมู7ผู+พัฒนาหลักสูตร การประเมินจึงกระทําไปในลักษณะตามระเบียบข+อบังคับ
มากกว7าที่จะเปcนการหาข+อเท็จจริงเพื่อปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 25524: 33)
นอกจากนั้น ศิริชัย กาญจนวาสี (2554:34) ยังกล7าวอีกว7า ปzค.ศ.1965 ประธานาธิบดี
John F. Kennedy ได+ประกาศสงครามกับความยากจน ยังผลให+มีการทุ7มเงินมหาศาลในการพัฒนา
คุณภาพของโครงการทางสุขภาพอนามัย บริการทางสังคม และการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู+มีรายได+น+อย เกิดโครงการจัดการศึกษาทดแทนให+แก7เด็กที่มีความสามารถต่ํากว7าระดับปกติ และ
เรีย กร+องให+โรงเรี ยนในท+องถิ่น ที่ได+ งบประมาณสนับ สนุน จากส7ว นกลางจั ดทํารายงานประเมิ นผล
ประจํา ปz โดยมองการประเมิน เปcน เครื่อ งมือ ทางการเมือ ง เพื่อ ควบคุม การใช+ท รัพ ยากรให+เกิด
ประสิทธิภ าพ นับ เปcน ครั้ง แรกในประวัติศาสตรของสหรัฐ อเมริกา ที่โ ครงการทางการศึกษาทุก
โครงการจะต+องทําการประเมินผลว7าเงินที่ได+รับจากการสนับสนุนของรัฐก7อให+เกิดผลลัพธอะไรบ+างจึง
เกิดมโนทัศนใหม7ของการประเมิน การประเมินในขณะนั้นถูกกําหนดให+ใช+แบบสอบมาตรฐานทั่วประเทศ
เพื่อตรวจสอบผลสําเร็จจากการเปรียบเทียบผลลัพธการเรียนรู+กับวัตถุประสงคของหลักสูตรซึ่งต7อมา
พบว7าเครื่องมือและมาตรการดังกล7าวขาดความเหมาะสมด+วยเหตุผลหลายประการ ทําให+ผลลัพธส7วนใหญ7
เปcนการระบุผลในทางลบของโครงการ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 36-37) ยังกล7าวว7า ในยุคนี้นัก
วั ดผลทางการศึ กษาต7 างหั น มาพั ฒ นาแนวคิ ดและเสนอแนวทางการประเมิ นในรู ป แบบต7 า งๆกั น
แนวคิดที่จัดได+ว7ามีนัยสําคัญต7อพัฒนาการของทฤษฏีการประเมินสามารถสรุปได+ดังนี้ การใช+วิธีวิเคราะห
ระบบในการประเมินโครงการทําการสืบค+นถึงความสัมพันธเชิงปริมาณระหว7างเหตุและผล ตลอดจน
การวิเคราะหค7าใช+จ7าย เพื่อตัดสินประสิทธิภาพของโครงการ (Cook, 1996)
แนวทางปฏิรูปแนวคิดของ Tyler โดยเสนอเทคนิคการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค
ทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะของโครงการ รวมทั้งแนวทางการวิเคราะหการแปลความหมายและการ
จัดทําข+อเสนอแนะ (Metfessel & Michael, 1967) การประเมินประสิทธิภาพของโครงการโดยทํา
การเปรียบเทียบผลลัพธเชิงพฤติกรรมกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของโครงการ โดยใช+ผู+ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการทําหน+าที่ในการประเมิน (Hammond, 1967) วิทยาการทางการ
ประเมิน” ซึ่งจัดได+ว7าเปcนบทความที่มีอิทธิพลมากที่สุดผลงานหนึ่งต7อการพัฒนาศาสตรแห7งการประเมิน
บทความดัง กล7าวได+เ สนอแนวคิด พื้น ฐานสํา คัญ ทางการประเมิน เช7น การประเมินความก+าวหน+า
(formative evaluation) การประเมินผลสรุปรวม (Summative evaluation) การตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุประสงคการประเมิน การประเมินผลกระทบของโครงการเปcนต+น (Scriven, 1967)
รูปแบบการประเมินที่เน+นการทําความเข+าใจเกี่ยวกับกิจกรรมและคุณค7าของโครงการ ตามการรับรู+
ของบุคคลต7างๆ ที่เกี่ย วข+องกับโครงการ (Stake, 1967) รูป แบบการประเมิน CIPP โดยทําการ
ประเมินสภาพการณและวัตถุประสงคของโครงการปbจจัยการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน และ
ผลลัพธของโครงการเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและบริหารโครงการ (Stufflebeam et al.,
1967) แนวทางการวิเคราะหความสอดคล+องและความไม7สอดคล+องระหว7างผลลัพธของโครงการและ
มาตรฐานโดยใช+นักวิจัยเปcนทีม (Provus, 1969) รูปแบบการประเมินที่มีลักษณะคล+ายคลึง CIPP โดย
มีการประเมินความต+องการจําเปcน (needs) และเสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฏีการประเมิน (Alkin,
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1969) การใช+ การทดสอบอิ งเกณฑแทนการทดสอบอิ ง กลุ7 ม เพื่ อ เปc น มาตรฐานในการวิ เ คราะห
ความสัมพันธระหว7างผลการเรียนรู+จากโครงการและวัตถุประสงคของโครงการ (Popham, 1971)
7. ยุคพัฒนาสู7การเปcนวิชาชีพ (ค.ศ. 1973 – ปbจจุบัน ) ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 38)
กล7าวว7 าตั้งแต7 ค.ศ. 1973 เปcนต+ นมาวิ ทยาการทางการประเมินเริ่ มเปcน ป‡กแผ7 นมั่นคงและแยกตั ว
ออกเปcนวิชาชีพที่มีคุณลักษณะเด7นที่แตกต7างจากการวิจัยและการทดสอบ หลักฐานที่แสดงถึงความ
เจริญก+าวหน+าของศาสตรแขนงนี้ สามารถพิจารณาได+ในหลายแนวทาง เช7น การขยายตัวของวารสาร
วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประเมินผลิตผลทางตํารา การสร+างหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคนิค
การประเมินในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาการของเทคนิคการประเมินเพิ่มเติมจาก ยุคที่
ผ7านมา วารสารวิ ช าชี พเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ได+ เ กิ ด ขึ้ น เปcน จํา นวนมาก ซึ่ ง วารสารเหล7 า นี้ได+เปcน
แหล7งข+อมูลที่สําคัญของการแลกเปลี่ยน และเผยแพร7วิทยาการทางด+านการประเมิน สําหรับทางด+าน
มหาวิ ทยาลั ยได+ เริ่ มมี การพั ฒ นาหลั กสู ต รการประเมิ น ในระดั บ บัณฑิตศึกษา ตลอดจนมีการก7อตั้ง
ศูนยวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการประเมิน ในด+านวิทยาการทางการประเมินนั้น
ศิริชัย กาญจนวาสี (2554: 39) กล7าวว7าได+มีการพัฒนาเทคนิคการประเมิน ผลงานการ
ประเมินซึ่งเรียกว7า Meta Evaluation เพื่อใช+เปcนเครื่องมือในการประกันและตรวจสอบคุณภาพของ
การประเมิน ตลอดจนมีการกําหนดมาตรฐานของการประเมิน มาตรฐานของการประเมินบุคลากร
เพื่อเปcนแนวทางในการประเมินอย7างมีประสิทธิภาพในช7วงระยะเวลาของยุคนี้ เทคนิคการประเมิน
ได+รับการพัฒนาครอบคลุมไปถึงประเด็นสําคัญที่เปcนองคประกอบของการประเมิน เช7น การจําแนก
เปw า หมายและบทบาทของการประเมิ น การวิ เ คราะหความต+ อ งการของผู+ใช+ข+อมูล บทบาทของ
นักประเมิน แนวทางการตัดสินคุณค7า การเมืองของการประเมิน เปcนต+น และยังได+มีการเสนอแนวคิด
ใหม7ๆ ที่สําคัญในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาย ศิริชัย กาฐจนวาสี (2554: 1)การประเมินเปcน
กิจกรรมที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาเพื่อค+นหาคุณค7าของความจริงภายใต+บริบทของสังคม ธรรมชาติของ
การประเมิน จึงมีความสลับ ซับ ซ+อนและสัมพัน ธกับศาสตรหลายสาขา แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
(Evaluation) ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 72) ให+ความหมายของการประเมิน กล7าวว7า “การ
ประเมินหรือการประเมินผล” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว7า “EVALUATION” หมายถึง
กระบวนการรวบรวมและวิ เคราะหข+ อมู ล เพื่ อการตั ด สิ น ใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมี
ความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอื่นๆ อีกหลายคํา เช7น การวิจัย (Research) การวัดผล (Measurement)
การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ(Assessment)
และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เปcนต+น คําดังกล7าวอาจสรุปเปcนความหมายหรือคําจํากัดความ
ร7วมกันได+ว7า การประมาณค7าหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยอาศัยข+อมูลที่ได+
เก็บรวบรวมด+วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอื่นแล+วทําการวิเคราะหเพื่อตัดสินว7าการ
ดําเนินงานนั้นมีคุณค7าหรือบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานนั้นมากน+อยเพียงใด ความรู+พื้นฐาน
การติดตามประเมินผล 1) การติดตาม (Follow up) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได+รับ
มอบหมายว7าได+ดําเนินการไปแล+วอย7างไร 2) การติดตามงาน(Monitoring) หมายถึงการติดตามการใช+
ทรัพยากร กระบวนการในการทํางานตามแผนงาน ตลอดจนผลงานจากการปฏิบัติงาน 3) การประเมิน
(Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมข+อมูลให+อยู7ในรูปที่สามารถตีความได+ เพื่อใช+เปcนฐาน
สํา หรับ นําไปสู7ก ารตัด สิน ใจในชั้น ประเมิน ผล (Evaluation) 4) การประเมินผล (Evaluation)
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กระบวนการค+นหาหรือการตัดสินคุณค7าหรือจํานวนของบางสิ่งบางอย7าง โดยใช+มาตรฐานของการ
ประเมิน รวมทั้งการตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายในและหรือภายนอก 5) การวิจัยประเมินผล (Evaluation
Research) หมายถึง การนําเอาวิธีการทําวิจัยมาประยุกตใช+ในการประเมินผล
สรุปได+ว7า การประเมินเปcนกระบวนการสร+างสรรค ที่มุ7งแสวงหาคําตอบคําถามจุดมุ7งหมาย
ของการประเมินเพื่อให+ผู+ประเมินทราบผลและปbญหาเพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงและแก+ปbญหานั้น
กระบวนการอย7างมีระบบต7อเนื่องที่จะวัดความสําเร็จหรือความล+มเหลวของงาน โดยนําผลที่ประเมิน
ได+มาปรับปรุงวิธีก ารดํา เนิน งาน เพื่อ ให+ แผนงานหรือ โครงการบรรลุวัต ถุป ระสงค การประเมิน
เกี่ยวข+องกับการกําหนดคุณค7าของสิ่งที่สนใจภายใต+บริบทของสังคมที่ทําการศึกษา สําหรับการเข+าถึง
คุณค7าของสิ่งต7างๆ ภายใต+บริบทนั้นๆ ขึ้นอยู7กับระบบความเชื่อและประสบการณของนักประเมินว7า
ต+องใช+มาตรการลักษณะใดทําการตัดสินคุณค7า ซึ่งนักประเมินต7างมีลักษณะที่แตกต7างกันจากความ
เชื่อในวิธีอัตนัยนิยมจนถึงความเชื่อวิธีปรนัยนิยม ความหมายของการประเมินได+รับการพัฒนามาอย7าง
ต7อเนื่องและการนํามาประยุกตใช+กับงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมข+อมูล การค+นหา และการ
นํามากําหนดเกณฑการประเมิน โอกาส ผลกระทบ ของความเสี่ยงต7อไป
7. แนวคิดดานเทคนิคการวิจัย
7.1 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi
Futures Research)
เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มี
ความเชื่อพื้นฐานที่ว7าอนาคตเปcนเรื่องที่สามารถทําการศึกษาได+อย7างเปcน ระบบ ความเชื่อของมนุษย
มีอิทธิพลต7อการตัดสินใจในอนาคต มนุษยจึงสามารถสร+างอนาคตได+ ทั้งนี้จุดมุ7งหมายของการวิจัยใน
อนาคตมิใช7การทํานายที่ถูกต+อง แต7เปcนการสํารวจเพื่อศึกษาแนวโน+มที่เปcนไปได+ ทั้งที่พึงประสงคและ
ไม7พึงประสงค เพื่อที่จะหาทางทําแนวโน+มที่พึงประสงคให+เกิดขึ้นและขจัดแนวโน+มที่ไม7พึง ประสงคให+
หมดไป หรือลดน+ อยลง การวิ จั ยอนาคตจึ งมี ป ระโยชนในการกํ าหนดนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะนําไปสู7การสร+างอนาคตอันพึงประสงค
การวิจัย อนาคต (Future Research) ความหมายของการวิจัยอนาคต กฤษดา
กรุดทอง (2530: 12–13) ได+ให+ความหมายของการวิจัยอนาคต อนาคตศาสตร (Futurism) เปcนศัพท
บัญญัติศาสตรสาขาใหม7 ซึ่งกําลังเปcนที่ สนใจของนักวิทยาศาสตรในปbจจุบัน แต7ปรัชญาและมโนทัศน
เกี่ยวกับอนาคตศาสตรมีมานานแล+ว วิทยาการแขนงนี้มุ7งศึกษาและวิเคราะหอนาคตด+วยเทคนิค
วิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อให+มีความรู+และความเข+าใจเกี่ยวกับอนาคตได+ดียิ่งขึ้น อันจะนําไปสู7การ
ควบคุมและผลักดันในอนาคตให+เปcนไปทางที่มนุษยต+องการได+ เปwาหมายที่สําคัญของอนาคตศาสตรมี
3 ประการ คือ 1) สร+างภาพอนาคตที่จะเปcนและที่ควรจะเปcน 2) แสวงหาทางเลือกที่จะดําเนินการใน
อนาคต และ 3) กระตุ+นให+ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและหาแนวทางการแก+ไขต7อ ไป
ส7วนการวิจัยอนาคตนั้น เปcนเทคนิคการวิจัยแบบใหม7 ซึ่งเปcนระเบียบวิธีการค+นคว+าหาความรู+เกี่ยวกับ
อนาคตด+วยวิธีการทางวิทยา ศาสตร (scientific approach) ความรู+ของอนาคตศาสตรประกอบด+วย
ภารกิจและงานของมนุษยในทุกด+าน เช7น ทางด+านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เปcนต+น
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ทั้งนี้ ดิลก บุญเรืองรอด (2530: 20) ได+อธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัยอนาคต
วัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยอนาคต คือ 1) ต+องการเปลี่ยนความคิดที่ว7า “ทุกคนกําลังเดินไปสู7
อนาคตที่ควบคุมไม7ได+” ซึ่งแท+ที่จริงการเดินไปสู7อนาคตมีหลายหนทางให+เลือกได+ สามารถหลบหลีก
อนาคตที่ไม7พึงประสงคได+ และ 2) ต+องการจะขยายแนวความคิดของการพยากรณแบบง7าย ๆ ไปสู7
การอธิบายผลของกิจ กรรมอัน หลากหลายที่จ ะเกิดขึ้น เพื่อเปcน ช7องทางที่จ ะทําให+สามารถกําหนด
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ จนเปcนผลทําให+สามารถวางเงื่อนไขเพื่อให+เกิดอนาคตที่พึงประสงคได+ อีกทั้ง
ฟwามุ7ย เรืองเลิศบุญ (2539: 4) วิธีการในการวิจัยอนาคต วิธีการทํานายภาพอนาคตในแต7ละเทคนิค
จะมีวิธีการหลักที่คล+ายคลึงกัน แต7จะแตกต7างกันตรงที่มีความสลับซับซ+อนและความเปcนระบบระเบียบ
เท7านั้น วิธีการหลัก ๆ ในการวิจัยอนาคตพอประมวลได+ 3 วิธี คือ 1) การคาดการณแนวโน+ม (Trend
Projection) เปcน การคาดการณแนวโน+ม ด+า นปริม าณ เช7น การคํา นวณสมการเส+นตรง ทํานาย
แนวโน+มจํานวนนักศึกษา เปcนต+น 2) การเขียนภาพอนาคต (Scenario Writing) เปcนการสํารวจความ
เปcนไปได+ของอนาคตจากจินตนาการว7า จะมีอะไรเกิดขึ้น จะมีอะไรดี อะไรเสีย จะมีผลกระทบอะไร
เกิดขึ้นกับใครและหน7วยงานใด เปcนต+น ดังนั้นการเขียนภาพอนาคต จึงหมายถึง ความพยายามในการ
จินตนาการความเปcนไปได+ในอนาคตบนพื้นฐานของข+อมูลที่มีอยู7จริง และประโยชนของภาพอนาคต
ช7วยให+เข+าใจว7าอะไรเกิดขึ้นในลักษณะของผลจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้น นั้นๆ และ 3) การปรึกษา
ผู+อื่น (Consulting Others) การปรึกษาจากผู+เชี่ยวชาญหรือผู+ทรงคุณวุฒิจะช7วยทําให+เกิดภาพที่มี
ความเข+าใจและสามารถตัดสินใจดีขึ้น ดังนั้น จึงได+มีการพัฒ นาวิธีการวิจัย อนาคตหลายวิธีที่ใช+การ
ประมวลความรู+จากผู+ทรงวุฒิให+ได+ข+อสรุปมติของ ผู+เชี่ยวชาญหรือผู+ทรงคุณวุฒิ การสร+างภาพอนาคต
สร+างได+ใน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบ (Model) และการจําลอง (Simulation) ทั้งสองลักษณะเปcนการ
จําลองเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อช7วยให+เกิดความเข+าใจได+ดีขึ้น
อย7างไรก็ตาม จุมพล พูลภัทรชีวิน (2530: 42) ได+ให+ความหมายของการวิจัยอนาคต
หมายถึง วิธีการศึกษาอย7างเปcนระบบเกี่ยวกับแนวโน+มต7างๆ ที่เปcนทางเลือกของเรื่องที่ศึกา ที่คาดว7า
จะเปcนไปได+ (possible) หรือน7าจะเปcนไปไม7ได+ (Probable) และกฤษดา กรุดทอง (2530:13–14) ได+
กล7าวถึงพัฒนาการของการวิจัยอนาคตไว+ว7าเริ่มมีมาตั้งแต7ในปz ค.ศ. 1907 โดย ดี ซี กิลฟ‰ลแลม (D.C.
Gilfillam) ได+เสนอวิธีการศึกษาอนาคตขึ้นเปcนบุคคลแรก และต7อมาในปz ค.ศ. 1930 รัฐบาลอเมริกา
ได+สนับสนุนการวิจัยด+านนี้ จนกระทั่งในปz ค.ศ. 1944 โอ เค เฟรชเทียม (O.K. Flechtheim) ได+เริ่ม
ใช+คําว7า “ฟ‰วเจอโรโลยี (Futurology)” ขึ้นมาใช+เรียกวิทยาการ ที่พัฒนาขึ้น ทําให+การวิจัยอนาคต
พัฒนาไปได+ในระดับหนึ่ง แต7ยังไม7มีหลักการที่เปcนวิทยาศาสตรแต7อย7างใด ในราวทศวรรษ 1960 การ
วิจัยอนาคตเริ่มมีรูปแบบวิธีการที่ชัดเจนมากขึ้น วิธีการวิจัยอนาคตได+ถูกนําไปใช+ประโยชนเพื่อกําหนด
นโยบายและวางแผน ถือได+ว7าเปcนเทคนิคหนึ่งของการวางแผน ผนวกเข+ากับการวิจัยนโยบาย (Policy
Research) ซึ่งได+รับการพัฒนาพร+อมกันในระยะเวลาดังกล7าว ในสหรัฐอเมริกาบริษัท แรนด โคออรป
เปอเรชั่น (Rand Cooperation) ได+ว างพื้นฐานการวิจัย ด+านนี้อย7างมั่นคงร7วมกับ เอสซีดี (SCD:
System Development Cooperation) และสถาบันฮัดสัน (Hudson Institute) เพื่อดําเนินการ
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 กอรดอน (Jame Gordon) ใน
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นามบริษัทแรนด ได+ทําการวิจัย Long – Range Forecasting Study เพื่อทํานายเหตุการณทาง
วิท ยาศาสตร 103 โครงการ เช7น การลงดวงจัน ทร การเปลี่ย นหัว ใจมนุษ ย การติดต7อทางจิต
การวิศวกรรมพันธุ เปcนต+น ในทศวรรษนี้ถือว7า การวิจัยอนาคตได+รับการยอมรับเปcนที่เชื่อถือกันทั่วไป
วงการธุร กิจ และอุต สาหกรรมได+นําไปใช+ในการวางแผนกําหนดนโยบายเพื่อการดําเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม เช7น เวลติ้งเฮาส (Westinghouse), เบลล เทเลโฟน (Bell Telephone), เจเนอรัล
อิเล็กทริก (General Electric) เปcนต+น โอลาฟ เฮลเมอร นักอนาคตวิทยาคนสําคัญ ได+กล7าวว7า การวิจัย
อนาคตได+กลายเปcนเครื่องมือที่สําคัญของนักกําหนดนโยบายและวางแผนไปแล+ว หลังจากปz ค.ศ. 1967
เปcนต+นมา การวิจัยอนาคตได+แพร7หลายเข+าไปในยุโรป เช7น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาลี ใน
ปารีส เบอรตรัง เดอ ยองเวเนล (Bertrand de jonvenel) ได+จัดตั้ง สโมสรแห7งโรมขึ้น (Club of
Rome) ผลงานสําคัญของคณะนักวิจัยอนาคตกลุ7มนี้ คือในปz ค.ศ. 1972 ได+เสนอ “ขีดจํากัดความเจริญ”
(The Limit of Growth) ซึ่งสร+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 ปzนี้ (ค.ศ. 1960 – 1969) การวิจัยอนาคตได+
พัฒนาก+าวหน+ามาก มีระเบียบวิธีการ (Methodology) เฉพาะของตนเอง นับตั้งแต7นั้นมาการวิจัย
อนาคตได+เข+าไปมีบทบาทอย7างสําคัญต7อการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย และวางแผนขององคการธุรกิจ
ต7าง ๆ การวิจัย ด+านนี้เ ปcน ที่ส นใจกัน อย7างแพร7ห ลายทั้งกับ หน7ว ยงานราชการ บริษัท และบุคคล
ในทางการศึกษามีองคการหลายแห7งได+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+จัดตั้งโครงการการวิจัยอนาคตขึ้นหลายโครงการ 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.
ทั้งนี้ กฤษดา กรุดทอง (2530:15–16) ได+กล7าวถึง รูปแบบการวิจัยอนาคต การวิจัย
อนาคตได+มีก ารพัฒ นาและเปลี่ย นแปลงมาแบ7ง ออกได+เ ปcน 3 ขั้น ตอน คือ ระยะที่ 1 (Phase-I
Classical Linear Projection: 1960 – 1970) ในช7วง 10 ปzแรก การวิจัยอนาคตใช+วิธีการฉายภาพ
แบบการพยาการณเชิงเส+นตรง วิธีการนี้ใช+ได+ดีกับการพยากรณบางอย7างที่เกี่ยวข+องกับองคประกอบ
อื่น ๆ น+อยตัว การวิจัยอนาคตสามารถพยากรณได+โดยใช+ข+อมูลเดิมในระยะที่ผ7านมา เช7น จากจํานวน
นักเรียนในระยะ 4 – 5 ปzที่ผ7านมาที่กําลังเพิ่มขึ้น หรือสามารถพยากรณได+จากตัวชี้บางตัว เช7น อัตรา
การเกิด เปcนต+น ระยะที่ 2 (Phase-ll Multiple Alternative Future: 1965 – 1967) ในช7วง
ระยะเวลา 2 ปz รูป แบบการวิจัย อนาคตแบบใหม7ได+รับ การพัฒ นาขึ้น มาใช+ควบคู7กันไปกับวิธีการ
แบบเดิมซึ่งมีข+อมูลจํากัดอยู7มาก การวิจัยอนาคตแบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม7นี้มีหลักสําคัญ คือ อนาคตที่
อาจเปcนไปได+นั้น มีห ลายแนวทาง การวิจัย อนาคตพยายามใช+ข+อมูล ที่มีการสร+างทางเลือกที่เปcนไป
ได+มากที่สุดและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใต+ทรัพยากร เวลา งบประมาณที่มีเพื่อนําไปปฏิบัติต7อไป
ระยะที่ 3 (Phase-lll Cross – Impact Future (1972) ในช7วงระยะเวลา 10 ปz การวิจัยอนาคตได+
ขยายแนวความคิดออกไปศึกษาผลกระทบของความรู+เกี่ยวกับอนาคตจากวิทยาการทุกแขนง การนํา
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ผลกระทบจากทุกองคประกอบมาพิจารณาร7วมกัน จะช7วยให+การสร+างภาพอนาคตมีความสมบูรณ
มากขึ้น
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ความเปcนมาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เปcนเทคนิคที่ได+รับการยอมรับในหมู7นักวิชาการทางการศึกษาอย7างมาก
ในปbจจุบัน ถูกค+นพบและพัฒนาโดย โอลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer) และ นอรแมน ดาลกี้
(Norman Dalkey) นักวิจัยของ บริษัท แรนด (Rand Cooperation) เมื่อต+นปz ค.ศ. 1960 เพื่อใช+ใน
การถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยากรณทางด+านวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อเล็กซ เจ ดูคานิส (Alex J. Ducanis, 1970) ได+ให+ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcน
การทํานายเกี่ยวกับเรื่องราวต7า ง ๆ ที่จ ะเปcนไปได+ใ นอนาคต เทคนิค นี้ มุ7ง ที่จะลดผลกระทบหรือ
อิทธิพลของบุคคลอื่น ๆ ในกรณีที่ต+องมีการเผชิญหน+ากัน ในขณะเดียวกันก็เปcนการลดผลกระทบ
ทางด+านความคิดระหว7างผู+เชี่ยวชาญด+านกัน หรืออาจกล7าวได+อีกอย7างหนึ่งว7า เทคนิคเดลฟาย เปcน
วิธีการรวบรวมคําตอบที่เปcนอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรา ต+องการจะศึกษาในขณะที่ความคิดเห็น
ของผู+เชี่ยวชาญที่ไม7ได+เกี่ยวข+องจะถูก จํากัดลงด+วย อัลเฟรด รัสปš จูเนียร (Alfred Rasp Jr., 1973:
29) ได+ให+ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจที่
มุ7งเพื่อเอาชนะจุดอ7อนของการตัดสินใจแต7เดิม ที่จําเปcนต+องขึ้นอยู7กับความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญคน
ใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ7มหรือมติของที่ประชุม
อีกทั้ง โอลาฟ เฮลเมอร และนิโคลัส เรสเชอร (Olaf Helmer and Nicholus
Rescher) ได+ให+คํานิยามของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนโครงการจัดทําอย7างละเอียดรอบคอบในการที่จะ
สอบถามบุคคล ด+วยแบบสอบถามในเรื่องต7างๆ เพื่อที่จะให+ได+ข+อมูลและความ คิดเห็นกลับมา สําหรับ
จุดมุ7งหมายของเทคนิคเดลฟายนั้น มุ7งที่จะรวบรวมการพิจ ารณาการตัดสิน ใจและสร+างความเปcน
อันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับความเปcนไปได+ในอนาคต ในส7วนที่เกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรือ
สภาพการณที่ต+องการจะให+เปcน ทั้งนี้ทอรนตัน และคณะ (Thornton and Others, 1975) ได+ให+
ความหมายของเทคนิคเดลฟายว7าเปcนเครื่องมือที่ใช+ในการแก+ปbญหาและตัดสินใจในสถานการณต7างๆ
เปcนวิธีการที่จะเปcนการขัดเกลาและได+รับความคิดเห็นที่สอดคล+องกันของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เทคนิคเดลฟาย เปcนกระบวนการที่จะเสาะหาความคิดเห็นที่เปcนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกลุ7 มคนเกี่ ยวกับ ความเปcนไปได+ในอนาคตในเรื่องที่เกี่ย วกั บเวลา ปริมาณ หรื อสภาพการณที่
ต+องการจะให+เปcน ทั้งนี้โดยใช+วิธีการเสาะหาความคิ ด เห็ น โดยการใช+ แ บบสอบถามแทนการเรียก
ประชุม (ประยูร ศรีประสาธน, 2523: 51) ทั้งนี้เทคนิคเดลฟายว7าเปcนวิธีการนําความคิดเห็นของ
ผู+เชี่ยวชาญมาใช+ประโยชนอย7างมีร ะบบแบบแผน หรือเปcน การขัดเกลาการตัดสินใจของกลุ7ม เปcน
เทคนิคของการรวบรวมข+อมูลที่เอาชนะจุดอ7อนของการตัดสินใจของผู+เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่ง หรือ
ความคิดเห็นของกลุ7มที่มาประชุมกัน (ดิลก บุญเรืองรอด, 2530: 23) อย7างไรก็ตาม ประเทือง เพ็ชรรัตน
(2530: 38) ได+ให+ความหมายของเทคนิดเดลฟายว7า เปcนกระบวนการหนึ่งของการเก็บรวบรวมข+อมูล
ที่เปcนความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตที่กระจัดกระจายกันให+ส อดคล+องกัน
อย7างมีระบบ ซึ่งจะนําไปใช+ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และชนิตา รักษพลเมือง (2535: 59) ได+
กล7าวถึงความหมายของเทคนิคเดลฟายว7า เปcนเทคนิคในการทํานายเหตุการณ หรือความเปcนไปได+ใน
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อนาคตโดยอาศัยฉันทามติ หรือ Consensus ของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญเพื่อให+ได+มาซึ่งข+อสรุปที่เปcนแนวคิด
หรือเปcนการทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นหรือความเปcนไปในอนาคต ข+อสรุปจากฉันทามติของกลุ7ม
ผู+เชี่ยวชาญนี้ จะสามารถนํามาใช+ประกอบการตัดสินใจด+านต7างๆ ได+ ทั้งในเชิงวิชาการและบริการ
จากความหมายที่กล7าวมาข+างต+น สรุปได+ว7า เทคนิคเดลฟาย เปcนกระบวนการหนึ่ง
ของการเก็บรวบรวมข+อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปcนไปได+ในอนาคตในเรื่องที่เกี่ยวกับ เวลา ปริมาณ
และ สภาพการณที่ ต+ อ งการจะให+ เ ปc น จากความคิ ด เห็ น ของผู+ เ ชี่ ย วชาญที่กระจัดกระจายกันให+
สอดคล+องกันอย7างมีระบบ โดยใช+วิธีการเสาะหาความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผู+เชี่ยวชาญ
แทนการเรียกประชุม ลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย ลักษณะทั่วไปของเทคนิคเดลฟาย ผู+เชี่ยวชาญแต7
ละคนที่ร7วมการวิจัยจะไม7ทราบว7าใครบ+างจะมีส7วนออกความเห็น นับเปcนการขจัดอิทธิพลของแต7ละ
คนที่จะส7งผลต7อความคิดเห็นของคนอื่น สื่อของการแสดงความคิดเห็นจึงมักจะอยู7ในรูปแบบสอบถาม
หรือสิ่งอื่นที่ไม7ต+องให+ผู+เชี่ยวชาญมาพบกัน แต7จะต+องสอบถามหลายรอบ แต7ละรอบที่ถามไปจะต+องมี
การสรุปความคิดเห็นของกลุ7มในรอบที่ผ7านไปให+ทราบด+วย นับเปcนการตะล7อมความคิดเห็นด+วยข+อมูล
ทางสถิติของกลุ7มที่ดี (ดิลก บุญเรืองรอด, 2530: 23)
นอกจากนั้น จากคํานิยามของเทคนิคเดลฟายที่ได+กล7าวมาข+างต+น ยังแสดงให+เห็น
คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย ได+ดังนี้ 1) เนื่องจากเทคนิคนี้ มุ7งเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุ7มคน
ด+วยการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู+เข+าร7วมโครงการจึงจําเปcนต+องตอบคําถามตามที่ผู+วิจัยได+กําหนด
ขึ้นในแต7ละรอบ 2) เทคนิคนี้ไม7ต+องการให+ความคิดเห็นของผู+อื่นแต7ละคน มีผลกระทบหรือมีอิทธิพล
ต7อการพิจารณาตัดสินของผู+ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู+ตอบแบบสอบถามแต7ละคนจะไม7ทราบว7ามี
ผู+ใดบ+างที่ได+รับการคัดเลือกเข+า อยู7ใ นโครงการ และจะไม7ท ราบว7า ผู+เข+า ร7ว มโครงการแต7ล ะคนมี
ความคิดเห็นในแต7ละข+ออย7างไร จะรู+เฉพาะคําตอบของตนเองเท7านั้น 3) เพื่อให+ผู+เข+าร7วมโครงการแต7ละคน
ตอบแบบสอบถามด+ว ยการกลั่น กรองอย7างละเอีย ด รอบคอบ และเพื่อ ให+คําตอบที่ได+มีความเปcน
อันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น ผู+ทําการวิจัยจะแสดงความคิดเห็นของผู+ที่เข+าร7วมโครงการเห็นสอดคล+อง
ต+องกันในคําตอบแต7ละข+อของแบบสอบถามที่ตอบไปในครั้งก7อน และความคิดเห็นที่สอดคล+องกันนี้
จะแสดงในรูปสถิติ โดยผู+ทําการวิจัยจะจัดส7งไปให+ผู+เข+าร7วมโครงการแต7ละคนได+ทราบ เพื่อพิจารณาว7า
จะคงคําตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงคําตอบเดิมประการใดบ+าง ซึ่งจะต+องบอกเหตุผลให+ทราบด+วย
(ประยูร ศรีประสาธน, 2523: 51)
ข+อจํากัดในการใช+เทคนิคเดลฟาย ได+กล7าวถึงข+อจํากัดในการใช+เทคนิคเดลฟาย ไว+ว7า
แม+ว7าเทคนิคเดลฟายจะเปcนการวิจัยที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากผู+เชี่ยวชาญได+เปcนอย7างดีวิธีหนึ่ง
แต7ในการใช+เทคนิคเดลฟายให+ได+ผลสมบูรณ มีข+อควรคํานึงดังนี้ 1) ด+านเวลา ผู+ทําวิจัยควรมีเวลามาก
เพียงพอ โดยทั่วไปใช+เวลาประมาณ 2 เดือนจะเสร็จสิ้น อย7างไรก็ตามอาจใช+เวลาช+าหรือเร็วกว7านั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยู7กับกลุ7มผู+เชี่ยวชาญจะส7งแบบสอบถามแต7ละรอบคืนมาช+าหรือเร็วเพียงใด 2) ด+านผู+เชี่ยวชาญ
ในการเลือกสรรผู+เชี่ยวชาญนั้น ผู+วิจัยควรคํานึงถึง (1) ความสามารถของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู+ที่
มีความรู+ความสามารถเปcนเลิศในสาขานั้น ๆ อย7างแท+จริง ควรเปcนผู+รอบรู+และรู+สึกในประเด็นที่ศึกษา
อย7างจริงจัง อาจเปcนผู+ที่ศึกษาเรื่องดังกล7าวมาเปcนเวลานาน เปcนผู+มีตําแหน7งหน+าที่รับผิดชอบหรือมี
ประสบการณโดยตรงกับประเด็นปbญหาที่ศึกษา ไม7ควรเลือกโดยอาศัยความคุ+นเคยหรือการติดต7อได+ง7าย
(2) ผู+วิจัยควรกําหนดคุณสมบัติของผู+เชี่ยวชาญ เพื่อจัดสรรกลุ7มคนที่จะเข+าร7วมในการวิจัย หรืออาจ
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อาศัยการสอบถามจากผู+ทรงคุณวุฒิในวงการนั้น ๆ ให+เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งควรได+รับการคัดเลือกให+
เปcนกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จําเปcนต+องพิจารณากันอย7างละเอียด รอบคอบ เพื่อให+ได+มาซึ่งผู+ที่
จะเหมาะสมจริง ๆ และเมื่อคัดเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญได+แล+ว ผู+วิจัยควรติดต7อขอความร7วมมือในการ
วิจัย (ชนิตา รักษพลเมือง, 2535: 62)
ในเรื่องของการติดต7อขอความร7วมมือในการวิจัยจากผู+เชี่ยวชาญนั้น ได+เสนอแนะวิธี
ไว+ว7า ให+หาที่อยู7หรือที่ทํางานพร+อมหมายเลขโทรศัพท (ถ+ามี) ของผู+เชี่ยวชาญเก็บไว+เปcนหลักฐาน แล+ว
ส7งจดหมายแจ+งให+ผู+เชี่ยวชาญทราบรายละเอีย ดของโครงการวิจัย และเหตุผลที่เลือกท7านผู+นั้นเปcน
ผู+เชี่ยวชาญ พร+อมทั้งขอความร7วมมือไว+ล7วงหน+า (3) ความร7วมมือของกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู+ที่มี
ความเต็มใจ ตั้งใจ ยินยอมสละเวลา และมั่นใจในการให+ความร7วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมทั้งให+
ความสําคัญแก7การวิจัย จะเปcนตัวแปรคําตอบที่เกี่ยวข+องกับความเชื่อมั่นของข+อมูลที่ได+รับ (4) จํานวน
ผู+เชี่ยวชาญ ควรเลือกให+มีจํานวนมากเพียงพอ เพื่อจะได+ความคิดเห็นใหม7 ๆ และได+คําตอบที่มีน้ําหนัก
ความน7าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นักวิจัยบางคนให+ความเห็นว7า ผู+เชี่ยวชาญ 5 – 10 คนในกลุ7มก็มากเพียงพอ
แต7บางคนให+ความคิดเห็นว7าจํานวนผู+เชี่ยวชาญ 10 – 15 คนในกลุ7มเดียวกันก็มากเพียงพอแล+ว
โดยทั่วไปไม7มีข+อกําหนดตายตัวว7าควรมีจํานวนผู+เชี่ยวชาญกี่คน แต7จะขึ้นอยู7กับลักษณะของกลุ7มและ
ประเด็นปbญ หาที่ศึก ษาเปcน สํา คัญ หากกลุ7ม ผู+เ ชี่ย วชาญมีลัก ษณะเปcนเอกพันธ (Homogeneous
Group) อาจจําเปcนต+องใช+เพียง 10 – 15 คน แต7ถ+ากลุ7มมีความแตกต7างกัน มีลักษณะเปcนเอนกพันธ
(Heterogeneous Group) อาจต+องใช+กลุ7มผู+เชี่ยวชาญที่ศึกษาเปcนจํานวนมาก (ประเทือง เพ็ชรรัตน,
2530: 39)
การวิจัยเกี่ยวกับผู+เชี่ยวชาญที่จะใช+ในการวิจัยด+วยเทคนิคเดลฟาย ว7าเท7าไรจึงจะ
เหมาะสมในการประชุมประจําปzของสมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต+น รัฐแคลิฟอรเนีย (California
Junior Colleges Association) เมื่อ ปz พ.ศ. 2514 พบว7า เมื่อมีจํานวนผู+เชี่ยวชาญตั้งแต7 17 คนขึ้นไป
อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) จะมีน+อยมาก 3) แบบสอบถาม ควรเขียนให+ชัดเจน
สละสลวย ง7ายแก7ก ารอ7า นและเข+า ใจ นอกจากนี้ก ารเว+น ระยะในการส7ง แบบสอบถามไปยังกลุ7ม
ผู+เชี่ยวชาญแต7ละรอบไม7ควรให+ห7างนานเกินไป เพราะอาจมีผลให+ผู+ตอบลืมเหตุผลที่เลือกหรือตอบใน
รอบที่ผ7านมาได+ 4) ผู+ทําการวิจัย ผู+ทําการวิจัยต+องมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบ
และให+ความสําคัญในคําตอบที่ได+รับอย7างเสมอกันทุกข+อโดยไม7มีความลําเอียง แม+ว7าในข+อ นั้น ๆ จะมี
บางคนไม7ตอบก็ตาม ทั้งยังควรมีการวางแผนล7 ว งหน+ า อย7 า งดีใ นการดํา เนิ น งานตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟายด+วย (Thomas T. Macmillan, 1971)
ขั้นตอนการดําเนินงานของเทคนิคเดลฟาย ในการทําวิจัยด+วยเทคนิคเดลฟายว7า มี
ขั้นตอนทั่วไป 10 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นกําหนดคําถาม ขั้นแรกสุดผู+วิจัยต+องกําหนดคําถาม โดยเฉพาะ
คําถามที่ว7าต+องการอะไรจากผู+เชี่ยวชาญ คําตอบของคําถามนี้จะช7วยให+สามารถเลือกผู+เชี่ยวชาญได+
ถูกต+อง 2)ขั้นเลือกผู+เชี่ยวชาญ เมื่อทราบสิ่งที่ต+องการจากผู+เชี่ยวชาญแล+ว ก็จะช7วยให+สามารถเลือก
ผู+เชี่ยวชาญได+ 3) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ในการพัฒนาแบบสอบถามครั้งนี้ โดยทั่วไปแล+วจะ
ใช+คําถามปลายเป‰ด (Open – Ended Questions) ทั้งนี้เพื่อให+ผู+เชี่ยวชาญได+แสดงความคิดเห็นอย7าง
เต็มที่แล+วส7งสํารวจครั้งที่ 1 4) ขั้นวิเคราะหแบบสอบถาม คําตอบที่ได+จะถูกนํามาวิเคราะห จัด
ประเภท และหมวดหมู7 ให+ง7ายแก7การเข+าใจ 5) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่สอง จากคําถามที่ได+จัด
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หมวดหมู7แล+ว ผู+วิจัย สามารถพัฒ นาแบบสอบถามที่มีคําถามประเภทปลายป‰ด (Close – Ended
Questions) ได+ ซึ่งอาจเปcนแบบให+เรียงลําดับความสําคัญหรือให+ประมาณค7าได+ ทั้งนี้แล+วแต7เรื่องที่
ต+องการจะวิจัย แล+วส7งสํารวจครั้งที่ 2 (Allen, 1978: 123 – 125) 6) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่
สาม ในการนําผลสํารวจครั้งที่ 2 มาวิเคราะหจําเปcนต+องวิเคราะหหาค7ามัธยฐาน (Median) และค7า
พิสัยระหว7างควอไทล (Interquartile Range) จากนั้นให+พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม7 โดยให+ระบุ
ค7าสถิติทั้ง 2 ประเภทไว+ในแบบสอบถามด+วยพร+อมทั้งระบุด+วยว7า ผู+เชี่ยวชาญคนนั้น มีความเห็นอยู7จุด
ใดในหรือนอกพิสัย แล+วส7งให+ผู+ตอบ (ผู+เชี่ยวชาญ) ตอบในรอบที่ 3 พร+อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบด+วย
ซึ่งมัธยฐาน คือ คะแนนตัวที่อยู7ตรงกลางของกลุ7มเมื่อจัดเรียงลําดับคะแนนแล+ว ส7วนพิสัยระหว7างควอ
ไทล คือ ผลต7างระหว7างควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 ถ+าค7าพิสัยระหว7างควอไทลแคบแสดงว7าคําตอบ
ที่วิเคราะหได+นั้นมีความคิดเห็นของผู+เชี่ยวชาญสอดคล+องกัน (ประเทือง เพ็ชรรัตน, 2530: 40) 7) ขั้น
พัฒนาแบบสอบถามรอบที่สี่ เมื่อวิเ คราะหใหม7มัก พบว7า มีผู+ตอบนอกพิสัย พอสมควรให+กําหนด
แบบสอบถามครั้งที่ 4 พร+อมค7าสถิติเช7นเดิม และถามย้ําผู+ตอบนอกพิสัยว7าเพราะเหตุใดจึงยอมรับ
ความเห็นส7วนใหญ7ไม7ได+ 8) ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบที่ห+า วิเคราะหผลของรอบที่ 4 ถ+ายังคงพบ
ความเห็นขัดแย+งมากอยู7เช7นเดิม ให+พัฒนาแบบสอบถามครั้งที่ 5 แสดงค7าสถิติทั้งสองค7า พร+อมทั้ง
ความเห็นขัดแย+งและสนับสนุนของผู+ตอบเช7นเดิม แล+วส7งย้ําความเห็นอีกครั้ง 9) ขั้นวิเคราะหค7ามัธยฐาน
(Median) จากการสํารวจครั้งสุดท+ายจะเปcนค7าตัวแทนคําตอบของกลุ7ม 10) รายงานผล การเขียน
รายงานให+แสดงค7าสถิติเท7าที่วิเคราะหไว+ทั้งหมดพร+อมทั้งเหตุผล
นอกจากนั้น จุมพล พูลภัทรชีวิน (2535: 82) ได+ชี้ให+เห็นปbญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
ของเทคนิคเดลฟาย คือ ในการเก็บข+อมูลจากแบบสอบถามในรอบแรกนั้น มักเริ่มด+วยแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณที่มีโครงสร+างที่ผู+วิจัยสร+างขึ้นเอง ซึ่งอาจมีการละเลยแนวโน+มหรือประเด็นสําคัญอื่น ๆ
ที่ผู+วิจัยคาดไม7ถึงหรือไม7ทราบไป วิธีนี้อาจเปcนการประเมินค7าความเชี่ยวชาญของผู+เชี่ยวชาญต่ําไป
(Underestimate) เพราะไปจํากัดข+อมูลที่ควรได+จากผู+เชี่ยวชาญจากการกําหนดกรอบความคิดของ
ผู+เชี่ยวชาญโดยตัว ผู+วิจัย ถึง แม+ว7า จะเปcน แบบสอบถามแบบปลายเป‰ดก็ตาม ผู+เชี่ยวชาญก็อาจจะ
ไม7ตอบ หรื อเพราะถู กชั กนําให+ คิดถึงแต7เฉพาะเรื่องที่ถูกถามในแบบสอบถาม ทํ าให+ลื มประเด็น ที่
น7าสนใจไป เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี้
ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจําภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปcน
ผู+พัฒนาขึ้นในปz พ.ศ. 2522 โดยเปcนการผสมผสานระหว7างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic
Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข+าด+วยกัน เปcนเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด7นหรือ
ข+อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข+าด+วยกันทั้งสองเทคนิคช7วยแก+จุดอ7อนของแต7ละเทคนิค
ได+เปcนอย7างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เปcนเทคนิค
วิธีการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ7งหมายและความเชื่อ พื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่ง
ในปbจจุบัน ซึ่งเปcนเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด7นหรือข+อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข+า
ด+วยกัน การรวมข+อดีของสองเทคนิคดังกล7าว เปcนการผสมผสานระหว7างเทคนิค EFR และเทคนิค
Delphi เข+าด+วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR คล+ายๆกับเทคนิค Delphi เพียงแต7มีการปรับปรุงวิธี
ให+มีความยืดหยุ7นและเหมาะสมมากขึ้น โดยในรอบแรกของการวิจัย จะใช+การสัมภาษณแบบเทคนิค
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EFR ที่ปรับปรุงแล+ว หลังจากสัมภาษณในรอบแรกผู+วิจัยจะนําข+อมูลที่ได+มาวิเคราะหแล+วสร+างเปcน
เครื่องมือ ซึ่งมักจะเปcนแบบสอบถามแล+วส7งไปให+ผู+เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย
สาระสํา คั ญ ของเทคนิ ค การวิ จั ย อนาคต ด+ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย (Ethnographic
Delphi Futures Research: EDFR) ในปz พ.ศ. 2552 ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซต+า (University of
Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา จุมพล พูลภัทรชีวิน ได+มีการพัฒนาวิธีวิจัยอนาคตแบบ EDFR ซึ่ง
มีรากฐานของการวิจัยอนาคตและเดลฟายเทคนิค(Delphi Technique) เพื่อนําจุดเด7นและข+อดีของ
การวิจัยทั้งสองแบบมารวมกันและแก+ไขจุดอ7อนของทั้งสองวิธี ทั้งนี้จุดมุ7งหมายของการวิจัยอนาคตนั้น
ไม7ได+อยู7ที่การทํานายที่ถูกต+อง แต7ต+องการสํารวจทางเลือก แนวโน+มต7างๆ ที่เปcนไปได+ในอนาคตมากที่สุด
เพื่อจะให+ได+วิธีที่สร+างอนาคตที่พึงประสงคให+เกิดขึ้นเพื่อขจัดอนาคตที่ไม7พึงประสงคให+หมดไปหรือ
เผชิญหน+าได+อย7างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนของเทคนิคการวิจัยอนาคต ด+วยเทคนิคเดลฟาย (Ethnographic Delphi
Futures Research: EDFR) คล+ายกับการวิจัยแบบเดลฟายแต7มีการปรับปรุงให+มีความยืดหยุ7นและมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังต7อไปนี้ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2547: 1-19)
1. การกําหนดและเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2547)
1.1 เกณฑและวิธีการคัดเลือกผู+เชี่น ยวชาญ การเลือกกลุ7มผู+เชี่ย วชาญควรเปcน
กลุ7มบุคคลที่อยู7กับประเด็นการศึกษาและวิจัย เนื่องจากจะมีความเชื่อว7าผู+เชี่ยวชาญนั้น น7าจะเปcน
กลุ7มบุคคลที่มองหรือคาดการณอนาคตได+ชัดเจนถูกต+องมากกว7าคนทั่วไปและมีความน7าเชื่อถือได+
มากกว7า
1.2 การสุ7มตัวอย7างผู+เชี่ยวชาญ เนื่องจากเปcนเรื่องเฉพาะการคัดเลือกกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ
ควรมีลักษณะที่เปcนแบบเจาะจงมากกว7าใช+แบบการสุ7ม กลุ7มที่ควรเลือกควรเปcนผู+ที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่เกี่ยวข+องกับงานวิจัย ผนวกเข+ากับกลุ7มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและเปcนอาจารยผู+สอนที่เกี่ยวข+อง
กับงานวิจัย
1.3 จํานวนผู+เชี่ยวชาญควรมีอย7างน+อย 17 คนขึ้นไปเพื่อให+ค7าความคลาดเคลื่อน
ลดลง ซึ่งจํานวนนี้ไม7ใช7เกณฑมาตรฐาน แต7เปcนวิธีที่ปลอดภัยคือมากกว7า 17 คน ในบางเรื่องอาจเปcน
กลุ7มเฉพาะเจาะจงมากในประเทศมีผู+เกี่ยวข+องน+อย ก็อาจมีน+อยกว7าได+ในรอบที่ 2 อาจจะลดลงไปบ+าง
ตามสถานการณ แต7อย7างน+อยไม7ควรลดลงต่ํากว7า 17 คน ถ+ารอบที่ 3 มีมากกว7าก็ได+ เพราะรอบที่ 3
นั้นเปcนรอบที่จะช7วยการยืนยันผลการศึกษาวิจัยเพิ่ม เพราะฉะนั้นถ+ามีรอบที่ 3 มากขึ้นก็จะส7งผลดี
1.4 การระบุผู+เชี่ยวชาญมีความสําคัญและจําเปcนกับงานวิจัย ควรมีในรายงานการ
วิจัยว7ากลุ7มผู+เชี่ยวชาญมีกี่คนเปcนใครบ+าง แต7ให+ใส7ชื่อรวมโดยไม7บ7งบอกว7าคําตอบนั้นเปcนคนหนึ่งคนใด
โดยเฉพาะ
1.5 การเตรียมกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ เปcนเรื่องสําคัญมากเช7นกัน เพราะมีผลกระทบต7อ
ผลการวิจัยตลอดเวลา เนื่องจากใช+เวลามาก จึงต+องได+รับความร7วมมืออย7างเต็มที่จากกลุ7มผู+เชี่ยวชาญ
ดังนั้นจะต+องมีการติดต7อล7วงหน+าก7อน และจะต+องอธิบายถึงจุดมุ7งหมายขั้นตอนและระเบียบวิธี เวลา
ที่จะต+องใช+ในแต7ละรอบ ย้ําใหเห+นความสําคัญของการวิจัยอย7างชัดเจน
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2. การสัมภาษณ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณและขั้นตอนคล+ายกับ EFR
แต7 EDFR มีความยืดหยุ7นมากกว7า คือ ผู+วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการสัมภาษณที่จะสนองจุดมุ7งหมาย
เวลา งบประมาณ และสถานการณโดยในรอบแรกสัมภาษณจากภาพอนาคต 3 แบบ
2.1 ภาพที่มองโลกตามความเปcนไปในแง7บวก (Optimistic-Realistic: O-R)
2.2 ภาพที่มองโลกตามความเปcนไปในแง7ลบ (Pessimistic-Realistic: O-R)
2.3 ภาพที่เปcนไปได+มากที่สุด (Most-Probable: M-P)
ทั้งนี้เพื่อให+ ผู+เชี่ยวชาญคิดในหลายแง7มุมซึ่งเปcนการมองในแง7บวกก7อนแล+วจึ ง
พิจารณาในแง7ลบ และความเปcนไปได+มากที่สุด หากผู+วิจัยต+องการข+อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสัมภาษณ
ในประเด็นต7างๆ ที่ต+องการได+ โดยการผนวกเข+ากับการสัมภาษณผู+เชี่ยวชาญในลําดับต7อไปหรืออาจ
แบ7งการสัมภาษณเปcนช7วงๆ ก็สามารถทําได+
3. วิเคราะห สังเคราะหข+อมูล ซึ่งข+อมูลที่ได+จากการสัมภาษณผู+เชี่ยวชาญมาวิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อเขียนแนวโน+มในแบบสอบถาม
4. สร+างเครื่องมือ การสร+างเครื่องมือถือว7าเปcนขั้นตอนที่สําคัญและยากที่สุดของการวิจัย
ด+วยเทคนิคนี้ คือการนําข+อมูลที่ได+จากการสัมภาษณผู+เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข+อความที่
ซ้ํากันหรือตัดส7วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่กําหนดไว+ออกไปโดยการหาถ+อยคําที่ครอบคลุม
ข+อความทั้งหมด ทั้งนี้ผู+วิจัยได+พยายามรักษาถ+อยคําของผู+ให+สัมภาษณไว+ให+มากที่สุดการเขียนควรเปcน
ภาษาที่สั้น กะทัดรัดโดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู+เชี่ยวชาญให+มากที่สุด เขียนแนวโน+มเพียง
ประเด็นเดียวใน 1 ข+อ ทั้งนี้เพื่อปwองกันมิให+ผู+เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น นอกจากนี้ทําให+
ชัดเจนขึ้นอธิบายว7าในที่นี้หมายถึงอะไรบ+าง
5. ความตรงกับความเที่ยง (Validity and Reliability) ระเบียบวิธีและเครื่องมือ
วิจัยของการวิจัยอนาคตต7างจากการวิจัยธรรมดา คือ รวมอยู7ในกระบวนการแล+ว การสัมภาษณใน
รอบแรกผู+วิจัยมีการสรุปเพื่อให+ผู+เชี่ยวชาญยืนยันและปรับปรุงแก+ไขสิ่งที่พูดนี้คือการยืนยัน(Content
Validity) และหลังจากนั้นผู+วิจัยให+ผู+เชี่ยวชาญตอบรอบที่ 2 และพิจารณาตอบรอบที่ 3 ถือว7าเปcน
ความเที่ยง (Reliability)
6. การระบุจํานวนรอบหรือจํานวนคน ขึ้นอยู7กับจุดมุ7งหมาย งบประมาร เวลา และ
กําลังคนของการวิจัย การที่จะหยุดที่รอบหนึ่งรอบใดยั้ย ดูว7าคําตอบที่เราได+ในรอบต7างๆ นั้นมีความ
เปcนเอกฉันทแล+วหรือยัง (Consensus) ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล+วหรือไม7 ถ+ามีมากก็อาจจะ
หยุดได+ในรอบที่ 2 อาจไม7จําเปcนต+องทําในรอบที่ 3 แต7ถ+าต+องการให+มีน้ําหนักแน7นก็ทํารอบที่ 3
7. การทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3 การนําแบบสอบถามไปสอบถามผู+เชี่ยวชาญและ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหด+วยสถิติพื้นฐาน เพื่อทําการจําแนกข+อมูลมาหาฉันทามติ(Consensus)
ในการทํา EDFR รอบที่ 2 และ 3 ในรอบนี้ผู+เชี่ยวชาญแต7ละท7านจะได+รับรู+ข+อมูลปwอนกลับเชิงสถิติ
(Statistical Feedbacks) เปcนของกลุ7มโดยส7วนรวมโดยหาค7าร+อยละ ค7ามัธยฐาน (Mediam) และค7า
พิสัยระหว7างควอไทล (Interquartile Range) ของกลุ7มผนวกด+วยคําตอบเดิมของตนเอง แล+วขอให+
ผู+เชี่ยวชาญแต7ละคนพิจารณารอบต7อไป โดยจํานวนรอบของการทําวิจัยขึ้นอยู7กับจุดมุ7งหมาย งบประมาณ
เวลา และกําลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากคําตอบที่ได+ว7ามีความเปcนฉันทามติ(Consensus)
แล+วหรือไม7เปcนสําคัญ
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8. การเขียนภาพอนาคต จากการนําผลการตอบแบบสอบถามของผู+เชี่ยวชาญมา
วิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนดซึ่งโดยทั่ว ไปถือตามเกณฑที่มีแนวโน+มความเปcนไปได+ค7อนข+างสู ง
กล7าวคือ ค7ามัธยฐาน (Mediam) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล+องของคําตอบโดยพิจารณา
จาก ค7าพิสัยระหว7างควอไทล (Interquartile Range) (Q3-Q1) ไม7เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคต
ไม7เขียนเปcนวิชาการมากเกินไปคือ คนทั่วไปอ7านแล+วเข+าใจง7าย
สรุปได+ว7างานวิจัยอนาคต EDFR เปcนเทคนิคการวิจัยที่มุ7งตอบสนองจุดมุ7งหมายและ
ความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปbจจุบัน เปcนการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR
และ Delphi เข+าด+วยกัน ขั้นตอนต7างๆของ EDFR คล+ายกับ Delphi โดยขั้นตอนแรกเปcนการ
สัมภาษณแบบ EFR และนําข+อมูลที่ได+มาวิเคราะห สังเคราะห แล+วสร+างเปcนเครื่องมือซึ่งส7วนใหญ7
มักจะเปcนแบบสอบถามแล+วส7งไปให+ผู+เชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติ (Consensus) ซึ่งมักจะทํา 2-3 รอบ
หลังจากนั้นนําคําตอบที่ได+มาวิเคราะห เพื่อหาแนวโน+มที่มีความเปcนไปได+มากและมีความสอดคล+อง
ทางความคิดระหว7าง กลุ7มผู+เชี่ยวชาญเพื่อสรุป และเขีย นเปcน ภาพอนาคตซึ่งเปcน เทคนิควิธีที่มีการ
นํามาใช+งานในการศึกษาอนาคตกันอย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกตใช+เปcนระเบียบ
วิธีวิจัยได+แก7 การใช+เทคนิค EDFR การหาค7ามัธยฐาน (Mediam) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความ
สอดคล+องของคําตอบโดยพิจารณาจาก ค7าพิสัยระหว7างควอไทล (Interquartile Range) (Q3-Q1)
เพื่อการเขียนภาพอนาคต ครั้งนี้
7.2 แนวคิดเครือขHายทางสังคม (Social network)
นิยามความหมายของเครือข7ายทางสังคมมีอยู7 2 ความหมายได+แก7 1) เปcนขบวนการ
ทางสั งคม ซึ่ งเกิดจากการสร+างความสัมพัน ธระหว7 างบุคคล กลุ7 ม องคการ สถาบั น ที่ มีเปwาหมาย
ร7วมกันในการดําเนินกิจกรรมบางอย7าง โดยที่สมาชิกของเครือข7ายมีความอิสระ 2)เปcนวัฒนธรรม
องคการ ที่เปลี่ยนจากการจัดการแบบลําดับชั้น มาเปcนการสร+างเครือข7าย ไม7เน+นการใช+อํานาจในการ
บริหารจัดการ แต7เน+นการจัดความสัมพันธใหม7ในแนวราบ ในองคการนั้นๆ จนเกิดเปcนความร7วมมือ
เพื่อให+เกิดผลลัพธที่ดี และทํางานแบบประสานกัน (เสรี พงศพิศ, 2546) อีกทั้ง เครือข7ายทางสังคม
เปcน ความสัมพันธในสังคมมนุษย ทั้งในระดับปbจเจกบุคคล ปbจเจกบุคคลกับกลุ7ม ปbจเจกบุคคลกลุ7ม
กับกลุ7ม และปbจเจกบุคคลกลุ7มกับเครือข7าย โดยเปcน การอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพัน ธที่
เกี่ยวข+องกับสิ่งต7าง ๆ เช7น กิจกรรม การสื่อสาร ความร7วมมือ การพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู+ เปcนความสัมพันธที่มีโครงสร+างและรูปแบบที่หลากหลาย (พระมหาสุทิตย อาภากโร, 2547)
ในช7วงทศวรรษที่ 1970 เครือข7ายทางสังคมเปcนได+รับความนิยมและแพร7หลายทั้งในภาคธุรกิจ มี
สาเหตุ 3 ประการ คือ 1) การแข7งขันใหม7 ในยุคการค+าใหม7 ทําให+ไม7สามารถ ใช+โครงสร+างและการ
บริ ห ารจั ดการแบบเก7 า ซึ่ งเปc น แบบอํ า นาจลํ าดั บ ชั้ น ได+ อี ก ต7 อไป ต+ อ งปรั บ ความสั ม พั น ธ ให+ เ ปc น
แนวนอน “เปcนเครือข7าย” 2) ความก+าวหน+าทางเทคโนโลยีข7าวสาร ทําให+องคการสามารถปรับตัวเอง
และมีปฏิสัมพันธกับองคการอื่นๆได+อย7างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ 3) ความก+าวหน+าทาง
วิชาการก7อให+เกิดเครื่องมือในการวิเคราะหโครงสร+างสังคมในลักษณะที่เปcนเครือข7าย และองคการต7างๆ
ล+วนมีลักษณะเปcนเครือข7าย ทั้งภายในตัวมันเองและความสัมพันธกับองคการภายนอก (เสรี พงศพิศ,
2548) กลุ7มของสมาชิกเครือข7าย (Nodes) ที่มีความเกี่ยวข+องเชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธและ
ปฏิ สัมพั นธทางสังคมในรูป แบบต7างๆ เช7 น ความเปc น เพื่ อน ความเปc นญาติ พี่น+อง ผู+ ร7ว มงาน 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+ทั้งมนุษยที่เปcนปbจเจก
บุคคล คณะบุคคล หรือสิ่งต7าง ๆ ที่ไม7ใช7มนุษยก็ได+ เช7น องคการ สถาบัน บทบาทหน+าที่ ตําแหน7ง
สัตว สิ่งของ บทความวารสาร และเว็บเพจ ส7วนเนื้อหาของทรัพยากรที่แลกเปลี่ยนมีได+หลายชนิดทั้ง
ทรัพยากรที่จับต+องได+ เช7น สินค+า วัตถุดิบ บริการ เงิน หรือ ทรัพยากรที่จับต+องไม7ได+ เช7น ข+อมูล
สารสนเทศ การสื่อสาร ความเชื่อ อิทธิพลทางสังคม เปcนต+น (Haythornthwaite, 1996: 323)
หลักการเบื้องต+นของการวิเคราะหเครือข7ายทางสังคม หมายถึง ชุดทฤษฎี เครื่องมือ
และกระบวนการวิ จั ย ที่ จ ะช7 ว ยสร+ างความเข+ าใจโครงสร+ างเครื อข7 า ยทางสั งคมและความสั มพั น ธ
ระหว7างสมาชิกเครือข7ายได+ดีขึ้น เปcนวิธีการศึกษาลัก ษณะโครงสร+า งของเครือ ข7า ยในเชิง ปริม าณ
โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร โครงสร+างของเครือข7ายสามารถอธิบายได+ในรปูกราฟหรือตาราง
เมทริกซโดยใช+สัญลักษณจุดแทนสมาชิกเครือข7าย และเส+นแทนความสัมพันธ สมาชิกเครือข7ายและ
เส+นเชื่อมโยงอาจมีชื่อเรียกที่แตกต7างกันไปตามความนิยมของแต7ละสาขาวิชาซึ่งล+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 ความสัมพันธแบบ
เพียงฝ|ายเดียว (One-way directed graphs & Digraphs) แสดงภาพด+วยเส+นที่มีหัวลูกศรทางเดียว
ความสัมพันธแบบต7างฝ|ายต7างตอบแทน (Two-way directed & Reciprocal graphs) แสดงภาพ
ด+วยเส+นที่มีหัวลูกศรสองทาง ส7วนความสัมพันธแบบสมมาตรหรือต7างฝ|ายต7างพึ่งพาซึ่งกันและกันเปcน
การเชื่อมโยงแบบไม7มีทิศทาง(Undirected graphs) แสดงภาพด+วยเส+นที่ไม7มีหัวลูกศร (Hoppe and
Reineltb, 2010: 601)
ทั้งนี้ ความสัมพันธทางสังคมเปcนการเชื่อมโยงคนหรือสิ่งของมากกว7าสองสิ่งขึ้นไป
เข+าด+วยกัน ตัวอย7างเช7น คนสองคนที่ทํางานด+วยกันจะได+รับการเชื่อมโยงเข+าด+วยกันโดยความสัมพันธ
ของการทํา งาน ทั้ ง สองคนอาจมี ค วามสั ม พั น ธมากกว7 า หนึ่ ง ชนิ ด เช7 น ทํ า งานด+ ว ยกั น และมี
ความสัมพันธทางสังคมหลังเลิกงานด+วย ดังนั้น ทั้งคู7จึงถูกผูกมัดด+วยความสัมพันธทุกชนิดที่มีอยู7การ
วิเคราะหเครื อข7ายทางสังคมจะวิเคราะหสิ่ งที่ใช+ผูกมั ดหรื อเชื่ อมโยงและวิ เคราะหความสัมพันธที่
เกิดขึ้น รวมทั้งทิศทางของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร7งของความสัมพันธด+วย (Wasserman and
Faust, 1994: 136) หลักการการวิเคราะหเครือข7ายทางสังคมเปcนกระบวนทัศนที่อาศัยทฤษฎีแนวคิด
และวิธีการวิจัยที่ผสมผสานกันทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูลเครือข7ายที่
นิยมใช+ในงานวิจัย ได+แก7 การสํารวจด+วยแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ การศึกษาเชิงชาติ
พันธุวรรณนา การศึกษาข+อมูลจากเอกสาร รายงาน สมุดบันทึก โครงสร+างองคการ แผนภูมิ จดหมายเหตุ
สิ่งตีพิม พ เอกสารอิเ ล็ก ทรอนิก ส เว็บ ไซต อีเ มล และแฟwม ข+อ มูล บัน ทึก รายการเปลี่ ยนแปลง
(Transaction files) ข+อมูลที่ใช+ในการวิเคราะหเครือข7ายทางสังคมจะเปcนข+อมูลความสัมพันธระหว7าง
สมาชิกเครือข7าย แต7ไม7ใช7ข+อมูล คุณลักษณะเฉพาะของสมาชิกเครือข7ายที่นิยมใช+ในการวิเคราะห
ปbจจัยตัวแปร เช7น เพศ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา เปcนต+น (Marin and Wellman, 2011: 11-14)
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การเก็บรวบรวมข+อมูลอาจใช+วิธีการสํารวจสมาชิกเครือข7ายซึ่งเปcนประชากรทั้งหมด
สําหรับเครือข7ายมีขนาดใหญ7มากอาจใช+วิธีสุ7มตัวอย7างความน7าจะเปcนแบบง7าย โดยการเดินสุ7ม การ
แนะนําปากต7อปาก (Snowball) หรือใช+เครื่องมือสร+างชุด คําถามแบบสร+างชื่อ ซึ่งมีหลักการคือ
เริ่มต+นการสอบถามจากสมาชิกเครือข7ายคนหนึ่งและให+บอกชื่อโยงถึงสมาชิกเครือข7าย รายอื่น ทํา
เช7นนี้ต7อๆ กันไป อย7างไรก็ตามวิธีการสํารวจมักมีข+อเสียคือใช+เวลาและค7าใช+จ7ายมากซึ่งอาจแก+ปbญหา
โดยการสํารวจโดยใช+แ บบสอบถามทางออนไลน อย7างไรก็ตามการตั้งข+อคําถามจะต+องคํานึงถึง
ประเด็นเรื่องสิทธิส7ว นบุค คลและ จริย ธรรมการวิจัย ในคนด+ว ย นอกจากนั้น คํา ตอบที่ไ ด+รับ จาก
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณอาจมีข+อผิดพลาด เช7น จําไม7ได+ มีอคติ เลี่ยงตอบตามความเปcนจริง
เปcนต+น ดังนั้นการใช+วิธีเก็บข+อมูลจากสิ่งที่มีการบันทึกไว+แล+ว เช7น เอกสาร รายงาน แฟwมข+อมูล อีเมล
การสังเกต การเก็บข+อมูลการอ+างอิง (Co-citations) เปcนต+น อาจเปcนวิธีที่มีความเที่ยงตรงแต7วัดความ
สัมพันธได+เพียงทางอ+อม ดังนั้นหากใช+วิธีการแบบสามเส+า (Triangulation) จะช7วยทําให+การเก็บ
ข+อมูลมีความน7าเชื่อถือมากขึ้น (Marsden, 1990: 444) ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข+อมูลความสัมพันธแล+ว
นําข+อมูลความสัมพันธมาจัดเก็บในตารางเมทริกซประชิด (Adjacency matrix) แสดงความสัมพันธ
ระหว7างสมาชิกเครือข7ายในรูปกราฟหรือแผนภาพ และทําการวิเคราะหข+อมูลโดยใช+ซอฟตแวรวิเคราะห
เครือข7ายทางสังคมชนิดต7าง ๆ กราฟที่มีความซับซ+อนมากอาจประกอบด+วยเส+นเชื่อมโยงความสัมพันธ
หลายชนิด (Multigraph) หรือประกอบด+วยกลุ7มสมาชิกเครือข7ายสองชนิด (Bipartite/Two-mode
graph) หรือมากกว7าสองชนิดขึ้นไป (n-Mode graph) เครือข7ายที่มีขนาดใหญ7และซับซ+อนเหล7านั้น
สามารถแสดงให+เห็นภาพที่เข+าใจได+ง7ายขึ้นโดยใช+เทคนิคที่เรียกว7า การสร+างมโนภาพ (Visualization)
(Krempel, 2011: 558-559)
อย7างไรก็ต าม ซอฟตแวรที่ใ ช+สํา หรับ วิเ คราะหเครือข7า ยทางสัง คม ในปbจจุบันมี
จํานวนมากกว7า 79 ชนิดทั้งซอฟตแวรที่ให+บริการฟรีเพื่อการศึกษาและซอฟตแวรเพื่อการจําหน7าย
ทางการค+า ซอฟตแวรที่ได+รับความนิยมใช+กันมากสําหรับงานวิจัย ได+แก7 UCINET, NetMiner, Pajek
และ MultiNet ทั้งนี้ซอฟตแวร Pajek เหมาะสําหรับวิเคราะหเครือข7ายที่มีขนาดใหญ7และซับซ+อนมาก
สามารถเชื่ อ มโยงข+ อ มู ล ต7 อ ไปยั ง ซอฟตแวรวิ เ คราะหสถิติอื่นๆได+ ซึ่งดาวนโหลดได+ฟรีจากเว็บไซต
http://pajek.imfm.si/doku.php นอกจากนี้แหล7งรวมซอฟตแวร ที่สําคัญสําหรับการวิเคราะห
เครือข7ายทางสังคม ได+แก7 เว็บไซต Software for Social Network alysis ของมารก ฮุสแมน(Mark
Huisman) http://www.gmw.rug.nl/~huisman/sna/software.html) ซึ่งมีทั้งซอฟตแวรสําหรับ
วิเคราะหทั่วไป ซอฟตแวรเฉพาะทางและซอฟตแวรสําหรับสร+างมโนภาพ และเว็บไซตของสมาคม
เครือข7ายสากลเพื่อการวิเคราะหเครือข7ายทางสังคม (International Network for Social Network
Analysis: INSNA) (http://www.insna.org/software) (Huisman and van Duijn, 2011: 578)
สรุปได+ว7า ตั้งแต7ช7วงทศวรรษที่ 1970 เปcนต+นมาได+มีการนําแนวคิดเครือข7ายทาง
สังคมที่ประกอบด+วยกลุ7มผู+ดําเนินการผู+ที่ถูกเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นผ7านความสัมพันธอย7างมีความหมาย
ทางสังคมแห7งนั้น ความสัมพันธเหล7านี้สามารถถูกวิเคราะหสําหรับลักษณะรูปแบบโครงสร+างความสัมพันธ
ท7ามกลางกลุ7มผู+ดําเนินการได+ นอกจากนั้นการวิเคราะหเครือข7ายทางสังคมมองไปสู7คุณลักษณะของ
บุคคลในเครือข7ายและการกําหนดความสัมพันธท7ามกลางกลุ7มผู+ดําเนินการอีกด+วย การนําทฤษฎีและ
วิ ธี ก ารเครือข7ายทางสังคมมาใช+ในงานวิจัย ทางสั ง คมศาสตรกันอย7างหลากหลาย นักวิจัยทางด+าน

92
เครือข7ายทางสังคมที่เปcนผู+นําของวงการโดยเปcนผู+แต7งตํารา เขียนบทความ สร+างทฤษฎี และแนวคิด
ใหม7 สร+างซอฟตแวรวิเคราะหเครือข7ายและมีผลงานที่ได+รับการอ+างอิงสูง เครือข7ายทางสังคมเปcนการ
เชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธและปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบต7างๆ การวิเคราะหเครือข7ายทาง
สังคมเปcนการวิเคราะหสิ่งที่ใช+ผูกมัดหรือเชื่อมโยงและวิเคราะหความสัมพันธที่เกิดขึ้น รวมทั้งทิศทาง
ของการเชื่อมโยงและความเข็งแกร7งของความสัมพันธนั้นๆด+วย การวิเคราะหเครือข7ายทางสังคมเปcน
กระบวนทัศนที่อาศัยทฤษฎีแนวคิดและวิธีการวิจัย ที่ผ สมผสานกันทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
วิธีการเก็บรวบรวมข+อมูลจากกลุ7มตัวอย7าง ได+แก7 การสํารวจ การสังเกต การสัมภาษณ และเก็บรวม
รวมจากข+อมูลที่มีการบันทึกไว+แล+ว การจัดการข+อมูลโดยนําข+อมูลที่มีความสัมพันธมาแสดงในรูปแบบ
กราฟและตารางเมทริกซประชิด การวิเคราะหข+อมูลโดยการสร+างกราฟ ภาพมโนภาพโดยใช+ซอฟตแวร
ทั้งนี้ซอฟตแวรวิเคราะหเครือข7ายทางสังคมปbจ จุบัน นิยมใช+ ได+แก7 โปรแกรม Pajek ซึ่งสามารถ
ดาวนโหลดได+ฟรีจากเว็บไซต และสามารถดาวนโหลดหนังสือชื่อ" 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
เปcนภาษาสโลวาเนียซึ่งแปลว7า แมงมุง เปcนชุดโปรแกรมนี้ได+รับการพัฒนาจากกลุ7มนักวิจัย ได+แก7
Wouter de Nooy, Andrej Mrvar and Vladimir Batagelj ซึ่งเปcนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะห
โครงสร+างเครือข7ายทางสังคม โดยมีจุดเด7นได+แก7ความสามารถสําหรับการวิเคราะหชุดข+อมูลขนาดใหญ7
นอกจากนี้ยังมีคู7มือสําหรับ การใช+โ ปรแกรม Pajek ควบคู7กับ การวิเคราะหเชิงทฤษฎีเครือข7ายทาง
สังคมที่เขียนโดยกลุ7มนักวิจัยเหล7านี้ ซึ่งเปcนเทคนิควิธีที่มีการนํามาใช+งานในการศึกษาการวิเคราะห
โครงสร+างเครือข7ายทางสังคม อย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึงพิจารณานํามาประยุกตใช+เปcนระเบียบวิธีวิจัย
ได+แก7การประยุกตใช+โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข7ายไม7พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance)
7.3 การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมนวิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test)
การทดสอบแมน-วิทเนย ยู การทดสอบที่นิย มใช+มากที่สุดในการทดสอบเกี่ยวกับ
ความเท7ากันของค7ามัธยฐานของ 2 ประชากรที่มการแจกแจงแบบต7อเนื่องและเปcนอิสระกัน คือ การทดสอบ
Mann – Whitney U Test ตัวแปรที่สนใจศึกษามีสเกลการวัดแบบอันดับ (ordinal scale) หรือสูงกว7า
โดยคํานวณค7าสถิติ U เราอาจเปรียบเทียบการทดสอบ Mann – Whitney U Test ได+กับการทดสอบ
Independent Sample T – Test Group ในการวิเคราะหของสถิติอิงพารามิเตอร ซึ่งมีข+อตกลงเบื้องต+น
เกี่ยวกับตัวแปรที่สนใจศึกษาที่มีสเกลการวัดแบบช7วง (interval scale) และมีการแจกแจงแบบปกติ
นั่นคือเมื่อไม7ทราบการแจกแจงของข+อมูลหรือข+อมูลไม7ได+มีการแจกแจงแบบปกติ เราสามารถใช+การทดสอบ
Mann – Whitney U Test แทนการทดสอบ Independent Sample T – Test ได+ และแทนที่จะ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค7าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ7ม (P. Sprent and N.C. Smeeton, 2001)
การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-วิทนียยู
(Mann-Whitney U Test) คือการทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุ7มตัวอย7าง 2 กลุ7มเปcนอิสระจากกัน
สถิติ The Mann-Whitney U Test สถิติประเภทนี้เปcนสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเพื่อศึกษา
ดูว7า กลุ7มตัวอย7างสองกลุ7มนี้ได+มาจากกลุ7มประชากรเดียวกันหรือไม7 สถิติประเภทนี้เปcนประเภทนอน
พาราเมตริกที่มีประสิทธิภาพมากอย7างหนึ่ง ในบางครั้งการใช+สถิติประเภทพาราเมตริก t-test ไม7อาจ
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ใช+ได+ เนื่องจากขาดข+อตกลงเบื้องต+นบางประการและที่เห็นได+อย7างชัดเจนก็คือ ข+อมูลจัดเปcนประเภท
Ordinal Scale ก็สามารถใช+ The Mann-Whitney U Test การใช+ t-test ข+อมูลต+องอยู7ในระดับ
Interval Scale หรือสูงกว7า การตั้งสมมติฐาน 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) ซึ่งเขียนได+เปcน
สามแบบ คือ แบบที่ 1 H1 : A ≠ B แบบที่ 2 H1 : A > B แบบที่ 3 H1 : A < B
กรณีที่เขียนได+ว7า A = B เปcนการทดสอบแบบสองทิศทาง (Two-Tailed) ส7วนที่
เขียน A > B หรือ A < B เปcนการทดสอบแบบทิศทางเดียว ( One-Tailed )
วิธีการทางสถิติ วิธีการทางสถิติ The Mann-Whitney U Test มีรายละเอียดดังนี้
กําหนดให+ กลุ7มตัวอย7างที่ใช+ในการวิจัยมี 2 กลุ7ม เปcนกลุ7มที่เปcนอิสระจากกัน n1คือจํานวนข+อมูลใน
กลุ7มที่1 และ n2 คือจํานวนข+อมูลในกลุ7มที่ 2 และกําหนดให+ n1 < n2
วิธีการคํานวณคือ ในขั้นแรกรวมจํานวนข+อมูลของทั้งสองกลุ7มให+เปcนกลุ7มเดียวกัน
เสียก7อน และให+N คือ จํานวนข+อมูลทั้งสองกลุ7มรวมกัน ดังนั้น N = n1 + n2 ต7อจากนี้ก็ให+จัดลําดับที่
หรือเรียงลําดับที่ของข+อมูล จากน+อยไปมากเปcน ลําดับไป ผู+วิจัย จึงพิจ ารณานํามาประยุกตใช+เปcน
ระเบียบวิธีวิจัย ได+แก7การทดสอบสมมติฐานสําหรับกลุ7มตัวอย7าง 2 กลุ7มเปcนอิสระจากกัน ของอาคาร
สํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ และกลุ7มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี
7.4 แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค เมทริ ก ซ หลายคุ ณ ลั ก ษณะหลายวิธี (MultitraitMultimethod Matrix)
การประเมินค7าความตรง (Assess Validity) ใช+วิธีทดสอบความตรงเชิงโครงสร+าง
(Construct Validity) วิธีการเชิงพหุเก็บข+อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยาด+วยวิธี
“เมทริกซ ลักษณะหลากวิธีหลาย” (Multitrait – Multimethod matrix) คุณลักษณะ MTMM
พัฒนาโดย Campbell และ Fiske ผู+ได+พยายามคิดค+นวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติเพื่อให+นักวิจัย
สามารถนําไปใช+ได+ ใน MTMM นั้น Campbell และ Fiske ได+เสนอแนะความเที่ยงตรงแบบใหม7 2
แบบคือ ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและความเที่ยงตรงเชิงจําแนก(convergent and discriminant)
ซึ่งเปcนส7วนหนึ่งของความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+าง (Campbell and Fiske, 1959). ผู+วิจัยสามารถ
ประเมินได+ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช+ MTMM และยังสามารถอ+างได+ว7า
เครื่องมือวัดมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+าง เนื่องจากมีหลักฐานแสดงทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก เมื่อเมทริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธีอยู7ในรูปของเมทริกซ หรือตาราง
แสดงความสัมพัน ธแล+ว การประเมินความตรงเชิ งโครงสร+างจะมีความง7 ายขึ้น ซึ่ งภายในเมทริกซ
หลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข+อมูลที่วัดในแต7ละคุณลักษณะ(Traits) หรือองคประกอบที่เรา
ต+องการศึกษา และวิธีการวัดหลายวิธี เช7น การสอบแบบเขียนตอบ (Paper and pencil test) การ
วัดการปฏิบัติ (Performance measure) เปcนต+น อาทิ การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปzที่ 6 ของ คมกริบ ธีรานุรักษ (2552) ใช+วิธีวิเคราะห
พหุลักษณะ-พหุวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix) พิจารณาค7าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร+าง โดยใช+มาตรวัด

94
2 ประเภท ได+แ ก7 มาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+กระดาษสอบและมาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช+
คอมพิวเตอร เพื่อนาผลที่ได+จากมาตรวัดทั้งสองมาเปรียบเทียบหาความสอดคล+องกัน ผลการประเมิน
พบว7าแม+ จ ะวั ด คุ ณ ลั ก ษณะเดี ย วกั น ด+ ว ยมาตรวั ด ต7 า งชนิ ด กั น ก็ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธกันสูง ขณะที่
อารีรัตน หมื่นมา (2546) ทําการพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ ชนิดมาตราส7วนประมาณค7า
และสถานการณสําหรับวัยเด็กตอนปลาย ผู+วิจัยได+สร+างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ ชนิดมาตราส7วน
ประมาณค7าสําหรับเด็กวัยตอนปลาย และมาตราส7วนสถานการณ สําหรับเด็กวัยตอนปลาย พบว7า
มีความตรงเชิงโครงสร+างโดยวิธีวิเคราะหพหุลักษณะ-พหุวิธีได+ค7าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่แสดงถึงความตรง
เชิงเหมือน และความตรงเชิงจําแนก ทั้งนี้ ประสพชัย พสุนนท (2558: 393) ได+สรุปเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ เปcนความเที่ยงตรงที่มีเกณฑในการพิจารณาหรือเกณฑที่ใช+ในการเปรียบเทียบ
กับแบบสอบถามในการวิจัยอยู7ก7อนแล+ว จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สร+างขึ้นไปวิเคราะหสหสัมพันธ
ความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธประกอบไปด+วยความเที่ยงตรงตามสภาพ ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน และความเที่ยงตรงเชิงจําแนก นอกจากนี้ เมทริกซ MMTM ของ Campbell
and Fiske (1959) ยังเปcนเครื่องมือช7วยที่ดีในการวิเคราะหความเที่ยงตรงตามเกณฑสัมพันธ นิยมใช+
ความเที่ยงตรงลักษณะนี้ทั้งในงานวิจัยที่ต+องการสร+างเครื่องมือวิจัย และเพื่อตรวจสอบว7าเครื่องมือใน
การวิจัย (โดยเฉพาะแบบสอบถาม) เปcนไปตามแนวคิด ทฤษฎี หรือกฎต7างๆ หรือไม7
พื้นฐานของ multitrait-multimethod (MTMM) เมทริกซสามารถดูเปcนสองมิติคือ
การจําแนกประเภทของลักษณะและวิธีการ ทั่วไปวิธีการวิเคราะหเช7น การสร+างแบบจําลองสมการ
โครงสร+างและทฤษฎี generalizability วิเคราะหความเปcนไปได+ ในการวิเคราะหข+อมูล MTMM
เทียบเท7ากับรูปแบบองคประกอบเชิงยืนยันด+วยข+อ จํากัด เพิ่มเติมที่กําหนดโดย พาราเมทริก ความ
ซับซ+อนเพิ่มเติมเช7นข+อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะหรือการวิเคราะหพหุระดับของข+อมูล MTMM มี
เครื่องมือในการวิเคราะหความยืดหยุ7นกับ ความเปcนไปได+ แสดงดัง ตารางที่ 6 ความสัมพันธค7าเฉลี่ย
และค7าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของข+อมูล (Cora J.et al., 2009)
Items
L-H L-I
L-H
F-H
H-I
F-H
C-H C-I
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
Means
5.30 4.87
5.35 5.43
4.96 5.40 4.54 4.17
Standard deviations 1.305 1.338 1.439 1.209 1.278
1.377 1.124 1.231

C-H

1
4.59
1.226

ภาพที่ 16 ความสัมพันธค7าเฉลี่ยและค7าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของข+อมูล
ที่มา: J. Cora et al., “A Multilevel Multitrait-Multimethod Analysis,” Methodology 5, 3
(2009):72–77.
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ความสัมพันธเหล7านี้ถูกคํานวณโดยใช+ โปรแกรม SPSS ความสัมพันธระหว7างในการ
สร+างวิธีที่เหมือนกันกับวิธีการที่แตกต7างกัน จะเห็นว7า Campbell-Fiske ใช+เกณฑที่จะพบกันในเมท
ริกซ MTMM นี้ สูงที่สุดความสัมพันธไกลโดยอยู7ระหว7างความแตกต7าง heteromethod-monotrait
ความสัมพันธระหว7างลักษณะอยู7ในช7วงผลกลางแสดงแสดงผลโดยโคเฮน Cohen (1988) สูงที่สุด
ความสัมพันธระหว7างลักษณะสูงสุดอยู7ระหว7างความพึงพอใจ ที่พักอาศัยและความพึงพอใจที่มีรายได+
ซึ่งเปcนการตัดสินใจโดยอาศัยสัญชาตญาณ
MTMM เมื่ออยู7ในรูปของเมทริกซ หรือตารางแสดงความสัมพันธแล+ว การประเมิน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+า งก็จ ะง7า ยขึ้น ภายใน MTMM จะแสดงชุด ของข+อ มูล ที่วัด ในแต7ละ
คุณลักษณะ(traits) ที่หลากหลาย โดยใช+วิธีการวัดหลายวิธี (เช7น การสอบแบบเขียนตอบ (paper
and pencil test), การสังเกตโดยตรง (direct observation), การวัดการปฏิบัติ (performance
measure)) แต7 MTMM ก็เปcนวิธีที่มีข+อจํากัดคือจะต+องวัดแต7ละคุณลักษณะในทุกวิธีการที่กําหนด
โครงสร+างของ MTMM มีลักษณะเปcนเมทริกซ สหสัมพันธ ดังรูปภาพ 2-15 แสดง MTMM สําหรับ 3
คุณลักษณะ (คุณลักษณะ A, B และ C) แต7ละคุณลักษณะจะวัดด+วยวิธีการที่แตกต7างกัน 3 วิธี (วิธีที่
1, 2 และ 3) สังเกตว7าค7าที่แสดงในกรอบแต7ละกรอบ คือวิธีการแต7ละวิธีMTMM จะแสดงเมทริกซ
สหสัมพันธระหว7างชุดข+อมูล ยกเว+นในแนวไดอะกอนอลของเมทริกซ ซึ่งโดยปกติควรจะมีค7าเปcน 1
เพราะสหสัมพันธระหว7างตัวมันเองจะมีค7าเปcน 1.00 เสมอ จะแทนที่ค7านี้ด+วยค7าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือแต7ละชุดข+อมูล ก7อนที่ผู+วิจัยจะแปลความหมายของMTMM จะต+องทําความเข+าใจในส7วน
ต7าง ๆ ของเมทริกซ เสียก7อน อันดับแรก จะสังเกตว7าค7าในเมทริกซ จะแสดงค7าสหสัมพันธ มีลักษณะ
เปcนเมทริกซ สมมาตร ดังนั้นเราจะมองเพียงครึ่งหนึ่งของเมทริกซ (ในรูปภาพ 2-15 จะแสดงเพียง
ครึ่งล7าง) อันดับที่สอง สหสัมพันธจะแยกออกเปcน 3 กลุ7มใหม7 แสดงด+วยรูปแบบ 3 แบบคือ ไดอะกอนอล,
สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม (Campbell and Fiske, 1959).
แนวคิดของ MTMM เปcนวิธีการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+าง ในเมทริกซ หนึ่งๆ
มันเปcนไปได+ที่เราจะตรวจสอบทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกพร+อมกันแม+จะมีประโยชน
MTMM ก็ยังมีผู+นําไปใช+น+อย มีเหตุผลด+วยกันหลายประการ ประการแรกคือเปcนรูปแบบที่สมบูรณ
(purest form) MTMM จะต+องมีรูปแบบ การวัดทั้งภายในกลุ7มและข+ามกลุ7ม คือมีการวัดคุณลักษณะ
ที่หลากหลายโดยใช+วิธีการวัดหลายแบบ ขณะที่ Campbell และ Fiske กล7าวไว+อย7างชัดเจนว7า
สามารถใช+รูปแบบที่ไม7สมบูรณได+ โดยจะเน+นหนักความสํา คัญ ของรูป แบบจํา ลองของคุณ ลัก ษณะ
เดีย วกัน ที่ใ ช+วิธีการแตกต7างกัน ในการประยุก ตใช+กับ เนื้อหาในการวิจัย มัน เปcนไปไม7ได+ที่การวัด
คุณลักษณะทั้งหมดจะใช+วิธีการที่แตกต7างกัน ทั้งหมด ในการนําไปใช+ในการวิจัยทางสังคมศาสตร
โดยมาก เปcนไปไม7ได+ที่จะใช+วิธีการที่กําหนดแน7นอนในทุก ๆ ส7วนของรูปแบบการวิจัย ประการที่สอง
การตัดสินใจ โดยธรรมชาติของ MTMM อาจจะถูกตัดสินทวนซ้ําใหม7จนได+ผลสรุปที่ถูกต+อง ผู+วิจัยบางคน
ต+องการทดสอบสําหรับความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+างโดยให+ผลเปcนสัมประสิทธิ์ทางสถิติเพียงตัวเดียวใน
การทดสอบ ซึ่งจะเหมือนกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ มันเปcนไปไม7ได+ในการใช+ MTMM ที่จะแสดง
ปริมาณของความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+างด+วยค7าเพียงค7าเดียว ในที่สุดการตัดสินใจโดยธรรมชาติของ
MTMM ก็คือ ผู+วิจัยที่แตกต7างกันจะมีการสรุปผลความเที่ยงตรงเชิงโครงสร+างที่แตกต7างกัน ตัวอย7าง
ของเมทริกซ MTMM ใช+ตัวอย7างของ Trochim (2006) ดังภาพที่ 17
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Trait
s

Method 1
A1
B1
C1

Method 2
A2
B2
C2

Method 1

A1
B1
C1

(.89)
.51 (.89)
.38 .37 (.76)

Method 2

A2
B2
C2

.57
.22
.11

.22
.57
.11

.09
.10
.46

(.93)
.68 (.94)
.59 .58 (.84)

Method 3

A3
B3
C3

.56
.23
.11

.22
.58
.11

.11
.12
.45

.67
.43
.34

Heteromethod
blocks

Method 3
A3 B 3
C3

Monomethod
blocks

HeterotraitHeteromethod
triangles

.42
.66
.32

.33
.34
.58

Validity
diagonals

Reliability
diagonal

(.94)
.67 (.92)
.58 .60 (.85)
Heterotraitmonomethod
triangles

ภาพที่ 17 โครงสร+างของ MTMM ใช+ตัวอย7างของTrochim
ที่มา: W. M. K. Trochim, Research Methods Knowledge Base. accessed November 18,
2015, available from http:// http://www.socialresearchmethods.net/kb/mtmmmat.php
จากภาพที่ 17 เมทริกซ MTMM เปcนเมทริกซสมมาตร (Symmetric Matrix) ซึ่ง
พิจารณาเพียงเมทริกซสามเหลี่ยมบน (Upper Triangular Matrix) หรือเมทริกซสามเหลี่ยมล7าง
(Lower Triangular Matrix) ก็ได+ สําหรับส7วนประกอบของเมทริกซ MTMM อธิบายได+ดังนี้
ไดอะกอนอลที่แสดงความเชื่อมั่น (The Reliability Diagonal) (คุณลักษณะ
เดียวกัน-วิธีการเดียวกัน) การประมาณค7าความเชื่อมั่นสําหรับเครื่องมือวัดแต7ละชุด ผู+วิจัยสามารถ
เลือกวิธีประมาณค7าความเชื่อมั่นได+หลายวิธี (เช7น สอบซ้ํา ความสอดคล+องภายใน เปcนต+น) เนื่องจาก
เครื่องมือมี 9 ชุด เราจึงมีความเชื่อมั่น 9 ค7า ความเชื่อมั่นค7าแรกในตัวอย7าง (0.89) เปcนค7าความ
เชื่อมั่นระหว7างคุณลักษณะ A วิธีการที่ 1 กับคุณลักษณะ A วิธีการที่ 1 (ต7อไปนี้เราจะเรียกย7อๆ ว7า
A1-A1) หรือก็คือความเชื่อมั่นของเครื่องวัดคุณลักษณะ A ที่วัดด+วยวิธีการที่ 1 นั่นเอง ค7าความเชื่อมั่นค7า
ที่สอง (.89) เปcนค7าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ B ด+วยวิธีการที่ 1 ทีนี้ลองพิจารณาค7า
ความเชื่อมั่นอื่น ๆ แล+วลองตอบดูว7า ค7าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดคุณลักษณะ C ที่วัดด+วยวิธีการที่
3 มีความเชื่อมั่นเท7าไหร7
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ไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ย งตรง (The Validity Diagonals) (คุณลักษณะ
เดียวกัน-วิธีการต7างกัน) สหสัมพันธระหว7างการวัดของคุณลักษณะที่เหมือนกันโดยใช+วิธีการที่แตกต7างกัน
MTMM จะแสดงค7าสหสัมพันธภายในกล7องสี่เหลี่ยม นั่นคือความเที่ยงตรงจะแสดงในเมทริกซ ไดอะกอนอล
ที่ อ ยู7 ภ ายในกล7 อ งสี่ เ หลี่ ย มแต7 ล ะกล7 อ ง ในรู ป ภาพ 1 ดู ที่ A1-A2 สหสั ม พั น ธเปc น 0.57 นั่ น คื อ
สหสัมพันธระหว7างวิธีการวัด 2 วิธี (1 และ 2) ที่วัดคุณลักษณะเดียวกัน (A) ค7าเหล7านี้เราคาดหวังว7า
จะมีความสัมพันธกันสูง นั่นหมายถึงว7ายิ่งมีค7าสหสัมพันธกันสูงยิ่งจะทําให+มีความเที่ยงตรงสูง ความ
เที่ยงตรงในที่นี้ก็คือ "ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน" ทีนี้ลองพิจารณา ค7าอื่น ๆ ในคุณลักษณะเดียวกันแต7
วิธีการต7างกัน
สามเหลี่ยมที่แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะต7 า งกั น แต7 วิ ธี ก ารเดี ย วกั น (The HeterotraitMonomethod Triangles) เปcนสหสัมพันธระหว7างการวัดคุณลักษณะต7างกันแต7ใช+วิธีการวัดเดียวกัน
ตัวอย7างเช7น A1-B1 = 0.51 อยู7ในส7วนบนทางซ+ายของสามเหลี่ยมคุณลักษณะต7างกัน-วิธีการเดียวกัน
สังเกตว7าเปcนสหสัมพันธของคุณลักษณะที่ต7างกัน (คุณลักษณะ A และ B) แต7วิธีการเดียวกัน (วิธีการ
ที่1)ค7าเหล7านี้เราคาดหวังว7าจะมีความสัมพันธกันต่ํา ซึ่งหมายถึงมี "ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก" สูงถ+า
สหสัมพันธมีค7าสูง นั่นคงเปcนเพราะประสิทธิภาพของวิธีที่ใช+วัด
สามเหลี่ ย มที่ แ สดงคุ ณ ลั ก ษณะต7 า งกั น และวิ ธี ก ารต7 า งกั น (The Heterotrait
Heteromethod Triangles) สหสัมพันธระหว7างคุณลักษณและวิธีการที่แตกต7างกัน เช7น A1-B2 มีค7า
สหสัมพันธ 0.22 โดยทั่วไปสหสัมพันธของการวัดคุณลักษณะที่ต7างกันด+วยวิธีการที่ต7างกันย7อมมีค7า
ต่ําที่สุดในเมทริกซ
กล7องสี่เหลี่ยมที่แสดงวิธีการเดียวกัน (The Monomethod Blocks) ค7าสหสัมพันธ
ทั้งหมดเกิดจากวิธีการวัดที่เหมือนกัน นั่นคือกล7องสี่เหลี่ยมที่อยู7ในแนวทแยงแต7ละกล7องจะคลุมวิธีการ
วัดเดียวกัน
กล7องสี่เ หลี่ย มที่แสดงวิธีการวัด ต7า งกัน (The Heteromethod Blocks) ค7า
สหสัมพันธทั้งหมดเกิดจากวิธีการวัดต7างกัน นั่นคือจะมี (K(K-1))/2 กล7องที่แสดง ค7าสหสัมพันธของ
วิธีการวัดต7างกัน เมื่อ K = จํานวนวิธีการวัด ในตัวอย7างนี้มีวิธีการวัด 3 วิธีดังนั้นจะได+กล7องสี่เหลี่ยมที่
แสดงค7าสหสัมพันธของวิธีการวัดต7างกันจํานวน (3(3-1))/2 = (3(2))2 = 6/2 = 3 กล7อง ก็คือกล7อง 3
กล7องที่อยู7ครึ่งล7างของเมทริกซ
สรุปได+ว7าการใช+วิธีการเชิงพหุเก็บข+อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับคุณลักษณะทางจิตวิทยา
“เมทริกซ ลักษณะหลากวิธีหลาย” (Multitrait – Multimethod matrix) เพื่อให+นักวิจัยสามารถ
นําไปใช+ได+ ความเที่ยงตรงแบบใหม7 2 แบบคือ ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน(convergent) และความ
เที่ยงตรงเชิงจํา แนก (discriminant) ซึ่งเปcน ส7ว นหนึ่ง ของความเที่ย งตรงเชิงโครงสร+าง สามารถ
ประเมินได+ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช+ MTMM ซึ่งเปcนเทคนิควิธีที่มีการ
นํามาใช+งานในการศึก ษาการวิเคราะหเมทริกซ ลักษณะหลากวิธีห ลายอย7างแพร7หลาย ผู+วิจัยจึง
พิจารณานํามาประยุกตใช+เปcนระเบียบวิธีวิจัยได+แก7 การพิจารณาคุณลักษณะต7างกันแต7วิธีการเดี่ยวกัน
(Heterotrait - Monomethod Triangles) ของเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร”ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและต7างประเทศ
โดยเรียงลําดับตามปzที่ศึกษาวิจัยได+ดังนี้
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคารและการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ได+มีผู+วิจัยไว+ดังนี้
คงศักดิ์ ปbญญาคง (2556) วิจัยเรื่อง “สภาพและปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ของ
สถานศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษา โรงเรี ย นวิ ศ วกรรมรถไฟ สั ง กั ด การรถไฟแห7 ง ประเทศไทย เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานที่ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
การศึกษาทําโดย คัดเลือกโดยประชากรที่ใช+ในการวิจัยคือ ผู+บริหาร อาจารย และพนักงานรถไฟที่
เข+ารับการฝ‡ก อบรมภายในโรงเรีย นวิศ วกรรมรถไฟ สัง กัด การรถไฟแห7ง ประเทศไทย เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในปzการศึกษา 2555 จํานวน 150 คน วิธี การดําเนินงานวิจั ย เปcน การวิ จัยเชิ ง
สํารวจโดยใช+แบบสอบถาม เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟสังกัด การรถไฟแห7งประเทศไทย เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายด+านทุกด+า นอยู7ใ นระดับ มาก เรีย งลํา ดับ ดัง นี้ ด+า นการควบคุม ดูแ ลอาคารสถานที่ ด+านการ
บํารุงรักษาอาคารสถานที่ ด+านการใช+อาคารสถานที่ ด+านการประเมิน ผลอาคารสถานที่ ด+านการ
จัดสร+างอาคารสถานที่ ตามลําดับส7วนปbญหาการบริห ารงานอาคารสถานที่ของโรงเรีย นวิศวกรรม
รถไฟ สังกัดการรถไฟแห7งประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด+าน อยู7ในระดับมาก
ทุกด+านเรียงลําดับดังนี้ ด+านการใช+อาคารสถานที่ ด+านการควบคุมดูแลอาคารสถานที่ ด+านการจัดสร+าง
อาคารสถานที่ ด+านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และด+านการประเมินผลอาคารสถานที่ตามลําดับ
ศิริลักษณ ก่ําศิริ (2555) วิจัยเรื่อง “การดูแลอาคารสํานักงานให+เช7ารายเดียวกับผู+เช7า
หลายราย โดยมีเจ+าของร7วมกัน กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ+าสรัชดาและอาคารกลาสเฮ+าส สุขุมวิท”
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดูแลอาคารสํานักงานให+เช7า เพื่อการเปรียบเทียบการดูแลอาคารสํานักงาน
ให+เช7าและเพื่อหาข+อเสนอแนะแนวทางในการดูแลอาคารสํานักงานที่มีผู+เช7ารายเดียวกับผู+เช7าหลาย
รายที่มีเ จ+า ของร7ว มกัน การศึกษาทําโดยใช+แนวทางในการศึก ษาแบบกรณีศึกษา (Case study
Approach) คัดเลือกโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาคารสํานักงาน
จํานวน 2 อาคาร วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ เปcนเครื่องมือ
ผลการวิจัยพบว7า การดูแลอาคารสํานักงานที่มีผู+เช7ารายเดียวกับหลายราย ส7งผลทําให+ภาะงานต7างกัน
คืออาคารที่มีผู+เช7าหลายรายจะมีการจัดหาผู+เช7าพื้นที่อาคาร ส7วนความต7างด+านอื่นพบว7าเปcนไปเพราะ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะงานระบบประกอบอาคารการดูแลรักษาระบบจะไม7มีความแตกต7างกันมาก
เพราะเจ+าของอาคารเปcนเจ+าของเดียวกัน นโนยายการดูแลอาคารจึงไม7มีความแตกต7างกัน การศึกษา
พบว7า การบริหารโดยเจ+าของเดียวกัน ควรแยกงานจัดซื้อที่มีความซ้ําซ+อน จากเดิมที่แยกกันจัดซื้อจึง
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มีข+อเสนอแนะรวมส7วนงานจัดซื้อจัดจ+างเปcนหน7วยงานส7วนกลางเพื่อประหยัดต+นทุนการดูแลและการ
รวมศูนยการทํางานเพื่อทําให+การจัดซื้อจัดจ+างมีอํานาจการต7อรองมากขึ้น
ธงชัย ทองมา (2554:135-146) วิจัย เรื่อ ง “การบริห ารทรัพ ยากรกายภาพอาคาร
สํานักงานให+เช7าระดับ เอ: ในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
การใช+อาคาร ศึกษารูปแบบ แนวทาง วิธีการบริหารงานลักษณะโครงสร+างองคกรของหน7วยงาน และ
ขอบเขต ที่เกี่ยวข+องสํานักงานให+เช7าระดับ เอ ตลอดจนความต+องการของผู+ลงทุนอาคารสํานักงานให+
เช7าระดับเอ ในกรุงเทพมหานคร การศึกษาทําโดย ใช+แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case
study Approach) คั ดเลือกโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาคาร
สํานักงาน จํานวน 15 อาคาร วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณ เปcน
เครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า พบว7าอาคารสํานักงานให+เช7าระดับ เอ ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 15 อาคาร
มีแนวความคิดในเรื่องของนโยบาย ได+แก7 การสร+างความปลอดภัยต7อผู+ใช+อาคาร การดูแลรักษาอาคาร
และคุณภาพงานบริการ และมีวัตถุประสงคหลักได+แก7 เพื่อการรักษาสภาพอาคารและระบบประกอบ
อาคาร การให+บริการที่ดีมีมาตรฐานและสร+างความพึงพอใจให+กับลูกค+า การสร+างความปลอดภัย
และขอบเขตความรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรกายภาพ พบว7ามี 3 ส7วนได+แก7 1) ส7วนบริหาร
จะให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7 การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และกํากับ
ดู แล ประเมิ น ผล 2) ส7 ว นจั ดการ จะให+ ความสํ าคั ญในเรื่ องต7 างๆ ได+ แก7 การกํ าหนดหน+ าที่ และ
ขอบเขตในการปฎิบัติงาน การจัดการพื้นที่ใช+สอยอาคาร การจัดการประสานงาน ควบคุม กํากับ
ประเมินผล การจัดหางานการบริการและการดูแลรักษาอาคารที่จําเปcนให+แก7ผู+ใช+อาคารและอาคาร
การจัดการจัดทํางบประมาณประจํา ปz การจัด การบํา รุงรัก ษาเชิง ปwอ งกัน และการจัด ทําแผนการ
บํารุงรักษาเชิงปwองกันประจําปz การรักษาสภาพทรัพยากรกายภาพ การจัดการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 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 ลักษณะที่ 1แบบบริหารจัดการดําเนินการเอง (In-house)คิดเปcนร+อยละ
100ส7วนการปฎิบัติการและการบริการจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) คิดเปcนร+อยละ 80-90 พบ
8 อาคาร ลักษณะที่ 2 แบบบริหารจัดการจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) คิดเปcนร+อยละ 80-90 พบ
6 อาคาร ลักษณะที่ 3 แบบก้ํากึ่งหรือแบบผสม พบ 1 อาคาร โครงสร+างของหน7วยงานการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ พบว7ามี 3 โครงสร+าง และรูปแบบการบริหารทรัพยากรกายภาพ พบมี 6 แบบ
การบริหารทรัพยากรกายภาพ ของอาคารสํานักงาน รูปแบบ แนวทาง วิธีการบริหารงานลักษณะ
โครงสร+างองคกรของหน7วยงาน และขอบเขต ของงานการจัดการและงานปฎิบัติการจะมีแนวโน+มที่ใช+
ทางเลือก แบบจัดจ+างภายนอก (Outsourcing) เพิ่มมากขึ้น
ธนะวัฒน เผื่อนผึ้ง (2553) วิจัยเรื่อง “ปbญหาการดูแลอาคารสํานักงาน กรณีศึกษาอาคาร
อาร เอส ทาวเวอร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปbญหาทางด+านกายภาพในปbจจุบันและปbญหาด+าน
การดูแลรักษาอาคาร วิเคราะหถึงสาเหตุข องปb ญ หาการดู แ ลรั ก ษาอาคารและเสนอแนวทางแก+ไข
ปbญหาด+านการดูแลรักษาอาคารที่เหมาะสมของอาคารอาร เอส ทาวเวอร การศึกษาทําโดย การสํารวจ
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ข+อมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจลักษณะทางกายภาพของอาคารในสภาพปbจจุบัน การสังเกตการใช+
อาคาร และสอบถามผู+ใช+ การสัมภาษณบุคลที่เกี่ยวข+อง และข+อมูลด+านทุติยภูมิ โดยการศึกษาการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย ต7างๆ วิธีการดําเนิน งานวิจัย เปcน การวิจัย เชิงสํารวจ เปcนเครื่องมือ
ผลการวิจัยพบว7า ปbญหาของทรัพยสินส7วนกลาง ส7วนใหญ7มีสภาพชํารุดทรุดโทรม ได+แก7 ผนังภายนอก
อาคาร เพดาน วัสดุปูพื้น และท7อน้ํา ปbญหาของทรัพยสินส7วนบุคคล พบว7ามีปbญหาที่เกิดจากการใช+
พื้นที่ผิดประเภท และเสี่ยงต7อความปลอดภัย ได+แก7การใช+พื้นที่จอดรถยนตเปcนห+องเก็บของ การนํา
สิ่งของขวางทางเข+า-ออกช7องบันไดหนีไฟเปcนต+น สาเหตุของปbญหามาจากอายุของอาคารและการดูแลรักษา
ไม7สม่ําเสมอรวมทั้งผู+ใช+อาคารไม7ให+ความสําคัญการดูแลรักษา ยังมีความขัดแย+งหรือความไม7สะดวกใน
การดูแลรักษา เนื่องจากการแบ7 งแยกทรั พยส7 ว นกลางและทรั พ ยส7 ว นบุ ค คลซึ่ ง แตกต7 า งจากอาคาร
สํานักงานทั่วไป เพื่อแก+ไขปbญหาดังกล7าว นิติบุคคลอาคารชุดควรทําความเข+าใจกับเจ+าของร7วม ผู+ใช+
อาคารและผู+ดูแลอาคารในการจัดการดูแลอาคารแห7งนี้มีความแตกต7างไปจากอาคารสํานักงานให+เช7า
และอาคารชุดเพื่อการอยู7อาศัย
ธชณกรพงศ พลอยชยภัสร (2553) วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานที่ของโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร”
มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาสภาพและปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระราม 9
กาญจนาภิเษก สํา นักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาทําโดยคัดเลือกผู+บริหาร
และครู โรงเรียนพระราม 6กาญจนาภิ เษก สํ านั กงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร ในปz
การศึกษา 2552 จํานวน 60 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+แบบสอบถาม
เปcนเครื่องมือ ผลการวิจัย พบว7า1) สภาพการบริห ารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระราม 9
กาญจนาภิเษกสํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด+าน อยู7ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า ด+านที่สูงสุด ได+แก7 ด+านการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ อยู7ใน
ระดับมาก รองลงมา ได+แก7 ด+านการจัดสร+างอาคารสถานที่ อยู7ในระดับมาก และต่ําที่สุด ได+แก7 การ
ประเมินผลอาคารสถานที่ อยู7ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 2) ปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่
ของโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกสํานักงานเขตห+วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
ทั้ง 5 ด+าน อยู7ในระดับน+อย เมื่อพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า ด+านที่สูงสุด ได+แก7 การควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ อยู7ในระดับน+อยรองลงมา ได+แก7 การประเมินผลอาคารสถานที่ อยู7ในระดับน+อย และ
ต่ําที่สุด ได+แก7 ด+านการใช+อาคารสถานที่ อยู7ในระดับน+อยเช7นกัน ตามลําดับ
วินัย ศรีจันทึก (2550) วิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อม
ในโรงเรีย นสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา” มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพและ
ปbญหาการบริห ารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อม เปรียบเทียบสภาพและปbญหาการบริหารงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อมจําแนกตามขนาดและประเภทตามขนาดและประเภทของโรงเรียน และ
ศึกษาแนวทางการแก+ไขปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อมในโรงเรียน การศึกษาทํา
โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 132 โรงเรียน
โดยสุ7มแบบแบ7งชั้น โดยกลุ7มตัวอย7างเปcนผู+เชี่ยวชาญ 12 คน ซึ่งเลือกจากผู+อํานวยการโรงเรียนที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาโทด+านการบริหารการศึกษา มีประสบการณด+านการบริหารโรงเรียน ตั้งแต7 10 ปz
วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัย เชิงสํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณเปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า
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สภาพการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อมในโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฎิบัติอยู7ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปcนรายด+าน พบว7า มีการปฎิบัติอยู7ในระดับมากเช7นเดียวกัน โดยประเด็นที่มีค7าเฉลี่ย
สูงสุด ได+แก7 การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อม และประเด็นต่ําสุดได+แก7 การประเมินผล
การใช+อาคารสถานที่และสิ่งแวดล+อม แนวทางการแก+ไขปbญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ สรุปได+
ดังนี้ 1) บุคลากร ควรมีการประชุมวางแผน กําหนดบทบาทหน+าที่ความรับผิดชอบ 2) ด+านงบประมาณ
ควรมีการประชุมคณะกรรมการ กํากับ ติดตามการจัดสรรงบประมาณ 3) ด+านวัสดุอุปกรณ ควรมีการ
จัด ทํา แผนการจัด ซื้อ วัส ดุอุป กรณให+เพียงพอและมีคุณภาพ 4) ด+านการจัดการ ควรมีการประชุม
วิเคราะหปbญหาร7วมกันเพื่อจัดทําแผนงาน ติดตามและประเมินผล
ไพจิตร ศิริอารยะพันธ (2548) วิจัยเรื่อง “ระบบบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรับ
อาคารสํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีล ม” มีวัตถุป ระสงคเพื่อต+องการทราบข+อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปb ญ หาปb จ จุ บั น และรายละเอี ย ดของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรกายภาพสํ า หรั บ อาคาร
สํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีลม และเสนอแนะและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพสํ าหรับ อาคารสํานักงานเกรด เอ ในบริเวณสาทร-สีล ม ที่เหมาะสมกั บ
ลักษณะอาคารและค7าใช+ จ7ายในการดําเนิ นงานบริห ารจัดการทรัพยากรกายภาพสําหรั บอาคารที่
เปcนไปได+ การศึกษาทําโดยการสุ7มตัวอย7างแบบเจาะจง อาคารสํานักงานเกรด เอ จํานวน 6 อาคาร
ประชากรที่ใช+ในการวิจัยคือ ผู+จัดการฝ|ายบริหารอาคารและเจ+าน+าที่ที่เกี่ยวข+องในการดําเนินการงาน
บริหารจัดการอาคารสํานักงานที่ได+คัดเลือกมา จํานวน 12 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิง
สํารวจโดยใช+แบบสัมภาษณเปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า ลักษณะของอาคารสํานักงานเกรด เอ
บริเวณสาทร-สีลม ที่จะสร+างขึ้นในภายหลัง มีแนวโน+มว7า ความสูงจะลดลง แต7ขนาดพื้นที่ใช+สอยของ
อาคารจะมากขึ้นและมีการนํา เทคโนโลยีในการก7อสร+างใหม7ๆ วัส ดุที่ทัน สมัย เช7นใช+ผนังกระจกที่
สามารถให+แสงธรรมชาติผ7านเข+าสู7อาคารได+ แต7ความร+อนจากแสงธรรมชาติผ7านได+น+อย มาทดแทน
ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่เคยใช+มาเปcนต+น รูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพของอาคาร
สํานักงานเกรดเอ สามารถจําแนกรูปแบบออกเปcน 2 รูปแบบได+แก7 1) รูปแบบ A ทั้งการบริการ
จัดการอาคาร และการดําเนินด+านอาคารสถานที่อาศัยเจ+าหน+าที่ของหน7วยงานดําเนิน การเองเกือบ
ทั้งหมด ยกเว+นงานที่ต+องการผู+เชี่ยวชาญเฉพาะจึงจัดจ+างบริษัทภายนอกมาดําเนินการ 2) รูปแบบ B
ทั้งการบริหารจัดการอาคารและการดําเนินการด+านอาคารสถานที่จัดจ+างบริษัทภายนอกมาดําเนินการ
ทั้งหมด และพบว7ารูปแบบที่เ หมาะสมในการดํา เนิ น การบริ ห ารจั ด การทรัพยากรกายภาพสําหรับ
อาคารสํานักงานเกรด เอ ได+แก7 รูปแบบ B ซึ่งจะช7วยลดภาระงานที่บุคลากรขององคการไม7มีความ
เชี่ยวชาญ ทําให+องคการไม7มีค วามเชี่ย วชาญ ทําให+องคการสามารถปฎิบัติงานหลักขององคการได+
อย7างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สุมาลี ธีระวันทนีย (2547) วิจัยเรื่อง “การศึกษาข+อมูลสําหรับการจัดการอาคารและ
ทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู+บริหารอาคาร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข+อมูลและพฤติกรรม
การบริหารจัดการอาคารสูง เพื่อให+ทราบถึงข+อมูลการบริหารจัดการอาคารที่ผู+บริหารอาคารมีอยู7 และ
ต+องการในปbจจุบัน รวมถึงทัศนคติการบริหารจัดการอาคารของผู+บริหารอาคาร และปbญหาของข+อมูล
ที่ผู+บริหารอาคารได+รับ การศึกษาทําโดยการส7งแบบสอบถามไปยังผู+บริหารอาคาร จํานวน 50 ราย
กลุ7มตัว อย7างการคัดเลือกอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร การส7งแบบสอบถามให+ผู+บริหารอาคาร
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วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช+แบบสอบถามเปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7า
ปbญหาข+ อมู ล การบริ ห ารจั ดการไม7 เพี ยงพอ ได+ แก7 ข+ อมู ล ทางเทคนิ ค คู7 มือการติ ดตั้ง เอกสารสรุ ป
รายการวัสดุที่ใช+ในอาคาร เอกสารแนะนําการใช+งานของเครื่องจักรและอุปกรณ ตารางเวลาการซ7อม
บํารุงรักษา ข+อมูลแบบก7อสร+างจริงที่มีอยู7 ข+อมูลสําหรับการบริหารจัดการอาคาร
สรุปได+ว7า งานวิจัยในประเทศเกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคาร จากการศึกษา
จะพบว7ามีบริบทการบริหารงานอาคารที่ผู+วิจัย สามารถนํามาประยุกตและพัฒนาแนวทางการวิจัยการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารเพื่อ
ศึกษาบริบทต7างๆ ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารงานอาคาร
ธงชัย ทองมา (2553: 462) วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงานให+
เช7าระดับ เอ: กรณีศึกษาอาคารสํานักงานให+เช7า จํานวน 15 อาคาร ในบริเวณศูนยกลางเขตธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพและการใช+อาคาร ศึกษารูปแบบ
แนวทาง วิธีก ารบริห ารงานลัก ษณะโครงสร+า งองคกรของหน7ว ยงาน และขอบเขต ที่เกี่ยวข+อง
สํานั กงานให+เช7าระดั บ เอ ตลอดจนความต+องการของผู+ ลงทุนอาคารสํ านั กงานให+เช7 าระดับ เอ 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+ ใ ห+ ค วามสํา คั ญ ในเรื่ อ งของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับอาคาร หรือเกิดกับผู+ใช+อาคาร ซึ่งแต7ละอาคารได+ให+ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง
ของอาคารในเรื่องหลักๆ ผลการวิจัยพบว7าความเสี่ยงของอาคาร แบ7งเปcน 3 ส7วนได+แก7 1) ความเสี่ยง
ด+านสุขภาพและสุขอนามัยของผู+ใช+อาคาร(Health Risks) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7
ระดับคุณ ภาพอากาศไม7ดี ระดับ คุณ ภาพแสงสว7างที่ไม7ดี ระดับ อุณหภูมิผิดปกติห รือไม7เหมาะสม
2) ความเสี่ยงด+านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได+ให+ความสําคัญในเรื่องต7างๆ ได+แก7อุบัติเหตุ ภัย
จากอาคารสถานที่ที่เปcนอันตราย 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 ช7วยตระกู ล (2551) วิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปbจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเพื่อทราบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ทําโดย มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด+วย 3 ขั้นตอนได+แก7 1) การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยการบริหารความเสี่ยงในสถานศึการะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การวิเคราะหปbจจับความ
เสี่ยงในถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การวิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยง กลุ7ม
ตัว อย7า งประกอบด+ว ยสถานศึก ษาระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐานจํา นวน 283 แห7ง ผู+ใ ห+ข+อ มูล คือ
ผู+อํานวยการโรงเรียน รองผู+อํานวยการโรงเรีย น ครูที่รับ ผิด ชอบในเรื่องการบริห ารความเสี่ย งใน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานของสถานศึกษาจํานวน 1,415 คน วิธีการ
ดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย ใช+รูปแบบการอ+างอิงผู+เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช+ในการเก็บรวบรวมข+อมูล
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คือ แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณเชิงโครงสร+างและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช+ใน
การวิเคราะหได+แก7 ค7าความถี่ ค7าร+อยละ ค7ามัชฌมเลขคณิต ส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอรเซ็นไทล
การทดสอบ T –test การวิเคราะหตัวประกอบ และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบว7าปbจจัย
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด+วย 5 องคประกอบ คือ 1)ด+านการ
เรียนการสอน ควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการปwองกันความเสี่ยงรวม
ไปถึงถ7ายโอนความเสี่ยง 2) ด+านการเงินควรใช+วิ ธี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งโดยการควบคุ ม และหา
มาตรการปwองกันความเสี่ยง 3) ด+านความมั่นใจทางการศึกษาควรใช+วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ควบคุมและหามาตรการปwองกัน ความเสี่ย งรวมถึงการมีส7วนร7วมของภาคีคือชุมชน ผู+ปกครองและ
ผู+ประกอบการ 4) ด+านสิ่งแวดล+อมควรใช+วิธีการบริห ารความเสี่ย งโดยการควบคุมและหามาตรการ
ปwองกันความเสี่ย งรวมไปถึงถ7ายโอนความเสี่ย ง 5) ด+านการบริห ารจัดการความปลอดภัย ควรใช+
วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการปwองกันความเสี่ยงรวมไปถึงการมีส7วนร7วม
ของนักเรียน ผู+ปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู+ที่เกี่ยวข+อง
โดยปbจจัยความเสี่ยงของสถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต7ละภูมิภาคมความแตกต7างกันอย7างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประกอบ กุลเกลี้ ย ง (2550) วิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการบริห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ปwองกัน
คอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหสภาพปbจจุบันและปbญหาคอรัปชั่น
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ เพื่อศึกษาและสร+างรูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปwองกันคอรัปชั่น
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และเพื่อตรวจสอบความตรงของรูป แบบการบริห ารความเสี่ยงเพื่อ
ปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ การศึกษาทําโดยการคัดเลือกกลุ7มตัวอย7างที่เลือกมา
แบบเจาะจงความสามารถ (Purposive Seiection) จํานวน 15 คน ได+แก7 ผู+ประกอบการที่เคยทํานิติ
กรรมสัญญากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 คน นิติกรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 คน เจ+าหน+าที่
การเงินสถานศึกษา 3 คน อดีตผู+บริหารการศึกษา 3 คน และ อดีตผู+บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 คน
วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย เปcนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสร+างโดยผู+วิจัยกําหนดเนื้อหาโครงสร+าง
แบบเปcนกึ่งทางการไว+ล7วงหน+า เพื่อค+นหาความจริงของรูปแบบการปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามทัศนะกลุ7มตัวอย7าง 15 คน และการประชุมการสนทนากลุ7ม (Focus groups) ผลการวิจัย
พบว7ารูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปwองกันคอรัปชั่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการคอรัปชั่นที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยได+ลุกลามไปสู7สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ มีความสลับซับซ+อนและยากแก7
การตรวจสอบเช7นเดียวกับการคอรัปชั่นในสังคมอื่นๆ รูปแบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อปwองกันคอรัปชั่น
ในสถานศึกษา พบว7ามีองคประกอบต7างๆ 3 องคประกอบ คือ 1) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2) ดัชนี
ชี้วัดรูปแบบ 3) แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบประกอบด+วยหลักการจัดการความเสี่ยงหลักการกระจาย
อํานาจแบบการมีส7วนร7วม หลักการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักการควบคุมองคการ แต7ละ
หลักการประกอบด+วยแนวทางการปฎิบัติและใช+การตรวจของรูปแบบโดยการจัดการสัมมนาขัดเกล7า
สาธารณะ
อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ (2547) วิจัยเรื่อง “การประยุกตการบริหารความเสี่ยงในการ
ก7อตั้งโรงงานผลิตรองเท+า” มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการ โดยความเสี่ยงที่
สนใจอาจมีผลให+โรงงานกรณีศึกษา (ซึ่งเปcนโรงงานผลิตซึ่งมีกระบวนการผลิตเฉพาะการเย็บเท7านั้น)
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มีค วามสามารถในการผลิต ไม7เ ปcน ไปตามเปwาหมายที่วางไว+ โดยเปwาหมายที่วางไว+คือต+องสามารถ
บริหารความเสี่ยงให+โรงงานกรณีศึกษามีค7า เปอรเซ็นตการผลิต ไม7น+อยกว7า 85 เปอรเซ็นต การศึกษา
ทําโดย การศึกษาในโรงงานกรณีศึกษาโรงงานย7อยใหม7ที่อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ของ บริษัท
ยูเนี่ยนฟุทแวร จํากัด(มหาชน) วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย โดย การสนทนากลุ7ม (Focus
groups) เลือกกลุ7มที่มีประสบการณและความเหมาะสมพียงพอเพื่อให+การระดมสมองที่ได+มีความมั่นใจ
ได+เพียงพอในการปwอ งกัน ความเสี่ย งต7า งๆ ได+ผ ลของการระดมสมองและจัดกลุ7มโดยใช+ Affinity
Diagram โดยการวิเคราะหใช+เครื่องมือ 6 W ที่ได+เลือกไว+โดยให+ทีมระดมสมองในการจัดทํารายการ
ของความเสี่ยงที่เปcนไปได+ทั้งหมดในแต7ละ W ได+แก7 Who, Way,What,Wherwithal,When และ
Whichway เพื่อเปcนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว7า การประยุกตการบริหารความเสี่ยงในการ
ก7อตั้งโรงงานผลิตรองเท+า โดยแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมี 6 ขั้นตอน ได+แก7 1) การกําหนด
เปwาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 2) การระบุและประเมินความเสี่ยงของโครงการ 3) การกําหนด
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 4) การนําไปใช+ซึ่งกระบวนการเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ของโครงการ 5) การเฝwาติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 6) การปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยระหว7างการข+ามไปของแต7ละขั้นตอนมีการใช+เครื่องมือหลักในการ
วิเคราะห ได+แก7 6 W แผนภาพความเสี่ยง รายการการตรวจสอบแผนภูมิต+นไม+ และสมการถดถอย
พหุคูณด+วยวิธีสเตปไวส ผลการวิจัยพบว7า จากกลุ7มความเสี่ยงทั้งหมดอันได+แก7 ความคงที่ของแรงงาน
ที่มีทักษะความสามารถในการทําไม7ให+เกิดของเสีย ความสามารถในการผลิตแบบพอดี ประสิทธิภาพ
ของมูลค7าเพิ่มของการทํางาน ทักษะของพนักงานที่มีอย7างเพียงพอและความคงที่ของเครื่องจักร
ธารชุดา อมรเพชรกุล (2546: 13-14) วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใน
ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงภายในสายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผน
และการคลัง อันเปcนหน7วยงานนําร7องในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงจะเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคของสายงานแล+วจึงทําการค+นหา
ความเสี่ยงต7างๆ อันเปcนอุปสรรคขัดขวางไม7ให+บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว+นั้น การศึกษาทําโดยการคัดเลือก
สายงานทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ ส7วนการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลัง เปcนหน7วยงานนําร7อง
ในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เนื่องจากสายงานนี้มีหน+าที่สําคัญในการกํากับดูแลและบริหาร
พัสดุซึ่งเปcนสินทรัพยของมหาวิทยาลัย และต+องให+บริการแก7หน7วยงานต7างๆ จํานวนมาก การจัดทํา
ระบบบริหารความเสี่ยง นอกจากจะช7วยลดและปw อ งกั น ความสู ญ เสี ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ สายงานนี้
โดยตรงแล+ว ยังส7งผลให+ผู+รับบริการจากหน7วยงานอื่นๆ มีความมั่นใจในบริการที่ถูกต+อง โปร7งใส และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด+วย วิธีการดําเนินงานวิจัยเปcนการวิจัย การประเมินความเสี่ยงโดยใช+เทคนิค
การวิเคราะหสาเหตุของข+อบกพร7องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) หรือ
FMEA เพื่อเรียงลําดับความเสี่ยงในการจัดการ ต7อมาจึงสร+างแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาศัยหลักของ
การชี้บ7งอันตรายด+วยเทคนิค Fault Tree Analysis (FTA) ในการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงเพื่อ
วางแผนจัดการ เสร็จแล+วจึงทําการสร+างระบบสําหรับติดตามสอบทานเปcนขั้นตอนสุดท+าย ผลการวิจัย
พบว7า มีค วามเสี่ย งอยู7 14 ประเด็น ด+ว ยกัน ได+แก7 1) ความเสี่ย งสถานที่จัดเก็บ พัส ดุไม7เพียงพอ
2) ความเสี่ ย งเจ+ า หน+ า ที่ ทํา งานไม7 ทั น 3) ความเสี่ ย งเจ+ า หน+ า ที่ ทํา งานผิ ด พลาด 4) ความเสี่ ย ง
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ผู+รับบริการไม7ให+ความร7วมมือ 5) ความเสี่ยงเจ+าหน+าที่ได+รับอันตราย 6) ความเสี่ยงข+อมูลในคอมพิวเตอร
สูญหาย 7) ความเสี่ยงผู+รับบริการพิมพเอกสารผิด 8) ความเสี่ยงผู+รับบริการส7งเอกสารช+า 9) ความเสี่ยง
บริษัทผู+ส7งมอบทําผิดสัญญา 10) ความเสี่ยงตรวจรับและตรวจสอบพัสดุไม7 ครอบคลุม 11) ความเสี่ยง
ปริมาณพัสดุในคลังไม7เหมาะสม 12) ความเสี่ยงขาดเอกสารในการสืบกลับการอ+างอิง 13) ความเสี่ยง
ผู+เข+าร7วมประมูลขายทอดตลาดไม7เตรียมพร+อม 14) ความเสี่ย งไม7มีผู+เข+าร7ว มประมูล ขายทอดตลาด
และเมื่อวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงและประเมินความเหมาะสมของแผนแล+วสามารถสรุปแผน
จัดการความเสี่ยงได+ทั้งสิ้น 12 แผน ได+แก7 1) การเพิ่มรอบจําหน7ายพัสดุ 2) การอบรมเจ+าหน+าที่ใน
สายงาน 3) การประเมินภาระงานและเพิ่มอัตราการทํางาน 4) การจัดทําระบบฐานข+อมูลและระบบ
พัสดุคงคลัง 5) การกําหนดแบบฟอรมมาตรฐานของเอกสารที่ใช+ 6) การทําความเข+าใจและข+อตกลง
กับผู+รับบริการ 7) การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน 8) การควบคุมคอมพิวเตอรและการสํารอง
ข+อมูล 9) การเก็บข+อมูลและประวัติของบริษัทผู+ส7งมอบ 10) การปรับปรุงการตรวจรับและตรวจสอบ
พัสดุ 11) การจัดทําระบบจัดเก็บเอกสาร 12) การปรับปรุงการจําหน7ายพัสดุขายทอดตลาด โดยในแต7ละ
แผนได+มีการกําหนดระยะเวลาและผู+รับผิดชอบไว+อย7างชัดเจน ในขั้นตอนสุดท+ายผู+วิจัยได+ออกแบบใบบันทึก
(Check Sheet) สําหรับติดตามสอบทานความเสี่ยงทุกๆ ประเด็น รวมทั้งได+สร+างแผนการดําเนินงาน
โดยรวมให+กับสายงานอีกด+วย จากการประเมินความเสี่ยงคาดหมายหลังจากมีระบบบริหารความเสี่ยง
แล+ว พบว7า ตัวเลขความวิกฤต (Risk Priority Number) หรือ RPN ของความเสี่ยงลดลงเฉลี่ยร+อยละ
76.70 ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงสามารถแบ7งเปcน 8 ประเภทได+แก7 1) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ดําเนินงาน (Operational Risk) 2) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากบุคลากร (Human Resource Risk)
3) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเงิน (Financial Risk) 4) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกลยุทธการบริหาร
(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) ทั้งนี้การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในส7วนการพัสดุ โดย
กล7าวถึงประโยชนของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงว7าเปcนการนําเอาระบบบริหารความเสี่ยงเข+ามา
ในองคการ จะส7งผลให+เกิดประโยชนด+านต7างๆ 7 ด+านคือ 1) ด+านบุคลากรมีความเข+าใจในการทํางาน
มากขึ้น สามารถวิเคราะห แยกแยะ ประเมิน และระมัดระวังความเสี่ย งในหน+ าที่ของตนได+ ทําให+
สามารถทํางานได+อย7างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปwาหมายได+ 2) บุคลากรได+ฝ‡กฝนแบบคิดเปcนระบบ
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 3) องคการสามารถบริห ารการใช+ทรัพยากรได+อย7างคุ+มค7าและถูกต+อง โดย
มุ7งเน+นการใช+ทรัพยากรไปยังจุดที่มีความเสี่ยงสูง 4) ลูกค+าได+รับสินค+าและบริการที่ดี ปลอดภัยและ
น7าเชื่อถือ 5) ช7วยลดโอกาสที่จะสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสําเร็จของการทํางาน 6) ทําให+ทราบถึง
ปbญหาล7วงหน+าและสามารถที่จะหาทางปwองกันหรือเตรียมวิธีแก+ไขไว+ก7อนได+ 7) องคการสามารถดํารงอยู7
ได+อย7างยั่งยืนและเติบโตอย7างต7อเนื่อง
วิมลพร ไสยวรรณ (2545: 22) วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบ
มีส7วนร7วมในหน7วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อเปcน
แนวคิดที่มุ7งเน+นการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาทําโดย คัดเลือกโดยประชากรที่ใช+ในการวิจัยคือ ผู+ใช+
บริหารในหน7วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8 แห7ง มีหน+าที่เกี่ยวข+องกับงาน ประสบการณ 5 ปz ขึ้นไป
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 31 คน วิธีการดําเนินงานวิจัย เปcนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช+
แบบสัภาษณเปcนเครื่องมือ ผลการวิจัยพบว7าการพัฒนาคุณภาพเหมือนกัน แต7การบริห ารความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพมีความแตกต7างกันคือ 1) สิ่งจูงใจและจุดมุ7งหมายในการทํางานแตกต7างกัน
คือการบริหารความเสี่ยงจะตระหนักถึงการดูแลตามที่กฏหมายกําหนด ขณะที่การประกันคุณภาพจะ
มุ7งเน+นการดูแลมาตรฐานตามที่องคการกําหนดไว+ 2) การบริหารความเสี่ยงมุ7งเน+นการสูญเสีย ขณะที่
การประกันคุณภาพจะมุ7งเน+นการดูแลผู+ใช+บริการเปcนสําคัญ 3) การบริหารความเสี่ยงจะเกี่ยวข+องกับ
ในเรื่องของกฏหมาย การประกันคุณภาพเปcนการทํากิจกรรมที่ปwองกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย7าง
แท+จริง 4) การประกันคุณภาพจะต+องเพิ่มมาตรฐานการดูแลโดยเน+นกิจกรรมที่ทําให+เกิดมาตรฐาน
เพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะที่การบริหารความเสี่ยงมุ7งเน+นการทํากิจกรรมเพื่อปwองกันการสูญเสีย
สรุปได+ว7า งานวิจัยในประเทศเกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารความเสี่ยง จากการศึกษา
จะพบว7ามีบริบทการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู+วิจัย สามารถนํามาประยุกตและพัฒนาแนวทางการ
วิจัยการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารเพื่อศึกษาบริบทต7างๆ ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
งานวิจัยตHางประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข+องกับการศึกษาการบริหารงานอาคารและการบริหารความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ได+มีผู+วิจัยไว+ดังนี้
มาเร็ค พาสคานี (Marek Potkany et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Facility Management
and Its Importance in the Analysis of Building Life Cycle” การวิจัยการบริหารทรัพยากร
กายภาพและความสําคัญในการวิเคราะหวงจรชีวิตอาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสําคัญในการ
วิเคราะหวงจรชีวิตอาคารที่เกี่ย วข+องกับ การบริหารทรัพยากรกายภาพ ผลการวิจัยพบว7าวงจรชีวิต
อาคารนับเปcนครึ่งหนึ่งของการใช+พลังงานหลักเช7นเดียวกับครึ่งหนึ่งของการบริโภควัตถุดิบ ที่ผลิตของ
เสียหลายร+อยล+านตัน และหนึ่งในสามของการผลิตก“าซเรือ นกระจก (CO2 )ของโลก การก7อสร+าง
อาคารที่ใช+พลังงานต่ําได+กลายเปcนแนวโน+มระหว7างประเทศ การก7อสร+างอาคารและการบริหารจัดการ
ที่นําไปสู7การจัดการที่ดีของใช+ทรัพยากรเช7นเดียวกับการลดการปล7อยก“าซเรือนกระจก CO2) ทั้งนี้การ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการบริห ารจัดการพื้นที่นี้ยังมีบทบาทสําคัญ จุดมุ7งหมายของบทความ
วิจัยที่ผ7านการวิเคราะหของการสร+างวงจรชีวิตที่จะนําเสนอความเปcนไปได+ของการมีอิทธิพลของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการลงทุนและค7าใช+จ7ายของอาคารที่เกี่ยวกับหลักการจัดการด+านสิ่งแวดล+อม
ดังนั้นค7าใช+จ7ายในการสร+างวงจรชีวิตอาคารเปcนตัวแทนของค7าใช+จ7ายรวมจากทั่ว ทุกขั้น ตอนของ
วงจรชีวิตอาคารซึ่งตามการวิเคราะหที่ได+รับ จะต+องมีการคํานวณเปcนมูลค7าปbจจุบัน ต+นทุนของการ
ดําเนินการที่ใช+พลังงานมากในอาคารคือระบบปรับอากาศและการแก+ปbญหาวัสดุและอุปกรณทาง
เทคนิค ปbจจัยเหล7านี้สามารถกําหนดล7วงหน+าได+ ความต+องการพลังงานของอาคารและการบํารุงรักษา
การดําเนินงานที่ทันสมัย การแก+ปbญหาของสิ่งแวดล+อมและการประหยัดพลังงาน การสร+างอาคารที่มี
ประสิทธิภาพจะตอบสนองความต+องการ การบริหารทรัพยากรกายภาพที่สามารถใช+งาน และขั้นตอน
การเข+าซื้อกิจการของอาคาร มีผลต7อค7าใช+จ7ายในการดําเนินงานในอนาคต ควรกําหนดความต+องการ
สําหรับงานต7างๆ ทั้งนี้การจ+างบริษัทภายนอกโดยเฉพาะอย7างยิ่งการปฎิบัติงานภายในอาคาร เช7นงาน
การทําความสะอาดและสุขอนามัย งานการบํารุงรักษาอาคาร งานการบริหารและงานการบริการอื่นๆ
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อีกมากมาย องคประกอบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให+ค7าใช+จ7ายในการบํารุงรักษาให+น+อย
ภายใต+การเตรีย มการก7อสร+างอาคาร โดยควรกําหนดเปลือกอาคารที่เหมาะสมกับความต+านทาน
ความร+อนที่เหมาะสมซึ่งจะปwองกันการสูญเสียความร+อนและอื่นๆ จะช7วยลดค7าใช+จ7าย ข+อเสนอแนะ
ของการบริหารทรัพยากรกายภาพและการดําเนินงาน การออกแบบโครงการจะมีผลต7อการให+บริการ
ที่มีประสิทธิภาพการจัดการของการบริหารทรัพยากรกายภาพในขั้นตอนของการใช+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 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสื่อมสภาพของอสังหาริมทรัพยและการคาดการณ
ระยะเวลาที่เหลือของอายุการใช+งานของอาคารเปcนตัวแปรที่สําคัญสําหรับกระบวนการประเมินราคา
อสัง หาริม ทรัพย ผลการวิจัย พบว7า จากการทบทวนวรรณกรรมที่ก ารศึก ษาสามารถหาสูตรการ
คํานวณหลายอย7 างที่กําหนดระดั บการเสื่อมสภาพอาคารขึ้ นอยู7 กับ ระยะเวลาของอายุ การใช+งาน
อาคารของการบริหารทรัพยากรกายภาพอาคาร อย7างไรก็ตามในขณะที่แสดงให+เห็นโดยการวิเคราะห
ดําเนินการ ในบทความวิจัยนี้ ได+รับผลการผสมผสานขึ้นอยู7กับวิธีการดําเนินการ ดังนั้นคําถามต7อไปนี้
เกิดขึ้น: สิ่งที่มองหาเมื่อเลือกสูตรและสิ่ ง ที่ ร ะดั บ ของความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข+ อ งกั บ การกําหนดระดับ
การเสื่อมสภาพที่เปcนที่รู+จักกันดีว7าการเสื่อมสภาพได+รับอิทธิพลจากปbจจัยหลายอย7าง อย7างไรก็ตาม
สําหรับการกําหนดการเสื่อมสภาพจําเปcนต+องมีความรู+เกี่ยวกับสูตรการคํานวณและระยะเวลาของการ
อายุ ก ารใช+ ง านก7 อ นหน+ า นี้ ก ารดํา เนิ น การซ7อมแซม และการซ7อมแซมที่สําคัญและภาวะทันสมัย
เช7นเดียวกับวัสดุที่ใช+และความทนทานของการบริหารทรัพยากรกายภาพในอาคาร จากมุมมองของ
การวิเคราะหที่ดูเหมือนว7าเหมาะสมที่จะใช+ต7อไปงานวิจัยต7อการพัฒนาของขั้นตอนที่จะช7วยให+การ
เลือกหนึ่งในสูตรการคํานวณที่มีอยู7เนื่องจากพารามิเตอรที่กําหนดไว+ล7วงหน+า เช7น คุณภาพของการ
บริหารทรัพยากรกายภาพในการบํารุงรักษาอาคาร ทั้งนี้การกําหนดระดับการเสื่อมสภาพของอาคาร
เช7นเดียวกับช7วงเวลาต7อไปของอายุการใช+งานต+องใช+ความรู+ในช7วงเวลาของการให+บริการที่ผ7านมา
จํานวนและความถี่ของการดําเนินการซ7อมแซมสภาพแวดล+อมที่อาคารตั้งอยู7 เปcนต+น การวิเคราะห
เบื้องต+นแสดงให+เห็นว7าปbจจัยเหล7านี้มีผลกระทบสําคัญในการประมาณการ ข+อ จํากัด มากที่สุดในการ
วิเคราะห เปcนระยะเวลาต7อไปของอายุการใช+งานของอาคาร (TP) เปcนสูตรของ Eytelwein เมื่อเทียบ
กับสูตรดั้งเดิม ผล TP สําหรับสูตรแบบดั้งเดิมใน 30% การเสื่อมสภาพในการที่ถือว7าช7วงเวลาที่มีอยู7
ของอายุการใช+งานที่ t =10 ปzเปcน 23 ปzและที่ t=30 ปzเปcน 70 ปz ในทางตรงกันข+ามสูตร Eytelwein
สําหรับพารามิเตอรเดียวกันกําหนด 8 และ 23 ปzตามลําดับ ดังนั้นจึงดูเหมือนว7าสิ่งสําคัญที่จะสร+าง
ทางเลือกที่ช7วยให+ขั้นตอนของสูตรโดยเฉพาะอย7างยิ่งในความสัมพันธที่กําหนดไว+ล7วงหน+าเกณฑเช7น
จํานวนของการซ7อมแซม ค7าซ7อมแซมหรือคุณภาพของวัสดุที่ใช+ในแง7ของความทนทานเปcนต+น
เจ เจ แมกอารเธอร (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
และกรณีศึกษาที่สนับสนุนการดําเนินงานของอาคารที่มีอยู7การบํารุงรักษาและการพัฒนาอย7างยั่งยืน
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มีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการข+อมูลอาคาร (BIM) แบบจําลองจะเปลี่ยนวิธีการที่ได+รับการออกแบบ
อาคารและการสร+างและการประสานงาน และบูรณาการออกแบบ 3D และการวิเคราะหการประเมิน
ค7าใช+จ7ายและการจัดตารางเวลาการก7อสร+าง ผลการวิจัยพบว7าการขยายรูปแบบในช7วงหลัง แบบจําลอง
BIM สามารถนํามาใช+เพื่อสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การสิ่ ง อํา นวยความสะดวกและการดํา เนิ น งาน
อาคารและมีส7ว นติดต7อ รวมสําหรับ ข+อมูล เกี่ย วกับ ทุก แง7มุมของการสร+างผลการดําเนินงาน พบ 4
ความท+าทายที่สําคัญจะต+องเอาชนะในการพัฒนาแบบจําลอง BIM เหมาะสําหรับการดําเนินงานอย7าง
ยั่งยืนการจัดการ: (1) การระบุข+อมูลที่สําคัญต+องแจ+งการดําเนินงาน การตัดสินใจ (2) ระดับสูงของ
ความพยายามที่จะสร+างใหม7หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบที่มีอยู7 BIM สําหรับอาคาร (3) การจัดการของ
การถ7ายโอนข+อมูลระหว7างการดําเนินงานในเวลาจริงและระบบการตรวจสอบและรูปแบบ BIM และ
(4) การจัดการความไม7แน7นอนขึ้นอยู7กับเอกสารอาคารที่ไม7สมบูรณ งานวิจัยนี้อธิบายว7ากระบวนการ
ที่ใช+ในที่อยู7และแต7ละขั้นตอน มีความท+าทาย ทั้งนี้กรอบ BIM และการพิจารณาจะถูกนําเสนอโดย
การศึกษาข+อมูลการประเมินจากกรณีศึกษารูปแบบที่ได+รับการพัฒนาโดยใช+กรอบนี้สําหรับอาคารใน
มหาวิทยาลัยที่มีความซับซ+อน ผลการศึกษานี้แสดงให+เห็นถึงวิธีการเหล7านี้ แบบจําลอง BIM สามารถ
ที่จะพัฒนาสําหรับสถานการณการสร+างและการใช+อย7างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการจัดการอาคาร
และประสิทธิภาพการทํางานให+ดีขึ้นต7อไป
ลีโอนา (Leonas U et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Innovative research projects in the
field of Building Lifecycle Management” การวิจัย โครงการวิจัยนวัตกรรมในด+านวงจรชีวิต
อาคาร การบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานวัตกรรมในด+านวงจรชีวิตอาคารโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ผลการวิจัยพบว7า ในยุคของการพัฒนาที่ดีของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีความต+องการพัฒนาและใช+ระบบแบบครบวงจร
ของการสร+า งแบบจําลองข+อมูล อาคารดิจิตอลได+เกิดขึ้น การพัฒนาอย7างรวดเร็วของเทคโนโลยีการ
ออกแบบในด+านสถาปbตยกรรมวิศวกรรมและการก7อสร+างจะนําไปสู7การปรับตัวต7อเนื่องของอุปกรณ
แนวความคิดสําหรับการสร+างแบบจําลองข+อมูล (BIM) เทคโนโลยี BIM ถูกนํามาใช+ นิยามใหม7เปcน
เครื่อ งมือ สากลสํา หรับ การอธิบ ายองคประกอบต7า งๆของรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ อัจฉริยะของ
อาคารรวมชุดของขั้นตอนตามลําดับที่เกี่ยวข+องกับการลงทุนเช7นความต+องการของการออกแบบการ
ก7อสร+างการดําเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพและการเตรียมการรื้อถอน ในบทความวิจัยผู+เขียน
นําเสนอทิศทางของการวิจัยในสาขาของ BLM (การจัดการวงจรชีวิตอาคาร) สารสนเทศและข+อมูลที่
รวบรวมมาจากกรณีศึกษาต7างๆที่อนุญาตให+ชี้ไปที่ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นเปcนผลมาจากแนวคิดการ
ดําเนินงาน BIM (ในระยะที่สองของ BLM) ประสบการณของผู+เข+าร7วมโครงการจะนําไปสู7ความหมาย
ของกระบวนการการตัดสิน ใจก7อ นที่จะมีการดําเนินการ BLM และข+อเสนอแนะเกี่ยวกับการการ
วางแผนกระบวนการ BLM ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีซ อฟแวรที่แ ตกต7า งกัน และวิธีการ
ทํางานการดําเนินการอย7างเร7งด7วน BIM ต+องมีการพัฒนาเครื่องมือการแลกเปลี่ยนข+อมูลที่เชื่อถือได+
สําหรับผู+ใช+ซอฟตแวรที่มีความหลากหลาย เครื่องมือดังกล7าวจะช7ว ยให+การประสานงานโดยตรงที่มี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบกระบวนการระหว7างสมาชิกผู+เข+าร7วมโครงการและทีมงาน เปcนมาตรฐาน
ของวิธีการทํางานเปcนสิ่งที่จําเปcนตามแนวคิด BLM ในโครงการวิจัยที่นําเสนอวิธีการในการประเมิน
ประสิทธิภาพของ BLM (การจัดการวงจรชีวิตอาคาร) สามารถใช+ในการจําแนกอาคารตามความจําเปcน
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และความสําคัญของการประยุกตใช+ของ BLM ขั้นตอนวิธีการประดิษฐที่ออกแบบมาสําหรับแต7ละ
ขั้นตอนของการออกแบบอาคาร (สถาปbตยกรรมการก7อสร+างเทคโนโลยีการจัดการองคการและเศรษฐศาสตร)
และวงจรชีวิตของอาคาร อาจจะใช+เพื่อเสริมสร+างกระบวนการทั้ง BLM
เหว7ยแพน (Wei Pan, 2015) วิจัยเรื่อง “The dialectics of sustainable building”
การวิจัยเหตุของการพัฒนาอาคารอย7างยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อตรวจสอบเหตุของผังบน
SB วิธีการโต+แย+งด+วยเหตุผลทฤษฎีร ะบบ SB ผลการวิจัย พบว7าเหตุของการสร+างความยั่งยืน (SB)
แสดงถึงการพึ่งพากันระหว7างองคประกอบที่ซับซ+อนทางสังคมและทางเทคนิค ระบบการสร+างความ
ยั่งยืน (SB) เปcนระบบช7วยในการรับรู+เหตุ กลยุทธ รวมข+อดีของอุปนิสัยทั้งหมดมารวมเข+าด+วยกัน หรือ
ของแต7ละคนเพื่อการทํางานใหญ7ให+สําเร็จหรือสังเคราะหองคประกอบของระบบเหตุหลายแง7มุมและ
ผสานของ SB มีประสิทธิภ าพสําหรับ การจัดการเหตุ เหตุอยู7ร ะหว7างการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
คุ+มครองสิ่งแวดล+อมและความต+องการของสังคมในระหว7างกระบวนการ อย7างไรก็ตามเหตุดังกล7าว
ได+รับการสํารวจในระดับอาคาร การวิจัยได+ดําเนินการผ7านการศึกษากรณีศึกษา 3 โครงการ SB ใน
ประเทศจีน และยังกําหนดเปwาหมายที่ท+าทายความสามารถในการส7งเสริม SB เหตุหลายแง7มุมและ
ผสาน ของ SB พบในแนวคิดวิธีการและขนาดความคุ+มค7า SBS ศึกษาได+รับการพิจารณาให+เปcนระบบ
ทางสังคมที่ซับซ+อนทางเทคนิคทั้งหลายที่ฝbงอยู7ในสังคมการเมือง และบริบททางภูมิศาสตรซึ่งนําไปสู7
การเชื่อมโยง ที่แตกต7างกันของเหตุของ SB ผลการวิจัยมีส7วนร7วมปbจจัยบริบทกับระบบวิภาษวิธีการที่
จะนําเสนอโซลูชั่น SBS จะต+องมีการปรับแต7งเพื่อที่จะอยู7เฉพาะเหตุ บทความวิจัยมีการตรวจสอบ
ลักษณะและการจัดการของอาคาร เหตุของการสร+างความยั่งยืน (SB) การวิจัยได+ดําเนินการผ7านการ
รวมกันของการทบทวนวรรณกรรมที่สําคัญและกรณีศึกษา 3 โครงการ SB เก็บรวบรวมข+อมูลเว็บไซต
ผ7านการสังเกตการวิเคราะหเอกสารไฟลที่เก็บถาวรและการสัมภาษณเชิงลึกกับผู+ที่มีส7วนได+เสียกับ
โครงการ วิธีการที่นําเสนอระบบวิภาษถูกใช+ในการวิเคราะหการพึ่งพาอาศัยกันขององคประกอบของ
ระบบ SB บทความวิจัยสรุปว7าเหตุของ SB ในความสัมพันธกับแนวคิดวิธีการและความคุ+มค7าที่มีหลาย
แง7มุม การประยุกตใช+ระบบวิธีการวิภาษที่ต+องยอมรับ ความสมบูรณทั้งหมดของสรรพสิ่งของที่จําเปcน
การยอมรับของ ความสมบูรณทั้งหมดของสรรพสิ่งที่จําเปcน ในองคประกอบที่สําคัญของระบบ SB ที่
พัฒนาระบบวิภาษวิธีการและกลยุทธจะช7วยสร+างความตระหนักปฏิบัติงาน ของเหตุ SB หลายแง7มุม
และผสานและการสนับสนุนการจัดการอาคารทั้งหลาย
มาหมุด โซดานจิง (Mahmoud Sodangi, 2014) วิจัยเรื่อง “Best Practice Criteria
for Sustainable Maintenance Management of Heritage Buildings in Malaysia” การวิจัย
เกณฑที่ดีที่สุดสําหรับการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืนของอาคารเฮอริเทจในประเทศ
มาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการระบุและจัดอัน ดับ เกณฑที่ส นับ สนุน การปฏิบัติที่ดีที่สุดอย7าง
ยั่งยืน โดยข+อมูลที่รวบรวมได+จากแบบสอบถามซึ่งครอบคลุมกลุ7มตัว อย7างที่เลือกจากผู+เชี่ยวชาญใน
ด+านการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน วิเคราะหข+อมูลโดยใช+ดัชนีความสําคัญสัมพัทธ
(RII) การทดสอบความสอดคล+อง Kendall’s concordance test และ Pearson’s Chi-Square
test การพัฒนาอย7างยั่งยืนและการปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน ได+กลายเปcนแนวทาง
สําหรับสังคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เพื่อให+บรรลุการจัดการที่ยั่งยืน ของการปฏิบัติก ารจัดการการ
บํารุงรักษาอย7างยั่งยืนในประเทศมาเลเซีย ที่มีความสําคัญที่จะใช+เวลาในการบํารุงรักษา บทบาทใน
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การปฏิบัติการจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืน อย7างไรก็ตามการทํา งานเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ของ
สัมพันธของเกณฑการปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับจัดการการบํารุงรักษาอย7างยั่งยืนของอาคาร ผลการศึกษา
พบว7 าการฝ‡กอบรมพนักงานซ7อมบํ ารุงและความเชี่ ยวชาญเปc นเกณฑที่ สําคั ญที่ สุดการพิจ ารณาที่
สําคัญโดยผู+ตอบแบบสอบถามในการสนับสนุนการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย7างยั่งยืน บทความวิจัยเปcนความ
พยายามที่จะเปcนผู+บุกเบิกในการสร+างเกณฑที่สนับสนุนการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย7างยั่งยืนในจัดการการ
บํารุงรักษาของอาคารอย7างยั่งยืนในประเทศกําลังพัฒนาเช7นประเทศมาเลเซีย
พรีน พีเทค (Perrine Pittet et al., 2014) วิจัยเรื่อง “An ontology change
management approach for facility management” การวิจัย การเปลี่ยนแปลงอภิปรัชญาแนว
ทางการจัดการสําหรับการจัดการการบริหารทรัพยากรกายภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพ (FM) หรือการจัดการทรัพยสินทางเทคนิคเปcนวิธีการที่จะดําเนินการดูแล
รักษาปรับปรุงและปรับตัวเข+ากับอาคารและโครงสร+างพื้นฐานขององคการ ผลการวิจัยพบว7าวิธีการใหม7
สําหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงอภิปรัชญานํามาใช+ในการบริหารจัดการการบริหารทรัพยากร
กายภาพของโครงการดังกล7าว โครงการ FM ต+องมีความร7วมมือของผู+ปฎิบัติจํานวนมากจากขอบเขต
ที่แตกต7างกันดังนั้นจึงจะต+องมีการทํางานโดยอัตโนมัติในสภาพแวดล+อมการทํางานร7วมกันที่มีข+อจํากัด
ความท+าทายในอุตสาหกรรมคือประการแรกเพื่อให+สอดคล+องของโครงการFM ความรู+จากขั้นตอนการ
ก7อสร+างไปยังขั้นตอนการจัดการทรัพ ยสิน ทางเทคนิค (หลัง การส7ง มอบ) ประการที่ส องก็มีให+กับ
ผู+ปฎิบัติงานของโครงการแต7ละบุคคลขึ้นไป '' มุมมอง '' ความรู+อาคารที่เกี่ยวข+องกับธุรกิจของ บริษัท
และช7วยให+พัฒนาการ วิธีการทางวิทยาศาสตรที่แสดงบนกราฟแสดงข+อมูลสถิติเปcนวิธีการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสําหรับการจัดการวงจรชีวิตรวมถึงวิวัฒนาการอภิปรัชญาและคุณสมบัติเวอรชันร7วมกัน
กับการสร+างแบบจําลองมุมมองตามบริบท ผลคือการจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระหว7าง
อภิปรัชญาและมุมมองที่แตกต7างกัน
นาตาลี เลโกวา (Natalija Lepkova, 2013) วิจัยเรื่อง “Development of a Quality
Criteria System for Facilities Management Services in Lithuania.” การวิจัย การพัฒนา
ระบบการเกณฑคุ ณ ภาพการบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพสําหรับบริการในลิทัวเนีย มีวัตถุประสงค
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการมีความจําเปcนที่จะต+ องเข+าใจลักษณะและคุณสมบัติของ
บริการซึ่งถือว7าเปcนสิ่งที่สําคัญที่สุดจากลูกค+า ผลการวิจัยพบว7าการบริการการจัดการคุณภาพและการ
ประเมิ น ผลเปc น กระบวนการที่ ซั บ ซ+ อ นมากและมีปbญหา บริษัทรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากร
กายภาพการให+บ ริการการจั ดการจะต+องประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค+าที่มีการให+บ ริการ
บทความที่นําเสนอแง7มุมทางทฤษฎีของคุณภาพการให+บริการและความพึงพอใจของลูกค+าและกรอบ
เกณฑคุณภาพสําหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพการบริการ การจัดการที่เสนอโดยผู+วิจัย เกณฑที่
จะมีคําอธิบายและการบริหารทรัพยากรกายภาพระดับคุณภาพการให+บริการได+ถูกนําเสนอที่เกี่ยวข+อง
กับการให+บริการของการบริการการบริหารทรัพยากรกายภาพและลูกค+า
คูเ ดีย ร (M.K.Kurdia et al., 2011) วิจัย เรื่อง “Outsourcing in Facilities
Management- A Literature Review” การศึกษาวิจัย การบริหารทรัพยากรกายภาพในการว7าจ+าง
บริษัทภายนอก มีวัตถุประสงคเพื่อการว7าจ+างบริษัทภายนอกในการบริหารทรัพยากรกายภาพ รวมถึง
ความหมายพื้นฐานและกระบวนการของการบริหารทรัพยากรกายภาพ การศึกษาครั้งนี้จะนําเสนอ
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การเปรียบเทียบระหว7างการจ+างบริษัทภายนอกและการบริหารทรัพยากรกายภาพ ในการจัดการใน
แง7ของความหมาย ข+อดีและข+อเสีย งานวิจัยนี้จะให+เครื่องมือการจัดการที่มีประโยชนสําหรับการเลือก
กลยุทธที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตการบริหารทรัพยากรกายภาพ ในการว7าจ+างบริษัทภายนอก เพื่อ
ลดค7าใช+จ7ายในการดําเนินการและเพิ่มผลกําไร
ดิบาจิโยติ พาติ (Debajyoti Pati et al., 2008) วิจัยเรื่อง “Roles of quantified
expressions of building performance assessment in facility procurement and
management” การศึก ษาวิจัย บทบาทของการแสดงออกเชิงปริม าณของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรกายภาพในอาคารจัดซื้อจัดจ+างและการจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาบทบาทของการแสดงออกเชิงปริมาณของการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากร
กายภาพในอาคารจัดซื้อจัดจ+างและการจัดการ ผลการวิจัยพบว7า การแสดงออกที่มีเหตุผลของการ
ปฏิบัติงานอาคารเพื่อให+ดีขึ้นการหารือระหว7างผู+มีส7วนได+เสียการสนับสนุน การแสดงออกเหล7านี้จะ
ขึ้นอยู7กับความคิดของการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณอย7างเปcน กลางซึ่งได+ถูกนําเสนอผ7านชุดของ
'' ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ '' ตัวชี้วัดที่สามารถใช+ในการวัดปริมาณความคาดหวังและตอบสนองข+อในการ
หารือระหว7างผู+มีส7วนได+เสียที่มีโครงสร+างที่แตกต7างกัน การมุ7งเน+นบทความการวิจัยอยู7ในการแนะนํา
ของ 2 ประเภทของตัวชี้วัดนี้ (1) ตามรูปแบบกฎเกณฑในชีวฟ‰สิกสและสรีรวิทยา และ(2) ตามรูปแบบ
ของการศึกษา การนําประสบการณหรือการทดลองมาประยุกตใช+เกี่ยวกับสิ่งแวดล+อมและพฤติกรรม
การรักษาอยู7ในตําแหน7งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่มีเหตุผลที่แตกต7างกันในระหว7างขั้นตอนของการ
จัดส7 งและการใช+ อาคารความสํ าคั ญของงานวิ จั ย นี้ คือเฉพาะในการแจ+ งการตัดสิ นใจระหว7 างการ
วิวัฒนาการการออกแบบและการบริหารทรัพยากรกายภาพและขั้นตอนการบริหารจัดการผลงานของ
วงจรชีวิตของอาคาร เหตุผลหลักของการวิจัยนี้เกี่ยวข+องกับการที่มีศักยภาพของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาคารในการเจรจาการจัดโครงสร+างทางสังคมที่ซับซ+อนในระหว7างการสนทนาของผู+มี
ส7วนได+ส7วนเสียในการสร+างการจัดซื้อ ผู+วิจัยแนะนํา 2 ประเภท ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (1) ตาม
หลักการกฎเกณฑ และ (2) รูปแบบการทดลองของตัวชี้วัดช7วยให+โครงสร+างการเจรจาที่ครอบคลุมใน
หมู7ผู+มีส7วนได+เสีย ต7า งๆ ผู+วิจัย เน+น ศัก ยภาพของกลุ7มในการเสริม สร+า งและเชิงปริมาณ การเจรจา
ระหว7างผู+มีส7วนได+เสียวิวัฒนาการการออกแบบและการบริหารทรัพยากรกายภาพและการจัดการ
พอรตโฟลิโอ บทบาทเสริมของสองชั้น เรียนของตัวชี้วัดในการช7วยเจรจาในช7วงการจัดซื้อการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เน+นที่ตัวชี้วัดที่ใช+ ในบทความนี้เปcนเพียงตัวอย7างที่ดีและตัวชี้วัดอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อเปcนตัวแทนของประเด็นที่เกี่ยวข+อง การเจรจาต7อรองโดยผู+มีส7วนได+เสียของโครงการอาคาร อย7าง
ชัดเจนตัวชี้วัด เช7นก7อให+เกิดพื้นที่อย7างต7อเนื่องในการวิจัยโดยการออกแบบและการบริหารทรัพยากร
กายภาพ การหารือการบํารุงรักษาในอาคารประเภทอื่นๆ เปcนจุดเริ่มต+นที่เปcนกลางมีเหตุผลสําหรับ
การเจรจาต7อรองที่ซับซ+อนที่มักจะเกิดขึ้นในหมู7ผู+มีส7วนได+เสียในการจัดหา
สรุปได+ว7า งานวิจัยในต7างประเทศที่เกี่ย วข+องกับ การศึกษาการบริห ารงานอาคารจาก
การศึกษาจะพบว7ามีบริบทการบริหารงานอาคารที่ผู+วิจัยสามารถนํามาประยุกตและพัฒนาแนวทาง
การวิ จั ย การพั ฒ นาเกณฑมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทาง
กายภาพอาคารเพื่อศึกษาบริบทต7างๆ ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการประยุกต
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กับงานวิจัยได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองคประกอบหลัก องคประกอบย7อย และ
ตัวชี้วัดความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ เพื่อการประเมินความเสี่ยงต7อไป
แซนเนียแคทรีนา (Ksenia Chmutina, 2015) วิจัยเรื่อง “Disaster risk reduction or
disaster risk production: The role of building regulations in mainstreaming DRR”
การวิจัยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ ผลกระทบจากภัยพิบัติ กฎของกฎระเบียบอาคารในการ
บูร ณาการประเด็น DRR มีวัตถุป ระสงคเพื่อ สํา รวจว7า การขาดกฎข+อบังคับ มีผ ลสําคัญต7อการลด
ความเสี่ยงทางธรรมชาติตลอดแนวเกาะ ผลการวิจัยพบว7า การตระหนักถึงความเสี่ยงภัยในหมู7ประชากร
อยู7ในระดับสูง ความเต็มใจในการรับมือกับความเสี่ยงภัยเชิงรุกเหล7านั้นอยู7ในระดับต่ําเนื่องจากความ
พึงพอใจทั่วไป ในกรณีของบารเบโดส ถึงแม+จะมีความตั้งใจที่ดีและทรัพยากรที่จํากัด เปcนตัวอย7างที่ดี
ของเหตุผลที่มันเปcนสิ่งสําคัญ ในการปรับปรุงการสื่อสารของกฎของ DRR การตั้งค7าความกว+างของผู+มี
ผลประโยชนรวมถึงประชาชนทั่วไปและภาคการก7อสร+าง กิจกรรมดังกล7าวอาจจะมีผลในเชิงบวกต7อ
การการซึมซับการปฎิบัติที่ดีถึงแม+จะขาดกฎข+อบังคับ การบังคับใช+ เพื่อให+แน7ใจว7าการปฎิบัติตาม
ข+อบังคับเปcนไปอย7างถูกต+อง ซึ่งมันเปcนสิ่งจําเปcนที่จะต+องทําการประเมินค7าช7องว7างของทักษะให+สําเร็จ,
ความสามารถ, ความเข+าใจ และ ความตระหนักถึงความสําคัญของประมวลกฎหมายควบคุมอาคาร
ซึ่งสามารถปฎิบัติตามรูปแบบของกระบวนการของการตรวจสอบและที่ปรึกษาทบทวนโดย Building
Standard Authority ซึ่งจะสามารถรับผิดชอบกฎข+อบังคับได+ เปcนสิ่งสําคัญที่ต+องตระหนักว7ากฎ
ไม7สามารถนํามาปฎิบัติย+อนหลังได+ การใช+กฎข+องบังคับจึงต+องนํามาใช+เร็วที่สุดเท7าที่ทําได+ อย7างไรก็ตาม
ในขณะที่กฎไม7ได+บังคับใช+มันเปcนสิ่งสําคัญที่จะต+องร7วมกันกับประชากรทั่วไปในการพิจารณาความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับชาวบ+าน และหวังเปcนอย7างยิ่งว7าจะลดลงในที่สุด DRR เปcนสิ่งสําคัญที่
ไม7เพียงแต7จะช7วยรักษาชีวิตและปwองกันสภาพแวดล+อมที่เกิดขึ้นแต7ยังช7วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศ
ดงวูรายู (Dong-Woo Ryu et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Evaluating Risks Using
Simulated Annealing and Building Information Modeling” การวิจัยการประเมินความเสี่ยง
โดยใช+การหลอมจําลองและการสร+างแบบจําลองข+อมูลอาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลดความ
เสี่ยงการสร+างแบบจําลองข+อมูลอาคาร ผลการวิจัยพบว7า ผู+รับเหมาทั่วไป (GCs) ควรคาดการณ
สิ่งต7างๆที่แตกต7างกันสภาพพื้นดินที่อยู7บนพื้นฐานของข+อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นดินที่ได+มาก7อนการ
ก7อสร+าง (เช7นหลุมเจาะและการตรวจสอบทางธรณีฟ‰สิกส) ยังควรประเมินค7าใช+จ7ายในการขุดค+นและ
ระยะเวลาจากตารางงานของพวกเขาที่คาดการณไว+ เงื่อนไข แต7นี้เปcนสิ่งที่ท+าทายเพราะในทางปฏิบัติ
ในปbจจุบัน GCs ขาดวิธีการที่จะรวมกระบวนการที่จําเปcนเหล7านี้เปcนขั้นตอนการประเมินของพวกเขา
ที่มีอยู7ในลักษณะโครงสร+าง เพื่อเอาชนะข+อจํากัดนี้ ได+พัฒนาวิธีการที่จะคาดการณหลายชุดของสภาพ
พื้นดินโดยใช+แบบจําลอง (SA) ซึ่งเปcนวิธีการทางภูมิศาสตรทางสถิติและการประเมินค7าใช+จ7ายในการ
ขุดค+นและระยะเวลาของตารางการขุดเจาะอุโมงคผ7านแบบจําลองข+อมูลอาคาร (BIM) สําหรับการ
รวมกลุ7มของ SA และ BIM ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการของการใช+อุโมงคในเกาหลี
ขึ้นอยู7กับโปรแกรมที่เน+นที่วิธีการที่จะช7วยให+ GCs ทํางานได+ การประเมินความเสี่ยงค7าใช+จ7ายในการ
ขุดค+นและระยะเวลาของการก7อสร+างอุโมงคมีข+อมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับสภาพพื้นดินที่ได+มาก7อนการ
ก7อสร+าง การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับค7าใช+จ7ายในการขุดค+นและระยะเวลาที่มีมากกว7าสองวิธีการ
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ก7อสร+างที่แตกต7างกันโดยไม7ต+องพิจารณาข+อจํากัด การบริหารความเสี่ยงไม7สามารถคาดการณ ความเสี่ยง
ของการก7อสร+างอุโมงคได+ การนําเสนอแนะที่จะให+การตัดสินใจได+อย7างชัดเจนที่จะทําเกิดผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงบางอย7าง ในการประเมินความเสี่ยงในระหว7างการก7อสร+าง สําหรับการวิจัย
ในอนาคตรูปแบบวิธีการก7อสร+างที่คํานึงถึงข+อมูลที่ครอบคลุมที่เกี่ยวข+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.” การวิจัยความเสี่ยงต7อสุขภาพสําหรับประชากรที่อาศัย
อยู7ในบริเวณใกล+เคียงของสิ่งอํานวยความสะดวกการจัดการขยะแบบบูรณาการ: การคัดกรองมลพิษ
สิ่งแวดล+อม มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ย งต7อสุขภาพของมนุษยจากสิ่งอํานวยความสะดวก
การจัดการขยะแบบบูรณาการ (IWMF: บําบัดเชิงกลชีวภาพ (MBT) ผลการวิจัยพบว7าการวิเคราะหใน
ตัวอย7างดิน ความเข+มข+นของธาตุและละอองชีวภาพมีความคล+ายคลึงกับรายงานก7อนหน+านี้ในพื้นที่อื่นๆ
ในลักษณะที่คล+ายกัน นอกจากนี้ ความเสี่ยงต7อสุขภาพของมนุษย ที่เกี่ยวข+องกับการสัมผัสนิวเคลียส
แม+ว7าผลจะต+องได+รับการพิจารณาเพื่อยืนยันผลการวิจัยเหล7านี้และถ+าจําเปcนจะใช+มาตรการเร7งด7วน
เพื่อบรรเทาผลกระทบของสภาพแวดล+อมโดยรอบ นอกจากนี้เรายังจะต+องระบุถึงความสําคัญอันยิ่งใหญ7
ของการประเมินผลของแต7ความเสี่ยงด+านสิ่งแวดล+อมและสุขภาพ
โฮสกิวยู (Hosik Yoo, et al., 2015) วิจัยเรื่อง “Methodology for analyzing risk at
nuclear facilities.” การวิจัยวิธีการในการวิเคราะหความเสี่ยงที่โรงงานนิวเคลียร มีวัตถุประสงคเพื่อ
การประเมินความเสี่ยงที่โรงงานนิวเคลียร เหล7านี้รวมถึงกรอบทางกฎหมายและสถาบันการควบคุม
วัสดุประสิทธิภาพระบบการปwองกันทางกายภาพทรัพยากรมนุษยและผลกระทบ ผลการวิจัยพบว7า
กระบวนวิ ธี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งสํา หรั บ โรงงานนิวเคลียรที่ได+รับการพัฒนาในงานวิจัย ชุดของ
มาตรการที่ถูกดึงมาจากการวิเคราะหปbจจัยที่กําหนดความเสี่ยง 5 มาตรการสร+างขึ้นเพื่อ1) ประเมิน
ความเสี่ยงที่โรงงานนิวเคลียร 2) กรอบทางกฎหมายและสถาบัน 3) การควบคุมวัสดุประสิทธิภาพ
ระบบการปwองกันทางกายภาพ 4) ทรัพยากรมนุษยและ 5) ผลกระทบ การประเมินผลคุณลักษณะที่
ได+รับการพัฒนาสําหรับมาตรการที่แต7ละคนและค7าเฉพาะจะได+รับในการคํานวณค7าความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ แบบสอบถาม แบบสอบถามเหล7านี้สามารถนํามาเปcนตัวชี้วัดที่มีประโยชนสําหรับการเปรียบเทียบ
สถานะของระบบการปwองกัน การวิเคราะหภัย คุกคามภายใน และวิธีการที่ไม7ได+รับ การพัฒนามา
เพื่อการนี้ผ ลที่ตามมาเปcน การวัดที่สําคัญใช+ในการวิเคราะหความเสี่ยงที่โรงงานนิวเคลียร การวัดนี้
ประกอบด+วยรังสี, เศรษฐกิจ, สังคมและความเสียหาย ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเปcนเรื่อง
ยากที่จะประเมิ น ได+ ดั ง นั้ น ระดั บ รั ง สี ควรพิ จ ารณาเมื่ อ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง ในการศึ ก ษานี้
คุณลักษณะเหล7านี้จ ะรวมอยู7ในการวัดของทรัพยากรมนุษย รวมถึงปbจจัยต7างๆเช7นความน7าเชื่อถือ
ระดับ ของการรั บรู+วั ฒนธรรมความปลอดภัยนิว เคลี ยรและความถี่ของการทดสอบทางจิ ตเวชของ
พนักงาน กรณีศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวก แสดงให+เห็นว7าวิธีการพัฒนาสามารถ
นํามาใช+ในการวิเคราะหระบบนิวเคลียรที่เปcนนวัตกรรมใหม7เช7นเดียวกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู7
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อิบราฮิม(İbrahim Akgün, 2014) วิจัยเรื่อง “Risk based facility location by using
fault tree analysis in disaster management.”การวิจัยความเสี่ยงสถานที่การบริหารทรัพยากร
กายภาพโดยการประยุกตใช+วิธีฟอลททรีในการจัดการภัยพิบัติ มีวัตถุประสงคเพื่อการเลือกสถานที่ใน
การจัดการภัยพิบัติ และเครือข7ายการบริหารทรัพยากรกายภาพที่น7าเชื่อถือได+เพื่อสนับสนุนประเด็น
ความต+องการที่จะสร+างการปwองกันความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว7าช7วงภัยพิบัติคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
ที่มีผลโดยตรงต7อความสําเร็จของการดําเนินการตอบสนองต7อภัยพิบัติ ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
กายภาพ ที่อยู7บริเวณใกล+เคียงกับพื้นที่ภัยพิบัติได+ง7ายมีความสําคัญสูงสุดในการลดเวลาการตอบสนอง
แต7ก็ยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได+เพราะการบริหารทรัพยากรกายภาพอาจจะหยุดชะงักและด+วยเหตุนี้อาจ
ไม7สนับสนุนความต+องการ ในการศึกษานี้ผู+วิจัยได+พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพที่ช7วยลดความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่จุดความต+องการจะถูกคํานวณเปcนตัวคูณของ (ความน7าจะเปcน) ของภัยคุกคาม (เช7น
แผ7นดินไหว) ความเปราะบางของจุดความต+องการ (ความเปcนไปได+ที่จะไม7ได+รับการสนับสนุนจากการ
บริหารทรัพยากรกายภาพ) และผลที่ตามมา คือ การสูญเสียที่จุดความต+องการอันเนื่องมาจากภัย
คุกคาม มีความเสี่ยงอย7างชัดเจนอาจจะสร+างความแตกต7างที่มีความหมายลาดเทในระดับความเสี่ยง
รูปแบบที่ส7งผลให+มีการทดสอบกับปbญหาหลายประการ พบว7าการมีความเสี่ยงเข+ามาในองคการอย7าง
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” การวิจัยการบริหารความเสี่ยงในพอรตการลงทุนโครงการเปcนมากกว7าผู+จัดการ
โครงการความเสี่ยง: ความไม7แน7นนอนในมุมมองของความเสี่ย งการบริห ารจัดการ มีวัตถุป ระสงค
การศึกษาเพื่อการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนทางการในโครงการระดับที่มีการรวมของ
ความเสี่ยงข+อมูลในระดับผลงานและการตรวจสอบผลกระทบของทั้งสองเหล7านี้ผลงานความสําเร็จ
ของโครงการ ความไม7แน7นนอนในมุมมองที่ถูกนํามาใช+ในการตรวจสอบผลกระทบของการวิจัยและ
พัฒนาที่โดดเด7 นพอรตการลงทุนโครงการความวุ7น วายภายนอกและผลงานการเปลี่ย นแปลงการ
บริหารความเสี่ยงผลการศึกษานี้มีทฤษฎีและผลกระทบการบริหารจัดการในการบริหารจัดการพอรต
การลงทุนโครงการ ผลการวิจัยพบว7าความน7าจะเปcนของความล+มเหลวของโครงการ เพื่อจัดการความ
เสี่ยงในพอรตการลงทุนโครงการวิจัยชี้ให+เห็นการใช+มุมมองที่กว+างกว7าความเสี่ยงของแต7ละโครงการ
จากการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression Analysis) ในตัวอย7างของพอรตการลงทุน 177
โครงการแสดงให+เห็นว7าการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนทางการในระดับโครงการและการรวมกลุ7มของ
ข+ อมู ลที่ มีความเสี่ ยงในระดั บที่ มีผลงานความสั มพั นธเชิ งบวกกั บ ความสํ าเร็ จ ผลงานของโครงการ
โดยรวม การบริหารความเสี่ยงในระดับที่พร+อมกันทั้งสองนี้เพิ่มผลในเชิงบวก นอกจากนี้การบริหาร
ความเสี่ยงในระดับโครงการที่มีความสําคัญมากขึ้นสําหรับการวิจัยและพัฒนาที่โดดเด7นพอรตการ
ลงทุนของโครงการในขณะที่การรวมกลุ7มของข+อมูลที่มีความเสี่ยงเปcนสิ่งสําคัญมากที่มีระดับสูงของ
ความวุ7นวายและการเปลี่ยนแปลงของผลงาน
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แร็คคา (Radka Prokešová ,et al., 2014) วิจัยเรื่อง “Specifics of risk management
in select medical facility” การวิจัยรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากร
ทางการแพทย มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเหล7านี้ได+รับการกําจัดหรือลด
การเกิดขึ้นของความเสี่ยงเหล7านี้ซึ่งอาจเปcนอันตรายต7อสุขภาพของผู+ป|วยเช7นเดียวกับสุขภาพของ
บุคลากรทางการแพทยเช7น เดีย วกับ การบริห ารทรัพยากรทางกายภาพทางการแพทย ผลการวิจัย
พบว7าการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพทางการแพทยที่อยู7ในสาธารณรัฐเช็ก
เปcนหนึ่งในงานที่สําคัญของการจัดการองคการที่ได+รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขตาม
ประกาศลักเซมเบิรกปลอดภัยของผู+ป|วย ในการเชื่อมต7อกับแนวโน+มที่ทันสมัยในจัดการแบบบูรณาการ
บริหารความเสี่ยงควรจะเปcนส7วนหนึ่งของ '' ทั้งโรงพยาบาล '' การจัดการ จุดมุ7งหมายของการวิจัย
ครั้ งนี้ ตระหนั กว7 าภายใต+ ก ารสนั บ สนุ น ของจี เ อ ความก+ า วหน+ า ของความปลอดภั ย ของพยาบาล
รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงจากแง7มุมของผู+จัดการในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพ
ทางการแพทยที่เลือก ตามที่การบริหารความเสี่ ย งผู+ จั ด การมุ7 ง เน+ น ไปที่ ก ารตรวจสอบสถานการณ
ความเสี่ยงในกระบวนการที่นําไปสู7หรืออาจนําไปสู7ข+อผิดพลาดและความผิดพลาดการบริหารความเสี่ยง
ที่ได+รับการเชื่อมต7อกับการจัดการกระบวนการและการจัดการที่มีคุณภาพในการตรวจสอบสถานบริการ
ทางการแพทย เพียงตัวชี้วัดคุณภาพที่ได+รับการ จัดตั้งขึ้นและตามมาด+วยการบริหารทรัพยากรทาง
กายภาพทางการแพทยแต7ละอย7างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ยังสามารถมีอิทธิพลต7อการบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบคุณภาพอย7างสม่ําเสมอยังนําไปสู7การตรวจสอบสถานการณความเสี่ยงที่อาจ เชื่อมต7อ
โครงข7 า ยของระบบการจั ด การมี จุ ด มุ7 งหมายที่ ลึ ก ของระบบวิ ธี การในการบริ ห ารทรั พ ยากรทาง
กายภาพทางการแพทยที่ ก+า วหน+ า อย7 างต7 อ เนื่ องของคุ ณ ภาพการให+ บ ริ การสุ ขภาพก+ า วหน+ า ของ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยง
แจ็คกิว ฮัสซัน (Jakiul Hassan, 2011) วิจัยเรื่อง “Risk-based asset integrity
indicators.”การวิจัยความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความสมบูรณของสินทรัพย มีวัตถุประสงคเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของตัวบ7งชี้ในแต7ละระดับและสําหรับการรวมตัวของตัวชี้วัดในการจําแนกความเสี่ยง
ผลการวิจัยพบว7าความสมบูรณของสินทรัพยเปcนหลักของสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นตอนและการ
ตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณของสินทรัพยเปcนงานที่ท+าทายเนื่องจากการมีส7วนร7วมของ
ตัวชี้วัดที่เปcนอิสระ การตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของสิ น ทรั พ ยผ7 า นตั ว ชี้ วั ด ที่เปcน
ทางเลือกหนึ่ง ตัว ชี้วัดเชิงปริมาณและเทคนิคการทํางานร7วมกันการวัด จํากัด วิธีการที่นําเสนอใช+
ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งในการจํ า แนกความสมบู ร ณของสิ น ทรั พ ยผ7 า นการรวมกลุ7 ม ของผลตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการลําดับของการวิเคราะหจะใช+ในการตรวจสอบน้ําหนักหรือเพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ตั ว บ7 ง ชี้ใ นแต7 ล ะระดั บ และสํา หรั บ การรวมตั ว ของตั ว ชี้ วั ด ในการจําแนกความเสี่ยง ในการทดสอบ
รูปแบบที่นําเสนอการศึกษาจะดําเนินการมาตรฐาน ความสมบูรณของสินทรัพยประมาณค7าดัชนีให+
ดัชนีประสิทธิภาพที่มีตัวตนเปcนสินทรัพย การทํางานของตัวชี้วัดและการบูรณาการ
เอฟเทอราเดีย (F.Taillandier, 2008) วิจัยเรื่อง “Risk-based investment trade-off
related to building facility management.”การวิจัยระดับความเสี่ยงการลงทุนการบริหาร
ทรัพยกรกายภาพอาคาร มีวัตถุประสงคเพื่อการทําให+การรวมกันของการกระทําที่ออกจากโดเมนทาง
เทคนิคที่แตกต7างกันมากเปcน ไปได+ ผลการวิจัย พบว7า สิ่ง ที่สํา คัญ ที่สุด ที่จ ะกล7า วถึง คือการจัดทํา
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แผนการบํารุงรักษาประจําปzสําหรับอาคาร การตัดสินใจระหว7างดําเนินการบํารุงรักษา เปcนกลยุทธ
ขององคการที่น7าพอใจเปcนทางเลือกที่มีความซับซ+อน วิธีการจัดการความเสี่ยงได+อย7างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย7า งยิ่ง การจัด การกับ ความซับ ซ+อ นและความไม7แน7นอน สามารถที่จะนําเสนอวิธีการ
พิจารณาความเสี่ยงที่ปรับให+เข+ากับบริบทที่เฉพาะเจาะจงของการจัดการบริหารทรัพยากรกายภาพใน
อาคาร วิธีการแบบดั้งเดิมมีทรัพยากรที่จําเปcน เช7นงบประมาณ แต7มันยังพิจารณาถึงความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยความพึง พอใจของลูก ค+า และอื่น ๆ ผ7า นผลที่ต ามมา (กํา ไรและขาดทุน) การเลือกการ
ปฎิบัติงานพื้นฐานแล+ว การเพิ่มประสิทธิภาพของแผน (ที่ในมุมมองทั่วโลก) จุดมุ7งหมายสําหรับผู+มี
อํานาจตัดสินใจคือการสร+างโซลูชันของตัวเองโดยการทดสอบหลายๆ มุมของวิสัยทัศนในการจําลอง
ตรรกะ บทความนี้นําเสนอหลักการของวิธีการแสดงโดยตัวอย7างของจริงกรณีการดําเนิน การให+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.”
การศึ กษาวิ จั ย การบริ ห ารความเสี่ ย งและประยุ ก ตใช+ใ นโครงการที่ใช+สัญญาแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช+
กรณีศึกษาในโครงการก7อสร+างอุโมงครถไฟฟwาในประเทศไต+หวัน มีวัตถุประสงคเพื่อระบุปbจจัยเสี่ยงที่
สําคัญและมีอิทธิพลต7อโครงการก7อสร+างอุโมงครถไฟฟwาลอดแม7น้ํา Hsintien โดยพัฒนาวิธีการบริหาร
ความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ จากทฤษฎีและแบบจําลองพื้นฐานและการประยุกตใช+การบริหารความเสี่ยงที่
พัฒนาแล+วในโครงการก7อสร+างอุโมงครถไฟ ผลการวิจัยพบว7า 1) ปbจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากที่สุดได+แก7
ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานที่ก7อสร+างและความเสี่ยงเหตุสุดวิสัยงานที่สําคัญ 2) การบริหารความเสี่ยงจะ
มุ7งเน+นการลดโอกาสในการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและคุณภาพของงานจะเพิ่มขึ้นถ+ามีการบ7งชี้และ
ประเมินความเสี่ยงอย7างเปcนระบบ 3) การนําการบริหารความเสี่ยงอย7างเปcนระบบไปใช+ในโครงการ
ได+แก7ตัวบ7งชี้ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงช7วยให+ผู+บริหารจํากัดหรือลดโอกาสในการเกิดขึ้น
ของความเสี่ยงที่สําคัญได+ล7วงหน+า
สรุปได+ว7า งานวิจัยในต7างประเทศที่เกี่ย วข+องกับ การศึกษาการบริหารความเสี่ยง จาก
การศึกษาจะพบว7ามีบริบทการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู+วิจัยสามารถนํามาประยุกตและพัฒนา
แนวทางการวิจัยการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อศึกษาบริบทต7างๆ ที่เกี่ยวข+องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ประยุกตกับงานวิจัยได+แก7 การนํามาสร+างแนวคําถาม ของแต7ละองคประกอบหลัก องคประกอบย7อย
และตัวชี้วัดความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบ เพื่อการประเมินความเสี่ยงต7อไป
ผู+วิจัยได+ทําการศึกษาวิเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและต7างประเทศ ในการวิจัยเรื่อง
“การพั ฒ นาเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ย งในการบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน” โดยเรียงลําดับตามปzที่ศึกษาวิจัย และได+ทําการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวข+องกับ
การศึ ก ษาการบริ ห ารงานอาคารและการบริ ห ารความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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-การกําหนดกลยุทธการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

- - - - - - - - - - -

2

-

- - - -

- - - - - -

4

- - - -

5

-การเฝwาติดตามปwองกันการบริหารความ
เสี่ยง

-

-

- -

-การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

-

-

- - - - - -

-ฝ‡กฝนแบบคิดเปcนระบบและทันสมัย

- - - -

-ปลอดภัย สุขภาพอนามัย และน7าเชื่อถือ

- - -

- -

-

6

-การระบุและประเมินความเสี่ยง

-การนําไปใช+การเพื่อควบคุมความเสี่ยง

-

-

- - -

7

5

- - - - - - - - - -

2

- - -

3

- - - - - - -

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข+อง ผู+วิจัยสามารถนํามา
สรุปเปcนแนวทางการศึกษาและใช+ประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข+อง สําหรับการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
ดังแสดงตามตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช+ประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข+อง
ประเด็นที่เกี่ยวกับการทบทวน
วรรณกรรมเอกสารที่เกี่ยวข+อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข+อง
1. เกณฑมาตรฐาน
2.ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ
เกี่ยวกับอาคาร
3. การบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ
3.1บริบทของอาคารสํานักงาน
3.2แนวคิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคารสถานที่
3.3ขอบเขตการบริหารจัดการ
อาคารสํานักงาน
3.4ทรัพยากรบุคคลในการบริหาร
จัดการอาคาร
4. การศึกษาระบบงานเกีย่ วกับการ
บริหารงานอาคารเพื่อลดความเสีย่ ง
4.1การจัดการคุณภาพ
4.2การเพิ่มผลผลิต
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.งานวิจัยที่เกี่ยวข+อง

แนวทางการศึกษาและใช+ประโยชน
สนับสนุน
ความสําคัญ
และปbญหา
ของการวิจยั

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจยั

การสร+าง
เครื่องมือการ
วิจัย

ใช+เปcนแบบ
แผนในการ
วิเคราะห
ข+อมูล

สนับสนุนการ
อภิปราย
ผลการวิจยั

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบหลักและองคประกอบย0อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด1วยการประยุกต
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข0ายข1อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ซึ่งเป5นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช1อาคารสํานักงานเป5นหน0วย
วิเคราะห (Unit of Analysis) ใช1วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว0างการวิจัยเชิง
คุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุ ก ตใช1 เ ทคนิ ค การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic
Delphi Futures Research: EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในขั้นตอน
ของการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาค0าฐานนิยม (Mode) และค0าพิสัยระหว0างควอไทล
การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนียยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ย งคงเหลือ
จากการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งานด1วยการประยุกตเทคนิค MTMM
ประกอบด1วยขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให1ได1คําตอบของคําถามการวิจัยถึง
อนาคตภาพของแนวโน1มการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ตามความเห็ น ของผู1 เ ชี่ ย วชาญและการวิ จั ย จากการกลุ0 ม ตั ว อย0 า งเป5นอย0างไร ผู1วิจัยได1
กําหนดขั้นตอนในการวิจัย โดยมีการวิจัยแบ0งออกเป5น 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
เป5นการศึกษาข1อมูลพื้นฐานด1านการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. วิธีการวิจัย
1.1 ศึ ก ษาข1 อ มู ล พื้ น ฐานด1 า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร
สํา นั ก งาน จากเจ1 า ของอาคาร ตั ว แทนเจ1 า ของอาคาร บริ ษั ท ผู1 บ ริ ห ารจัดการอาคาร ทั้งเอกสาร
หนังสือ ตํารา แผ0นพับ สื่อชนิดต0างๆ และอินเตอรเน็ต (Internet) ผ0าน เว็บไซต (Website) ต0างๆ
1.2 การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ทั้ งองคประกอบการจัดการ
วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ทั้งเอกสาร หนังสือ ตํารา แผ0นพับ สื่อชนิดต0างๆ และ
อินเตอรเน็ต (Internet) ผ0าน เว็บไซต (Website) ต0างๆ
1.3 การสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข0าย ใช1โปรแกรม สําหรับการวิเคราะหและ
การสร1างภาพเสมือนจริงของเครือข0ายขนาดใหญ0 (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข0ายไม0พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) เพื่อการนําแนวคิดเครือข0ายทางสังคมที่ประกอบด1วยกลุ0มผู1ดําเนินการผู1ที่ถูก
เชื่อมโยงกับ บุคคลอื่น ผ0า นความสัมพัน ธอย0างมีความหมายทางสังคมแห0งนั้น ความสัมพันธเหล0านี้
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สามารถถูกวิเคราะหสําหรับลักษณะรูปแบบโครงสร1างความสัมพันธท0ามกลางกลุ0มผู1ดําเนินการได1
นอกจากนั้ นการวิ เคราะหเครื อข0 ายทางสังคมมองไปสู0คุณลั กษณะของบุคคลในเครื อข0ายและการ
กําหนดความสัมพันธท0ามกลางกลุ0มผู1ดําเนินการอีกด1วย
1.4 สังเคราะหข1อมูลต0างๆ โดยผู1วิจัย
1.5 จัดกระทํ าประเด็น มาเป5น องคประกอบหลักและองคประกอบย0อยของตั วบ0 งชี้
ความเสี่ยง
1.6 การพัฒนาแนวโน1 มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผู1วิจัยได1กําหนดวิธีการศึกษาไว1คือ โดยประยุกตใช1เทคนิค
การวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
รวม 17 คน
1.7 ตัวบ0งชี้ตามองคประกอบหลักและองคประกอบย0อยของความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
1.8 นําไปสู0การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. การกําหนดผู%เชี่ยวชาญ การวิจัยนี้ได1ให1ความสําคัญกับผู1ให1ข1อมูลหลักที่เป5นผู1เชี่ยวชาญที่
มีบทบาท มีประสบการณ หรือเป5นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เป5นผู1มีประสบการณที่เกี่ยวข1องกับประเด็น
ปmญหาที่จะศึกษาเป5นสําคัญ โดยผู1วิจัยทําการคัดเลือกผู1เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
ผู1เชี่ยวชาญทั้งหมด จํานวน 17 คน ซึ่งจํานวนนี้ไม0ใช0เกณฑมาตรฐาน แต0เป5นจํานวนที่ปลอดภัยโดย
จํานวนผู1เชี่ยวชาญควรมีอย0างน1อย 17 คน เพื่อให1ค0าความคลาดเคลื่อนลดลง (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2547)
ผู1 วิ จั ยได1 แบ0 งกลุ0 มผู1 เชี่ ย วชาญออกเป5 น 4 กลุ0 ม โดยมี ผู1ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่เชี่ ย วชาญและ
กําหนดคุณสมบัติของผู1ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) กลุ0ม 1 นักวิชาการผู1ทรงคุณวุฒิด1านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเป5นอาจารยที่สอนและทําการวิจัยด1านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน 2) กลุ0ม 2 เจ1าของอาคารและผู1บริหารอาคาร ด1านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ1าของอาคารหรือตัวแทนเจ1าของอาคาร
ทํางานด1 า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผู1บริหารอาคาร ได1แก0
ผู1จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ1าหน1าที่ ทํางานด1านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน 3) กลุ0ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคารและเจ1าหน1าที่ 4) กลุ0ม 4 ผู1ใช1อาคาร โดยผู1เช0าอาคาร มีหน1าที่ด1านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
การเตรียมผู%เชี่ยวชาญ
การเตรียมกลุ0 มผู1 เชี่ ย วชาญในการวิ จั ย ในครั้ งนี้ มี ความสําคั ญ และจําเป5 น อย0างยิ่ง
เบื้องต1นผู1วิจัยดําเนินการติดต0อผู1เชี่ยวชาญเป5นการส0วนตัว โดยผู1วิจัยได1ดําเนินการจัดส0งประเด็นสําคัญ
ของงานวิจัย เค1าโครงวิทยานิพนธ ข1อมูลต0างๆที่เกี่ยวข1องกับประเด็นงานวิจัยที่ศึกษาและแนวคําถาม
สัมภาษณ ให1ผู1เชี่ยวชาญได1รับทราบถึงวัตถุประสงค จุดมุ0งหมาย ขั้นตอนการวิจัย เวลาที่ต1องใช1
โดยประมาณและประโยชนของการวิจัยเพื่อให1ผู1เชี่ยวชาญได1ศึกษาประเด็นของการวิจัย การวางแผน
และการเตรียมข1อมูล ประกอบการให1สัมภาษณ โดยเน1นย้ําถึงความจําเป5นและความสําคัญของ
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ความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญเป5นสําคัญ จากนั้นจึงขอความร0วมมือและเมื่อได1รับการยืนยันตอบรับจาก
ผู1เชี่ยวชาญแล1ว ผูว1 ิจัยจะได1ดําเนินการนัดวัน เวลา สําหรับการสัมภาษณต0อไป
3. เครื่องมือที่ใช%ในการวิจัย
เครื่องมือที่สําคัญในการวิจัย คือ ตัว ผู1วิจัย เพื่อ ให1ไ ด1ข1อ มูล ที่ละเอียดและครบถ1วน
ดังนั้น ผู1วิจัยต1องมีความไวต0อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) (Barney Glaser and Anselm
Strauss, 1967) โดยผู1วิจัยได1เตรียมตัวในส0วนของความรู1ด1วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข1อง
กับการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ผู1วิจัยได1เตรียมแนวคํา ถามในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข1องใช1
คําถามปลายเปuด โดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีส0วนร0วม การสัมภาษณเป5นแบบสัมภาษณ
แบบเปuดและไม0ชี้นํา(Non-Directive Open Ended) โดยมุ0งเน1นทิศทางใหม0ของการพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ที่คาดว0า
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริง ผู1วิจัยดําเนินการสัมภาษณผู1เชี่ยวชาญทุกคนด1วยตนเอง นอกจากนี้ ผู1วิจัยได1
เตรียมเครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได1แก0 โนxต 8.0 (Note8.0) และไอโฟน (I phone) สมุดจด
ปากกา สําหรับการทําวิจัยภาคสนาม ทั้งนี้ได1รับอนุญาตจากผู1เชี่ยวชาญและในขณะทําการสัมภาษณ
ผู1วิจัยใช1เทคนิคการตะล0อมกล0อมเกลา (Probe) โดยการตั้งคําถามให1ผู1เชี่ย วชาญเล0าให1ฟmงอย0างเสรี
ไม0มีการชี้นํา เมื่อผ0านไปช0วงเวลาหนึ่งจึงค0อยตะล0อมเข1าเรื่องและประเด็น ของการวิจัยที่ต1องการใน
การสรุปประเด็นให1ผู1เชี่ยวชาญฟmงเป5นระยะๆ เพื่อเป5นการทบทวนและให1ผู1เชี่ยวชาญ ตัดแต0งสิ่งที่ได1ให1
ในการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใช1ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือการสัมภาษณโดยการใช1เทคนิค EDFR ทั้งนี้
ระยะเวลาในการสัมภาษณ ผู1เชี่ยวชาญแต0ละคนจะมีความแตกต0างกัน ตั้งแต0 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
ช0วงเวลาการสัมภาษณผู1เชี่ยวชาญ ตั้งแต0เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ 2559
แนวทางการสัมภาษณ- หรือ EDFR รอบที่ 1
ประเด็นที่สําคัญในแนวทางการสัมภาษณ หรือ EDFR รอบที่ 1 คือประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ คือผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไรเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ที่พัฒนามาจากกรอบทฤษฎีที่ได1ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ย วข1องกับ งานวิจัยในบทที่ 2 โดยการสัมภาษณจากการเน1น แนวโน1มของการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และความเป5นไปให1ได1มากที่สุด ผู1วิจัย
ให1ความสําคัญอย0างมากแก0บริบทโดยเฉพาะอย0างยิ่งโดยเฉพาะอย0างยิ่งปmจจัยที่เป5นสภาพแวดล1อม
หรือภูมิหลังของกลุ0มตัวอย0างที่ศึกษาเนื่องจากประสบการณการทํางานและความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร จะมีความหมายภายใต1บริบทเฉพาะแห0งเท0านั้น ดังนั้น
ผู1 วิ จั ย ได1 อธิ บ ายลั ก ษณะงานและความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานให1ผู1เชี่ยวชาญเข1าใจก0อนการสัมภาษณ พร1อมกันนี้ผู1วิจัยทําการจดบันทึก ทัศนะ ความคิดเห็น
ของผู1เชี่ยวชาญ รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทําการสรุปประเด็นใน
แต0ละด1าน ผู1วิจัยทําเครื่องหมายสัญลักษณและทําการจดบันทึกเพื่อทราบว0าแนวโมใดที่ผู1เชี่ยวชาญได1
กล0าวถึงและได1ให1ทัศนะบ1างแล1ว ประเด็นคําถามมี 6 ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงส0วนที่เกี่ยวข1องกับการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ ประเด็นที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
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(Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงส0วนที่ทําให1การบริหารทรัพยากรกายภาพมีผลเป5นรูปธรรม
คืออาคารสถานที่มีสภาพตามความต1องการขององคการและผู1ใช1งาน งานส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการ
หรือผู1ปฏิบัติงาน ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control)
หมายถึงความเสี่ยงส0วนที่เกี่ยวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล เพื่อให1
การดําเนินการด1านกายภาพเป5นไปอย0างสะดวกราบรื่นและตามแผน ประเด็นที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับ
การส0งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงการส0งมอบพื้นที่ให1ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ
ประเด็นที่ 5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึงความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัย
ในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งที่เป5นอันตราย หรือ Hazards หรือเป5นอันตราย
กับผู1ใช1อาคารและทรัพยสิน และ ประเด็นที่ 6 ความเสี่ยงด1านเทคโนโลยี (Risk for Technology)
หมายถึงความเสี่ยงด1านระบบประกอบอาคารต0างๆ ที่มีความเกี่ยวข1องกับเทคโนโลยี หากไม0เรียนรู1
และศึกษาให1ทันปmจจุบัน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด1านนี้ค0อนข1างมาก
ทั้ง นี้ใ นกรณีที่ผู1เ ชี่ย วชาญให1ทัศนะและข1อมูล ไม0ครอบคลุม ผู1วิจัยจะทําการถามใน
ประเด็นที่ผู1เชี่ยวชาญยังไม0ได1ให1ทัศนะหรือประเด็นที่ผู1เชี่ยวชาญให1ความสําคัญในด1านนั้นน1อยแต0จะไม0
บังคับโน1มน1าวและการให1ผู1เชี่ยวชาญยืนยัน เพื่อให1ผู1เชี่ยวชาญตอบส0วนในกรณีที่ผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะ
และได1ข1อมูลครอบคลุมทุกองคประกอบหลักแล1วแต0เวลาในการสัมภาษณยังเหลืออยู0หรือผู1เชี่ยวชาญ
ต1องการให1ข1อมูลเพิ่มเติม ผู1วิจัยจะพิจารณาสัมภาษณในประเด็นแนวโน1มย0อยในแต0ละแนวโน1มหลัก
ต0อไปว0าผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไร โดยการย้ําถึงแนวโน1มที่เป5นไปได1 ทั้งที่พึงประสงคและไม0พึงประสงคใน
อนาคตข1างหน1า เพื่อเป5นการค1นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหม0ๆ ที่ยังไม0มีการเปuดเผยมาก0อน
การเก็บรวบรวมข%อมูล
ผู1วิจัยใช1เ ครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย และเก็ บ ข1 อ มู ล 3 วิ ธี ก าร คือ 1) การสนทนาโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีส0วนร0วม ประกอบด1วย ผู1ทําหน1าที่การสนทนา (Moderator)
และจดบันทึก (note taker) 2) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) ผู1วิจัยเข1า
ไปศึกษาข1อมูลด1วยการสังเกต โดยเลือกใช1วิธีการสังเกตแบบมีส0วนร0วม โดยผู1วิจัยได1รับการอนุญาตให1
บันทึกเสียงการสนทนาด1วยเครื่องบันทึกเสี ยง เครื่องบันทึกภาพ ได1แก0 โนx ต 8.0 (Note8.0) และ
ไอโฟน (I phone) การจดบันทึกในประเด็นสําคัญระหว0างการสนทนา 3) การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข1องกับการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารและเป5นประโยชนต0อการการวิจัย ทั้งนี้ผู1วิจัยได1เตรียมแบบสัมภาษณกึ่งโครงสร1างที่
เตรียมไว1 ผู1วิจัยได1นําข1อมูล ที่ได1จ ากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข1องเป5น แนวทางในการ
สัมภาษณเพื่อให1ได1รายละเอียดที่มีความสมบูรณและเพื่อให1บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย
การจัดกระทําและการวิเคราะห-ข%อมูล
การจัดกระทํากับข1อมูลในการวิจัย เริ่มต1นด1วยการถอดการบันทึกเสียงการสัมภาษณ
จากผู1เชี่ยวชาญ จากเครื่องบันทึกเสียงได1แก0โนxต 8.0 (Note8.0) และไอโฟน(I phone) ออกมาในรูป
ข1อความโดยบัน ทึกลงในไฟลคอมพิว เตอรแบบคําต0อคํา(Verbatim) ผู1วิจัยอ0านข1อมูลทั้งหมด และ
ศึกษาข1อมูลและวิเคราะหข1อมูลตาม วัตถุประสงคที่กําหนดไว1 เพื่อความสะดวกในการจัดการข1อมูล
โดยมีขั้นตอน 3 ขั้น คือ 1) การเปuดรหัส (Open Coding) เป5นการนําข1อมูลมาแยกเป5นหมวดและ
หมวดย0อย 2) การหาแก0นของรหัส (Axial Coding) เป5นการกําหนดปรากฏการณหลักจากหมวดใด
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หมวดหนึ่ง พร1อมกับการพิจารณาความสัมพันธ 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) เป5นการจัด
หมวดหมู0ต0างๆ และนําหมวดหมู0ที่ได1มาสร1างการอธิบายปรากฏการณ
การสร%างแบบสอบถามเพื่อเป7นเครื่องมือสัมภาษณ- EDFR รอบที่ 2
ขั้นตอนการสร1างแบบสอบถามความเห็นของผู1เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ EDFR รอบที่
2 นี้เป5นการนําข1อมูลรอบที่ 1 มาสังเคราะหเพื่อให1ได1แบบสอบถามและนําไปสัมภาษณ
ทั้งนี้การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังแสดงตามภาพที่ 18
เริ่มต1น

พัฒนาประเด็นของแนวโน1มที่จะเป5น
องคประกอบตัวบ0งชี้ด1วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร
และการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข0าย
ไมใช0

สังเคราะ
ห
ใช0
จัดกระทําประเด็นมาเป5นองคประกอบหลักและ
องคประกอบย0อยของ
ตัวบ0งชี้ความเสี่ยง
แบบสัมภาษณ

แบบสอบถาม

EDFR 1

EDFR 2

ตัวบ0งชี้ตามองคประกอบหลักและองคประกอบย0อย
ของความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
สิ้นสุด

ภาพที่ 18 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑเป5นการศึกษาข1อมูลพื้นฐานด1านการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. จัดองคประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป5นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยการสังเคราะหข1อมูลและประยุกตใช1
เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) EDFR รอบที่ 1 โดยการ
สัมภาษณและ รอบที่ 2 การตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม 17 คน เพื่อนํามาจัดองคประกอบของ
ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป5นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
นําแบบสอบถามที่ส ร1า งขึ้น ไปตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หาโดยใช1เ ทคนิค การหาค0าดัชนีความ
สอดคล1องของข1อคํา ถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู1วิจัยนําร0าง
แบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาแบบสอบถามตาม
ข1 อ เสนอแนะ จากนั้ น นํา ไปให1 ผู1 เ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 คน โดยขอหนั ง สื อ แนะนําตัวและขอความ
อนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล1อง ระห0างข1อคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช1และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC เพื่อนําไป
ปรับปรุงแก1ไขก0อนนําแบบสอบถามไปเก็บข1อมูลจริงมีรายละเอียด ดังนี้
การหาค0าความเที่ย งตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร1างให1อยู0ในลักษณะของ
แบบประเมินมาตราส0วนประมาณค0า 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑพิจารณาคือ
เห็นว0าสอดคล1อง ให1คะแนน
+1
ไม0แน0ใจ
ให1คะแนน
0
เห็นว0าไม0สอดคล1อง ให1คะแนน
-1
การวิ เ คราะหข1 อ มู ล ความเหมาะสมสอดคล1 อ งของแบบวิ เ คราะหเอกสารที่ ใ ช1 ใ น
การศึ ก ษาความต1 อ งการโดยใช1 ดั ช นี ค วามสอดคล1 อ ง (IOC) คํา นวณตามสูตร (Hemphill and
Website, 1950 ; 325 – 342; พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117 )
IOC
=
∑R
N
∑R
=
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู1เชี่ยวชาญ
N
=
จํานวนผู1เชี่ยวชาญ
นําข1 อมู ล ที่ ร วบรวมความคิ ดเห็ น ของผู1 เชี่ ย วชาญมาคํานวณหาค0า IOC โดยใช1ดัชนี
ความสอดคล1อง (Index of Item Objective Congruence) จํานวนผู1เชี่ยวชาญทั้งนี้ผู1วิจัยเลือก
ข1อคํ าถามที่มีค0าดัชนี ความสอดคล1องมากกว0 า 0.5 ซึ่งมี ค0าความเที่ ยงตรงใช1ได1และปรับปรุงแก1ไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของคําถามให1มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได1ง0ายและนําแบบวิเคราะห
เอกสารที่ใช1ศึกษาความต1องการที่ปรับปรุงแก1ไขตามคําแนะนําของผู1เชี่ยวชาญแล1ววิเคราะหเอกสาร
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3. นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) โดยนํา
แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ0มที่ศึกษาจํานวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากองคประกอบ
หลักของเกณฑ องคประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ความเสี่ยงคงที่ โอกาส และผลกระทบ อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต0างๆ เช0น
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยมาก และ
การประเมิน ระดับ ผลกระทบ (5) ผลกระทบร1ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง
(2) ผลกระทบน1อย (1) ผลกระทบน1อยมาก และเปรียบเทียบค0าคะแนนการประเมินเชิงเปรียบเทียบ
การประเมิ นความเสี่ ยงในการบริ หารจั ดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด1ว ยเทคนิ ค
MTMM และการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมนและวิทนียยู เพื่อให1งานวิจัยนี้เป5นไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย จึงได1กําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด1วย แผนแบบการวิจัย ประชากร
กลุ0มตัวอย0าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช1ในการวิจัย การสร1างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข1อมูล
การวิเคราะหข1อมูล และสถิติที่ใช1ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แผนแบบการวิจัย เพื่อให1งานวิจัยครั้งนี้เป5นไปตามวัตถุป ระสงคของการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใช1อาคารสํานักงานเป5นหน0วยวิเคราะห (Unit of Analysis)
ที่มีแบบแผนการวิจัยใช1แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) ทั้งนี้ Yin
(1994) กําหนดว0าในการเลือกกรณีศึกษาจําเป5นต1องมีการกําหนดเกณฑการเลือก เพื่อให1สามารถ
ศึกษาได1ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ประชากร การศึกษาครั้งนี้จะใช1แนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study
Approach) ทั้งนี้ Yin (1994) กํา หนดว0 า ในการเลื อ กกรณี ศึ ก ษาจํา เป5 น ต1 อ งมี ก ารกํา หนดเกณฑ
การเลือก เพื่อให1สามารถศึกษาได1ตามกรอบการศึกษา โดยการสุ0มตัวอย0างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการศึกษานี้มีเกณฑในการคัดเลือกกรณีศึกษา ดังนี้ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน
เอ (5 แห0ง) และ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) เขตกรุงเทพมหานคร (2) อาคาร
สํานักงานมีขนาดพื้นที่ ตั้งแต0 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป (3) มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข1องกับการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพอาคารสํานักงาน ได1แก0เจ1 าหน1 าที่ ผู1 ป ฏิ บั ติงานด1 านการบริ ห ารทรัพยากรกายภาพ
เช0น การบริหารอาคารสํานักงาน การบริหารจัดการทรัพยสินอาคาร เป5นต1น
3.3 กลุ0มตัวอย0าง คือ อาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด
พื้นฐาน ซี (5 แห0ง) ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ0มผู1ให1ข1อมูลประกอบด1วยบุคคลที่เกี่ยวข1องกับปmจจัย
ความเสี่ยงในอาคารสํานักงาน ได1แก0 ผู1บริหาร ผู1จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร เจ1าหน1าที่ ที่เกี่ยวข1อง
กับการบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ได1 แ ก0 ผู1 ป ฏิ บั ติ ง านด1านการบริหาร
ทรัพยากรกายภาพ เช0น การจัดการอาคารสถานที่ ฝ†ายอาคาร การจัดการทรัพยสินอาคาร เป5นต1น
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวข1องกับองคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย0อย
ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมินโอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงที่ โอกาส
ผลกระทบ เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานได1แก0 1) ความเสี่ยงในการบริหาร 2) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุม
คุณภาพ 4) ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ 5) ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงด1านเทคโนโลยี
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4. การวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํา นัก งานด1ว ยการประยุก ตเทคนิค MTMM กระบวนการประเมิน ค0าความตรง (Assess
Validity) ใช1วิธีท ดสอบความตรงเชิงโครงสร1า ง (Construct Validity) ด1ว ยวิธีเ มตริก ซหลาย
คุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod Matrix: MTMM) ถูกพัฒนาโดย Campbell และ
Fiske ผู1ที่ได1พยายามคิดค1นวิธีดําเนินการในทางปฏิบัติเพื่อให1นักวิจัยสามารถนําไปใช1ได1 ในเมตริกซ
หลายคุณลักษณะหลายวิธีนี้ Campbell และ Fiske ได1เสนอแนะความตรง 2 แบบคือ ความตรงเชิง
เหมือน(Convergent Validity) ซึ่งเป5นส0วนหนึ่งของความเที่ยงตรงเชิงโครงสร1าง ผู1วิจัยสามารถ
ประเมินได1ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจําแนกโดยการใช1 MTMM และความตรงเชิงจําแนก
(Discriminant Validity) เมื่อเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธีอยู0ในรูปของเมตริกซหรือตาราง
แสดงความสัมพันธแล1ว การประเมินความตรงเชิงโครงสร1างจะมีความง0ายขึ้น ซึ่งภายในเมตริกซหลาย
คุณลักษณะหลายวิธี จะแสดงชุดข1อมูลที่วัดในแต0ละคุณลักษณะ(Traits) หรือองคประกอบที่ต1องการ
ศึกษา และวิธีการวัดหลายวิธี โดยเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Campbell and Fiske, 1959)
ขั้นตอนนี้กระทําโดยนํามาตรวัดทั้ง 2 รูปแบบดังกล0าวข1างต1นมาหาค0าเฉลี่ยในแต0ละองคประกอบและ
วิเคราะหเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี โดยภายในเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี จะแสดง
ชุ ด ข1 อ มู ล ที่ วั ด ในแต0 ล ะองคประกอบการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรทาง
กายภาพอาคาร และวิธีการวัดหลายวิธี ซึ่งในการวิจัย ครั้งนี้ ใช1วิธีการวัด 2 วิธีได1แก0 การวัดแบบ
ลิเคอรทสเกล (Likert scale) และการวัดแบบคําคุณลักษณะที่แตกต0าง (Semantic Differential
scale) ดั ง แผนภาพที่ 19 สถิ ติ ที่ ใ ช1 ใ นการวิ เ คราะหคื อ ค0 า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธเพียรสัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพิจารณา 3 เงื่อนไข ดังต0อไปนี้
1) พิ จ ารณาค0 าสหสั มพั น ธระหว0 างการวั ดองคประกอบเดี ย วกั นโดยใช1วิธีการแตกต0างกัน หรือก็คือ
ไดอะกอนที่แสดงความตรง (The Validity Diagonals) (ค0 า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธที่อยู0นอก
สามเหลี่ยมใดๆ) โดยคาดหวังให1มีความสัมพันธกันสูง นั่นหมายถึง ยิ่งมีค0าสหสัมพันธกันสูงยิ่งทําให1มี
ความตรงสูง ความตรงในที่นี้ก็คือ ความตรงเชิงเหมือนนั่นเอง 2) พิจารณาค0าสหสัมพันธระหว0างการ
วัดองคประกอบต0างกันแต0ใช1วิธีการวัดเดียวกัน ที่อยู0ในสามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัดต0างกันแต0วิธีเดียวกัน
(The Heterotrait- Monomethod Triangles) (ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่อยู0ในสามเหลี่ยมเส1นทึบ)
โดยคาดหวังให1มีค0าสหสัมพันธต่ําและมีค0าต่ํากว0าไดอะกอนที่แสดงความตรง ซึ่งหมายความถึงมีความ
ตรงเชิงจํา แนก 3) พิ จ ารณาค0 า สหสั ม พั น ธระหว0 า งองคประกอบและวิ ธี ก ารที่ แตกต0างกันที่อยู0ใน
สามเหลี่ยมแสดงตัวชี้วัดต0างกันและวิธีการต0างกัน (The Heterotrait-Heteromethod Triangles)
(ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่อยู0ในสามเหลี่ยมเส1นประ) โดยให1ค0าสหสัมพันธทุกตัวมีค0าต่ําที่สุดในเมตริกซ
แสดงถึง ความตรงเชิงจําแนก ทั้งนี้กําหนดเกณฑสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Hair et al., 2011: 351)
ดังนี้
ค0าความสัมพันธ ± (0.91 - 1.00) ถือว0ามีความสัมพันธสูงมาก
ค0าความสัมพันธ ± (0.71 - 0.90) ถือว0ามีความสัมพันธสูง
ค0าความสัมพันธ ± (0.41 - 0.70) ถือว0ามีความสัมพันธปานกลาง
ค0าความสัมพันธ ± (0.21 - 0.40) ถือว0ามีความสัมพันธต่ํา
ค0าความสัมพันธ ± (0.00 - 0.20) ถือว0ามีความสัมพันธต่ํามาก
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ภาพที่ 19 รูปแบบการวิเคราะหเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (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 ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่อยู0ในไดอะกอนที่แสดงความตรง (The Validity
Diagonals) ซึ่งในการวิจัยไม0ได1พิจารณาค0า VD เนื่องจากไดอะกอนอลที่แสดงความเที่ยงตรง (The
Validity Diagonals) (คุณลักษณะเดียวกัน-วิธีการต0างกัน) สหสัมพันธระหว0างการวัดของคุณลักษณะ
ที่เหมือนกันโดยใช1วิธีการที่แตกต0างกัน
HM คือ ค0าสัมประสิทธิ์ส หสั ม พั น ธที่ อ ยู0ใ นสามเหลี่ ย มตั ว ชี้ วั ด ต0 า งกั น แต0วิธีเดียวกัน
(The Heterotrait-Monomethod Triangles) ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยงทันที่
HH คือ ค0าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่อยู0ในสามเหลี่ยมตัวชี้วัดต0างกันและวิธีการต0างกัน
(The Heterotrait-Heteromethod Triangles) ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การดําเนินที่มีระยะ
รอดําเนินการได1
ทั้งนี้การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ ดังแสดงตามภาพที่ 20
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เริ่มต1น
จัดองคประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป5น
เกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน

IOC จาก
ผู1ทรงคุณวุฒิ

ปรับแก1ไข

ผ0าน

กลุ0มอาคาร เกรด
มาตรฐาน เอ

นําเกณฑไปทดสอบประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
กลุ0มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี

การวัดผลกระทบของความเสี่ยง
คงเหลือจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานด1วย
การประยุกตเทคนิค MTMM

ปฎิเสธ

ยอมรับ

ปรับปรุงเกณฑประเมินความเสีย่ งในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน

สิ้นสุด
ภาพที่ 20 การพัฒนาเกณฑ

การทดสอบ
สถิตินอน
พาราเมตริก
วิธีของแมนวิทนีย ยู
(MannWhitney
U Test)
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การดําเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน การพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานนี้ ผู1วิจัยได1กําหนดการดําเนินการวิจัยในการ
การศึกษาในการวิจัย จากองคความรู1ในเรื่องของการบริห ารความเสี่ย งที่เกี่ย วข1องทางด1านการการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงตามภาพที่ 21
เริ่มต1น

1) เก็บรวบรวมข1อมูล ตามขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
2) การจัดทําโครงสร1างงาน WBS, RBS และกําหนดรายการความเสี่ยง
3) การสัมภาษณเพื่อระบุความเสี่ยง ด1วยเทคนิค EDFR 1 รอบที่1 และรอบที่ 2
4) ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
5) จัดองคประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป5นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
6) นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร
7) การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนียยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด1วยการประยุกตเทคนิค MTMM

8)ปรับปรุงเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
9) เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ

สิ้นสุด
ภาพที่ 21 การดํา เนิ น การวิ จั ย การพั ฒ นามาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
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การวิจัยตามกรอบแนวคิดในส0วนของการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งานนี้ ผู1 วิ จั ย ขอสรุ ป รายละเอี ย ดการ
ดําเนินการแต0ละขั้นตอนดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข%อมูล ตามขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
ขั้น ตอนนี้เป5น การเก็บ รวบรวมข1อมูล ที่เกี่ย วข1องกับงานวิจัย โดยศึกษาการวิจัยเรื่อง
“การพั ฒ นาเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ย งในการบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน”นี้ ผู1วิจัยได1ทําการศึกษาค1นคว1าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข1อง ซึ่งประกอบด1วย
เนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข1องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข1องกับงานวิจัยนี้ สามารถ
แบ0งได1 8 ส0วน ได1แก0 1) แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน 2) ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ
เกี่ ย วกั บ อาคารในประเทศไทย 3) แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรกายภาพ (Facility
Management) กับการบริหารอาคาร (3.1) บริบทของอาคารสํานักงาน (3.2) แนวคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ (3.3) ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน (3.4) ทรัพยากร
บุคคลในการบริหารจัดการอาคาร 4)การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง
(4.1) การจัดการคุณภาพ (4.2) การเพิ่มผลผลิต (4.3) งานวิศวกรรม 5) แนวคิดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management) 6) ทฤษฏีการประเมิน 7) แนวคิดด1านเทคนิคการวิจัย (7.1) แนวคิด
เกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) (7.2)
แนวคิดเครือข0ายทางสังคม (Social network) (7.3)การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมนวิทนีย ยู (7.4) แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod
Matrix) 8) งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข1 อ ง เพื่ อ ให1ไ ด1 ตั ว บ0 ง ชี้ ค วามเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทาง
กายภาพอาคาร โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1) ทบทวนวรรณกรรมด1วยเทคนิคการวิเคราะห
โครงสร1างเครือข0าย ใช1โปรแกรม สํา หรับ การวิเคราะหและการสร1างภาพเสมือนจริงของเครือข0าย
ขนาดใหญ0(Pajek) 2) สังเคราะหแนวโน1มขององคประกอบตัว บ0งชี้ความเสี่ย งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร 3) การวิจัยอนาคตด1วยเทคนิค EDFR 1 (Ethnographic Delphi
Futures Research) 4) การวิจัยอนาคตด1วยเทคนิค EDFR 2 (Ethnographic Delphi Futures
Research) 5) ตัวบ0งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
เพื่ อให1 ส ามารถทราบถึ ง แนวทางในการกํ าหนดโครงสร1 า งความเสี่ ย งและกํ าหนด
รายการความเสี่ย งที่ถูก ต1อ ง จากนั้น จึง นํา บทสัม ภาษณมาวิเ คราะหประกอบกับ ข1อมูลที่ได1จาก
การศึกษา เพื่อจัดทําโครงสร1างงาน โครงสร1างความเสี่ยง และทําการกําหนดรายการความเสี่ยงต0อไป
โดยเนื้อหาของการสัมภาษณมีดังนี้
1.1 แจ1งวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
1.2 สัมภาษณถึงปmญหาในงานจัดการความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรกายภาพทาง
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 และกําหนดรายการความเสี่ยง
จากการเก็บรวบรวมข1อมูลสามารถแบ0งโครงสร1างงาน (WBS) โครงสร1างความเสี่ยง
(RBS) และกํา หนดรายการความเสี่ ย งขึ้ น เพื่ อ ทํา การสั ม ภาษณผู1 เ ชี่ ย วชาญในขั้นตอนต0อไป โดย
โครงสร1างงาน (WBS) และโครงสร1างความเสี่ยง (RBS) สามารถแสดงได1ดังต0อไปนี้
2.1 โครงสร%างงาน (WBS) การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1.1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) ส0วนงานการวางแผน
เป5นส0วนที่เกี่ยวข1องกับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ
ได1แก0
2.1.1.1 ด1านการวางแผน
1. งานการวางแผนการกํา หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร กลยุทธ
ทิศทาง และแผนงานขององคการ
2. งานการวางแผนการจัดสรรและจัดหาทรั พยากรกายภาพให1
เพียงพอต0อการทํางานขององคการ
3. งานการวางแผนการกํากับ ติ ดตาม ประเมินผลแผนและการ
ปฏิบัติงาน
4. งานการวางแผนการแก1ปmญหาด1านกายภาพ และเพิ่มศักยภาพ
ของทรัพยากรกายภาพ
5. งานวางแผนและจัดการด1านอสังหาริมทรัพย
6. งานวางแผนด1านกายภาพ
7. งานวางแผนและจัดการการใช1พื้นที่
8. งานจัดการโครงการ
9. งานวางแผนการการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช1
งบประมาณ
10. งานวางแผนการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร
11. งานวางแผนควบคุมและสรรหาผู1บริหารอาคาร
12. การค1นคว1าและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให1มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
2.1.1.2 ด1านการจัดองคการ
1. กระบวนการในการให1บริการเหมาะสม และรวดเร็ว
2. การบริการที่ไม0มีข1อผิดพลาด และถูกต1องครบถ1วน
3. มีจํานวนเจ1าหน1าที่ที่ให1บริการเพียงพอกับผู1รับบริการ
4. มีเจ1าหน1าที่ปฏิบัติงานและให1บริการในช0วงเวลาพักกลางวัน
2.1.1.3 ด1านการเป5นผู1นํา
1. พร1อมที่จะแก1ไขปmญหาและให1คําปรึกษาที่เป5นประโยชนแก0ท0าน
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. สามารถให1บริการและแก1ไขปmญหาที่ต1องการได1
3. การควบคุมผู1รับเหมาภายนอกให1ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. มีความตรงต0อเวลา
2.1.2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) เป5นส0วนที่ทําให1การ
บริหารทรัพยากรกายภาพมีผลเป5นรูปธรรม คือ อาคารสถานที่มีสภาพตามความต1องการขององคการ
และผู1ใช1งาน งานส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการหรือผู1ปฏิบัติงาน ได1แก0
2.1.2.1 ส0วนงานด1านการเงิน
2.1.2.2 ส0วนงานด1านปฏิบัติงานและบํารุงรักษา(Operations & Maintenance)
ได1แก0 งานควบคุมการทํางาน งานบํารุงรักษา งานซ0อมแซม ของระบบประกอบอาคาร
2.1.2.3 ส0ว นงานด1า นบริก ารอาคาร ได1แ ก0 งานรัก ษาความปลอดภัย +
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 เป5นส0วนที่เกี่ยวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล เพื่อให1
การดําเนินการด1านกายภาพเป5นไปอย0างสะดวกราบรื่นและตามแผน
2.1.3.1 เจ1าของอาคาร/ตัวแทนเจ1าของอาคาร
2.1.3.2 ผู1 บ ริ ห ารอาคาร ได1 แ ก0 กลุ0 ม งานบริ ก ารสนั บ สนุ น (Support
service) งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน และกลุ0มงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering
service) งานดูแลควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร
2.1.4 ความเสี่ยงสําหรั บ การส0งมอบ (Risk for Delivery) การส0งมอบพื้นที่ให1
ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ
2.1.4.1 การส0งมอบพื้นที่ โดยการวัดพื้น ที่ ที่จะส0ง และโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการวัดพื้นที่
2.1.4.2 การจัดเก็ บรายได1 เช0น ค0าเช0า ค0าไฟฟŽา ค0าน้ํา ค0าที่จ อดรถยนต
รถจักรยานยนต
2.1.4.3 การรับมอบพื้นที่คืนจากผู1เช0า เมื่อหมดสัญญาเช0า ขอยกเลิกการเช0า
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2.1.5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety) เป5นภัยคุกคาม (Threats)
และความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งที่เป5นอันตราย
หรือ Hazards เช0น สิ่งของ วัตถุ บุคคล หรือเหตุการณ เป5นต1น โอกาสที่ภัยคุกคามอาจเกิดขึ้นได1และ
ก0อให1เกิดความสูญเสีย หรือเป5นอันตรายกับผู1ใช1อาคารและทรัพยสิน 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
กxาซพิษอื่นๆ กลิ่น ระดับแสงสว0าง ระดับเสียง
2.1.5.2 ความเสี่ยงด1านอุบัติภัยเป5นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป5นอันตราย
(Safety Risk) และก0อให1เกิดความเสียหายต0อชีวิตและทรัพยสินของผู1ใช1อาคาร และองคกรเจ1าของ
อาคาร โดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ปรากฏการณทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ
ประมาท โดยเราคาดการณได1ยากหรือไม0อาจคาดการณได1อย0างแม0นยํา ได1แก0 อุบัติเหตุ(Accidental
risk) ภัยจากลักษณะอาคารสถานที่ที่เป5นอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟŽา ไฟดูด ไฟฟŽาซxอต น้ําท0วม
แผ0นดินไหว เป5นต1น
2.1.5.3 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Security Risk) เป5นความเสี่ยงที่
เกิดจาก ภัยคุกคามต0อความปลอดภัย (Security threats) สิ่งที่คุกคามหรือลดทอนความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของผู1ใช1อาคาร ความเสี่ยงด1านความปลอดภัยนี้ได1แก0 การโจรกรรม การทําร1าย
ร0างกาย หรือการคุกคามต0อชีวิต การก0อการร1าย การจราจล การประท1วง เป5นต1น
2.2 โครงสร%างความเสี่ยง (RBS) การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการ
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 การจัดหาข1อมูลเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ1างไม0ถูกต1องเหมาะสม
2.2.2 การเงิน
2.2.2.1 เรียกเก็บเงินไม0ถูกต1อง
2.2.2.2 มาตรการหนี้สินไม0รัดกุม
2.2.2.3 ไม0นําเงินลูกค1าเข1าบัญชีทันที
2.2.2.4 การจัดซื้อ จัดจ1าง ไม0เป5นไปตามงบประมาณที่วางไว1
2.2.3 การวางแผนงาน
2.2.3.1 ไม0ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา
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2.2.3.2 ไม0มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต0างๆ
2.2.3.3 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของเครื่องอุปกรณหลักและระบบ
ประกอบอาคาร
2.2.3.4 ไม0มีการตรวจสอบอุปกรณสํารอง
2.2.4 การดําเนินงานล0าช1า
2.2.4.1 การล0าช1าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ1าง
2.2.4.2 จัดทํารายการที่สามารถเรียกร1อง ค0าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัยล0าช1า
2.2.5 เหตุการณภายนอกควบคุมไม0ได1
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 ขาดการประสานงานที่ดีภายในส0วนงาน
2.2.7 ผู1ใช1อาคาร
2.2.7.1 ข1อร1องเรียน
2.2.7.2 ความน0าเชื่อถือ
2.2.7.3 ความสัมพันธที่ดี
2.2.8 การให1บริการ
2.2.8.1 ให1บริการข1อมูลลูกค1าผิดพลาด
2.2.8.2 การซ0อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณและเครื่องจักร ไม0มีประสิทธิภาพ
2.2.8.3 ไม0มีการรายงานข1อมูลด1านอสังหาริมทรัพยครบทุกไตรมาส
จากการเก็บรวบรวมข1อมูลโดยแบ0งโครงสร1างงาน (WBS) ออกเป5น 8 เรื่อง ได1แก0
เอกสารผิดพลาด การเงิน การวางแผนงาน การดําเนินงานล0าช1า เหตุการณภายนอกควบคุมไม0ได1
บุคลากร ผู1ใช1อาคาร การให1บริการ สามารถสรุปเนื้องานของแต0ละหน0วยงานได1ดังนี้
1. งานด1านการเงิน มีหน1าที่ สรุปได1 คือ
1.1 จัดทํางบประมาณการบริหารอาคารประจําป•
1.2 จัดเก็บรายได1และนําส0งเงินให1แก0เจ1าของอาคาร
1.3 ติดตามหนี้สิน (รายได1คงค1างชําระ)
1.4 จัดส0งเอกสารต0างๆ ทางการเงินให1แก0ผู1เช0า เช0น ใบแจ1งหนี้ค0าเช0า ค0าบริการ
ใบเสร็จรับเงิน เป5นต1น
1.5 จัดทํารายการทรัพยสินของอาคาร
1.6 จัดทํารายงานด1านการเงินรายเดือนเสนอ เจ1าของอาคาร
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2.งานการจัดการอาคาร มีหน1าที่สรุปได1ดังนี้ คือ
2.1 จัดทํ าคู0 มือการใช1 อาคาร และระเบี ยบการใช1 อาคาร เสนอให1เจ1 าของอาคาร
พิจารณาภายใน 45 วันนับจากวันเริ่มสัญญา
2.2 จัดทําแผนงานดังต0อไปนี้
2.2.1 แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาประจําอาคาร
2.2.2 แผนปฏิบัติงานทําความสะอาด
2.2.3 แผนฉุกเฉิน
2.3 จัดทําข1อตกลงระดับ คุณภาพงานบริก ารอาคาร และค0า ชี้วัดการปฏิบัติงาน
อาคาร ก0อนเริ่มต1นการให1บริการอย0างน1อย 15 วัน เพื่อเป5นเกณฑในการปฏิบัติงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2.4 จัดทําคู0มือการปฏิบัติงานอาคาร
2.5 จัดทําฐานข1อมูลอาคารและระบบฐานข1อมูลการใช1อาคารทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อให1พร1อมเมื่อมีการเข1าใช1อาคาร
2.6 จัดให1มี ร ะบบ Helpdesk หรื อ Call Center จุ ด รั บ แจ1 ง ปm ญ หาและจุด
ประชาสัมพันธ
2.7 เสนอแนะการดําเนินการที่จําเป5นและส0งผลดีกับอาคารแก0เจ1าของอาคาร
2.8 ช0วยสนับสนุน เจ1าของอาคาร ในการจัดหาผู1ให1บริการงานอาคารอื่นที่อยู0นอกเหนือ
สัญญา รวมถึงการพิจ ารณาสัญญาว0าจ1างให1ความเห็น ต0อ เจ1าของอาคารในสิ่งที่เป5นประโยชนต0อ
เจ1าของอาคาร
2.9 ช0วยสนับสนุน เจ1าของอาคารในการดํา เนิ น การจั ด ทํา การประกันภัยอาคาร
หรือประกันภัยอื่นๆที่เกี่ยวข1องตามหลักเกณฑของ เจ1าของอาคาร
2.10 จัดทําเสนอรายการทีส่ ามารถเรียกร1องค0าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยได1
3.งานด1านบํารุงรักษา งานควบคุมดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและระบบประกอบอาคาร
มีหน1าที่ดังนี้
3.1 ดําเนินการบํารุงรักษาตามแผนงาน
3.2 ควบคุ ม ดู แ ลการทํ า งานอุ ป กรณและระบบประกอบอาคารตลอดเวลา
ควบคุมดูแลการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณและระบบอุปกรณต0างๆ ในอาคารให1ทํางานได1อย0างมี
ประสิทธิภาพ ต1องตรวจสอบอุปกรณต0างๆอยู0เสมอ ควบคุมการทํางานของเครื่องจักร อุปกรณและ
ระบบต0างๆให1อยู0ในสภาพดีและพร1อมใช1งานได1อย0างมีประสิทธิภาพ
3.3 ในกรณี ที่ มี ง านซ0 อ มแซมฉุ ก เฉิ น เร0 ง ด0 ว นที่สําคัญ และต1องปฏิบัติงานให1เสร็จ
ลุล0วงจึงจะเลิกงานได1
3.4 ดําเนินการซ0อมแซมเบื้องต1น (ซ0อมและเปลี่ยนวัสดุที่ชํารุดและใช1การไม0ได1) เช0น
การเปลี่ยนหลอดไฟ การซ0อมประตู ลูกบิดประตู การปรับอุปกรณยึดจับประตูและอื่นๆ
3.5 ตรวจสอบ แก1ไข เปลี่ยนแปลง ติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ และซ0อมแซมอุปกรณ
เบื้องต1น ภายในอาคารสํานักงาน
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3.6 ควบคุ มดูแลและประสานงานให1 มีการตรวจสอบการทํางานและบํารุ งรักษา
อุปกรณเฉพาะของระบบประกอบอาคาร ได1แก0 ลิฟต ระบบปŽองกันอัคคีภัย ระบบไฟฟŽากําลัง ระบบ
กล1องโทรทัศนวงจรปuด ระบบปรับอากาศ ตามระยะเวลาที่กําหนดของอุปกรณนั้นๆ
3.7 แก1ปmญหาฉุกเฉิน เมื่อระบบเกิดการชํารุด ขัดข1อง
3.8 จัดทํ าบั น ทึ กการทํ างานของเครื่ องอุ ป กรณหลักและระบบจ0 ายกระแสไฟฟŽ า
ฉุกเฉิน ระบบจ0ายน้ําประปา และระบบอื่นๆ ในอาคาร
4.งานด1านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร มีหน1าที่ดังนี้
4.1 งานจัดซื้อ คือ ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ1าง อุปกรณ เครื่องมือ หรือบริการที่จําเป5น
ในการบริหารอาคารตามงบประมาณ
4.2 งานสนับสนุนอื่นๆ เช0น ข1อมูลงานด1านการตลาดอสังหาริมทรัพย รายงานทุก
ไตรมาส รวม 4 ครั้งต0อป•
3. การสัมภาษณ-เ พื่อระบุค วามเสี่ยง ด%วยเทคนิค EDFR 1 รอบที่1 และรอบที่ 2
แนวทางการสัมภาษณ- หรือ EDFR รอบที่ 1
ประเด็นที่สําคัญในแนวทางการสัมภาษณ หรือ EDFR รอบที่ 1 คือประเด็นคําถามใน
การสัมภาษณ คือผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไรเกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ที่พัฒนามาจากกรอบทฤษฎีที่ได1ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข1องกับงานวิจัยในบทที่ 2 โดยการสัมภาษณจากการเน1นแนวโน1มของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน และความเป5นไปให1
ได1มากที่สุด ผู1วิจัยให1ความสําคัญอย0างมากแก0บริบทโดยเฉพาะอย0างยิ่งโดยเฉพาะอย0างยิ่งปmจจัยที่เป5น
สภาพแวดล1อมหรื อภูมิหลั งของกลุ0 มตัว อย0างที่ศึกษาเนื่ องจากประสบการณการทํางานและความ
เชี่ยวชาญใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จะมีความหมายภายใต1บริบท
เฉพาะแห0งเท0านั้น ดังนั้นผู1วิจัยได1อธิ บ ายลั กษณะงานและความเสี่ ย งในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานให1ผู1เชี่ยวชาญเข1าใจก0อนการสัมภาษณ พร1อมกันนี้ผู1วิจัยทําการจดบันทึก
ทัศนะ ความคิดเห็น ของผู1เชี่ยวชาญ รวมไปถึงประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทํา
การสรุปประเด็นในแต0ล ะด1าน ผู1วิจัย ทําเครื่อ งหมายสัญ ลักษณและทําการจดบัน ทึกเพื่อทราบว0า
แนวโมใดที่ผู1เชี่ย วชาญได1กล0าวถึงและได1ให1ทัศนะบ1างแล1ว ประเด็น คําถามมี 6 ประเด็นหลักดังนี้
ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงส0วนที่เกี่ยวข1อง
กับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ ประเด็นที่ 2 ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึงความเสี่ยงส0วนที่ทําให1การบริหารทรัพยากร
กายภาพมีผลเป5นรูปธรรม คืออาคารสถานที่มีสภาพตามความต1องการขององคการและผู1ใช1งาน งาน
ส0วนนี้ต1องการผู1ดําเนินการหรือผู1ปฏิบัติงาน ประเด็นที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk
for Quality Control) หมายถึงความเสี่ยงส0วนที่เกี่ยวข1องกับ การจัดการ ประสานงาน ควบคุม
กํา กั บ ประเมิ น ผล เพื่ อให1 การดํา เนิ น การด1 านกายภาพเป5 นไปอย0 า งสะดวกราบรื่ น และตามแผน
ประเด็นที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับการส0งมอบ (Risk for Delivery) หมายถึง ความเสี่ยงการส0งมอบพื้นที่
ให1ผู1เช0า และส0งมอบการบริการ ประเด็นที่ 5 ความเสี่ยงด1านความปลอดภัย (Risk for Safety)
หมายถึงความเสี่ยง ความไม0ปลอดภัยในอาคาร เกิดจากภัยคุกคาม หรือ Threats โดยมีสิ่งที่เป5น
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อันตราย หรือ Hazards หรือเป5นอันตรายกับผู1ใช1อาคารและทรัพยสิน ประเด็นที่ 6 ความเสี่ยงด1าน
เทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงด1านระบบประกอบอาคารต0างๆ ที่มีความ
เกี่ยวข1องกั บ เทคโนโลยี หากไม0 เ รี ย นรู1 แ ละศึ ก ษาให1 ทั น ปm จ จุ บั น โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ยงด1านนี้
ค0อนข1างมาก
ทั้ ง นี้ใ นกรณี ที่ ผู1 เ ชี่ ย วชาญให1 ทั ศ นะและข1 อ มู ล ไม0ครอบคลุม ผู1วิจัยจะทําการถามใน
ประเด็นที่ผู1เชี่ยวชาญยังไม0ได1ให1ทัศนะหรือประเด็นที่ผู1เชี่ยวชาญให1ความสําคัญในด1านนั้นน1อยแต0จะไม0
บังคับโน1มน1าวและการให1ผู1เชี่ยวชาญยืนยัน เพื่อให1ผู1เชี่ยวชาญตอบส0วนในกรณีที่ผู1เชี่ยวชาญให1ทัศนะ
และได1ข1อมูลครอบคลุมทุกองคประกอบหลักแล1วแต0เวลาในการสัมภาษณยังเหลืออยู0หรือผู1เชี่ยวชาญ
ต1องการให1ข1อมูลเพิ่มเติม ผู1วิจัยจะพิจารณาสัมภาษณในประเด็นแนวโน1มย0อยในแต0ละแนวโน1มหลัก
ต0อไปว0าผู1เชี่ยวชาญมีทัศนะอย0างไร โดยการย้ําถึงแนวโน1มที่เป5นไปได1 ทั้งที่พึงประสงคและไม0พึงประสงค
ในอนาคตข1างหน1า เพื่อเป5นการค1นหาหรือการแสวงหาประเด็นใหม0ๆ ที่ยังไม0มีการเปuดเผยมาก0อน
การสร1างแบบประเมินเพื่อเป5นเครื่องมือสัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 ขั้นตอนการสร1าง
แบบสอบถามความเห็นของผู1เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 นี้เป5นการนําข1อมูลรอบที่ 1
มาสังเคราะหเพื่อให1ได1แบบประเมินและนําไปประเมินกับกลุ0มตัวอย0างอาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง)
และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห0ง) โดยนํ าแบบสอบถามไปทดสอบกับ กลุ0มตั วอย0 างที่ ศึกษา
จํานวน 30 คน เพื่อยืนยันข1อมูลประเด็นสําคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง มานําเสนอให1แก0
ผู1เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน โดยแนะนําแบบประเมินที่เกี่ยวข1องกับงานวิจัย วัตถุประสงค และกรอบการ
ดํา เนิ น การวิ จั ย อี ก ครั้ ง เพื่ อ ให1 เ กิ ด ความเข1 า ใจตรงกั น ระหว0 า งผู1 เ ชี่ ย วชาญกับผู1วิจัย หลังจากนั้น
ประมาณ 1-2 สัปดาห ผู1วิจัยจึงมาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนเพื่อนําข1อมูลไปวิเคราะหทางสถิตที่
เกี่ยวข1อง ได1แก0 ค0าพิสัยระหว0างควอไทล (Interquartile range: IR) และค0ามัธยฐาน (Median: Md)
เพื่อนําผลที่ได1มาสร1างแบบประเมินและนําไปให1ผู1เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย นําแบบสอบถามที่สร1างขึ้นไปตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยใช1เทคนิคการหาค0าดัชนีความสอดคล1องของข1อคําถาม (Index of Item Objective
Congruence: IOC) เมื่อได1ผลตั้งแต0 0.67 – 1.00 นําไปใช1ได1 0.33 ปรับปรุง 0.00 หรือมีค0าเป5นลบ
ตัดทิ้ง
ในการจั ดทําแบบสั มภาษณนี้ จ ะมีร ายละเอีย ดซึ่งเป5 นการระบุ ถึงความเสี่ย งในงาน
จัดการอาคาร โดยให1ผู1เชี่ยวชาญจํานวน 17 คน ทั้งนี้จํานวนผู1เชี่ยวชาญเป5นไปตามเกณฑที่สอดคล1อง
กับแนวคิดของ โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971: 1-24) ที่มีข1อเสนอว0าหาก
กลุ0มของผู1เชี่ยวชาญมีจํานวนตั้งแต0 17 คน เป5นต1นไป จะเป5นระดับที่ให1ผลของอัตราการลดลงของค0า
ความคลาดเคลื่อน (Error) น1อยที่สุดและคงที่ที่ร ะดับ 0.02 อย0างไรก็ตามสามารถใช1ผู1เชี่ยวชาญ
น1อยกว0านี้ก็ได1แต0อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะสูงขึ้นตามตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงการลดลงของค0าความคลาดเคลื่อน จํานวนผู1เชี่ยวชาญที่ใช1ในการวิจัย
จํานวนผู1เชี่ยวชาญ
1–5
5–9
9 – 13
13 - 17
17 - 21
21 - 25
25 – 28

ช0วงระดับของความคลาดเคลื่อน
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

อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน
0.50
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

ที่มา: 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.
ทั้งนี้หากผู1เชี่ยวชาญลงความเห็นว0ารายการความเสี่ยงที่กําหนดขึ้นมานั้นเป5นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม0 โดยให1ลงความเห็นว0าเป5นความเสี่ยงหรือไม0เป5นความเสี่ยง โดยเนื้อหาการ
สัมภาษณครั้งนี้ คือ 1) แจ1งข1อมูลรายการความเสี่ยงที่ได1กําหนดขึ้น 2) ให1ผู1เชี่ยวชาญลงความเห็นว0า
รายการที่กําหนดขึ้นเป5นความเสี่ยงหรือไม0
4. ตัวบVงชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ในขั้นตอนนี้จะนําผลที่ได1จากการระบุความเสี่ยงว0ารายการความเสี่ยงนั้นเป5นความเสี่ยง
หรือไม0จากผู1เชี่ยวชาญจํานวน 17 คนมาคิดเป5นร1อยละ (percentage) เพื่อให1เห็นความชัดเจนมากขึ้น
โดยกําหนดเกณฑจากความเห็นของผู1เชี่ยวชาญที่ให1ความเห็นว0ารายการใดเป5นความเสี่ยงตั้งแต0 6 คน
ขึ้นไป คิดเป5นร1อยละ 50 ขึ้นไป รายการนั้นก็จะถือว0าเป5นความเสี่ยงในการบริหารงานจัดการอาคาร
และความเสี่ ย งเหล0 า นี้ จ ะถู ก นํา มาวิเคราะหในเรื่องต0างๆ ไปจนเสร็จสิ้นการวิจัย เพื่อให1ได1ตัวบ0งชี้
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
5. จัดองคประกอบของตัวบ0งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป5นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
6. นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห0ง) และ อาคารเกรด พื้นฐาน ซี (5 แห0ง) โดยนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ0มที่ศึกษาจํานวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากองคประกอบหลักของเกณฑ
องคประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความ
เสี่ยงคงที่ โอกาส และผลกระทบ อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต0างๆ เช0น การประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ0มที่ศึกษาจํานวน 30 คน
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากองคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย0อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง การ
ประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงที่ โอกาส และผลกระทบ อาคาร
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ที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต0างๆ เช0น การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (5) สูงมาก (4) สูง
(3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยมาก และการประเมิน ระดับผลกระทบ (5) ผลกระทบร1ายแรง
(4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน1อย (1) ผลกระทบน1อยมาก
7. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน-วิทนีย ยู
(Mann-Whitney U Test) เป5นการทดสอบสมมติฐาน กลุ0มตัวอย0างสองกลุ0มที่เป5นอิสระต0อกัน มา
จากประชากรที่มีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช1ทดสอบว0าประชากรประชากรสองประชากร
มีการแจกแจงความน0าจะเป5น ชนิดเดีย วกัน หรือไม0สถิติทดสอบแมน- วิทนียยู จึงเป5นการทดสอบที่
เหมาะสําหรับใช1เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ0ม
8. การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ด1วยการประยุกตใช1วิธีเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod
Matrix: MTMM)
9. ปรับปรุงเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
10. เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบหลักและองคประกอบย/อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ด0วยการประยุกต
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/ายข0อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ซึ่งเป4นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช0อาคารสํานักงานเป4นหน/วย
วิเคราะห (Unit of Analysis) ใช0วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว/างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)โดยประยุกตใช0เ ทคนิค การวิจัย แบบอนาคต (Ethnographic
Delphi Futures Research: EDFR) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในขั้นตอน
ของการวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหาการพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล
ผู0วิจัยได0ศึกษาค0นคว0าอย/างเป4นระบบเพื่อการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง อาคารสํานักงาน
ด0วยการดําเนินการวิจัยในหลายขั้นตอน ได0แก/ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข0อง การศึกษา
ข0 อมู ล พื้ นฐานด0 า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากเจ0าของอาคาร
ตัวแทนเจ0าของอาคาร บริษัทผู0บริหารจัดการอาคารเพื่อศึกษา พัฒนาประเด็นของแนวโน0มที่จะเป4น
องคประกอบตัวบ/งชี้ด0วยเทคนิคการวิจัยเอกสารและการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการ
ประยุกตใช0ประยุกตใช0โปรแกรม สําหรับการวิ เ คราะหและการสร0 า งภาพเสมื อ นจริงของเครือข/าย
ขนาดใหญ/ (Pajek) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบหลักและองคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้
ความเสี่ยง การสังเคราะหจัดกระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบหลักและองคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้
ความเสี่ยงพัฒนาเป4นแนวสัมภาษณ การใช0เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 เพื่อการพัฒนาเกณฑ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้น
จึงดําเนิน การวิเ คราะหตัว บ/งชี้ต ามองคประกอบหลักและองคประกอบย/อยของความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร การใช0เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 เพื่อเป4นการ
ยืนยันเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่ได0พัฒนาขึ้นและวิเคราะหค/าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตลอดจนนํา
เกณฑที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
กลุ/มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ/มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก
วิธีของแมน-วิทนีย ยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกตเทคนิค MTMM และปรับปรุงเกณฑประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร เพื่อการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อให0ได0คําตอบของคําถาม
การวิจัยถึงอนาคตภาพของแนวโน0มการประเมินความเสี่ยง ตามความเห็นของผู0เชี่ยวชาญและการวิจัย
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จากการกลุ/มตัวอย/าง ผู0วิจัยได0เนินการตามขั้นตอนในการวิจัย แบ/งออกเป4น 2 ขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
ผลการศึกษาข0อมูลพื้นฐานด0านการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยได0แก/
1. ศึกษาข0อมูลพื้นฐานด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
จากเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร บริษัทผู0บริหารจัดการอาคาร ทั้งเอกสาร หนังสือ ตํารา
และอินเตอรเน็ต (Internet) ผ/าน เว็บไซต (Website) ต/างๆ
2. การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ทั้ ง องคประกอบการจัดการ
วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง ทั้งเอกสาร หนังสือ สื่อชนิดต/างๆ
3. การสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกตใช0โปรแกรม สําหรับการ
วิเคราะหและการสร0า งภาพเสมือ นจริงของเครือ ข/ายขนาดใหญ/ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข/าย
ไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็น มาเป4น องคประกอบหลักและ
องคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง
4. สังเคราะหข0อมูลต/างๆ โดยผู0วิจัย
5. จัดกระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบหลัก องคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง
6. การพั ฒ นาแนวโน0 ม ของมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู0วิจัยได0กําหนดวิธีการศึกษาไว0คือ การประยุกตใช0เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (EDFR) รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รวม 17 คน
7. ตั ว บ/ งชี้ ตามองคประกอบหลั กและองคประกอบย/ อยของความเสี่ ย งในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
8. นํ า ไปสู/ ก ารพั ฒ นาเกณฑมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ
เป4นการศึกษาจัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อนําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังนี้
1. ศึกษาการจัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. การหาค/าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผู0ทรงคุณวุฒิ
3. นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยง
4. ศึกษาอาคารเกรด มาตรฐาน เอ (5 แห/ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห/ง) เพื่อ
ทําการเปรียบเทียบคะแนน จากองคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง
การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ ยงคงที่ โอกาส และผลกระทบ
อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต/างๆ
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5. การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริ ก วิธีของแมน-วิ ทนียยู เป4นการทดสอบสมมติฐาน
กลุ/มตัวอย/างสองกลุ/มที่เป4นอิสระต/อกัน มาจากประชากรที่มีลักษณะการแจกแจงเหมือนกัน หรือใช0
ทดสอบว/าประชากรประชากรสองประชากรมีการแจกแจงความน/าจะเป4นชนิดเดียวกันหรือไม/สถิติ
ทดสอบแมนวิทนียยูจึงเป4นการทดสอบที่เหมาะสําหรับใช0เปรียบเทียบประชากรอิสระสองกลุ/ม
6. การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน ด0วยการประยุกตใช0วิธีเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM)
7. ปรับปรุงเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
8. เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานสํานักงาน
ความหมายและสัญญลักษณะที่ใช0ในการนําเสนอผลการวิเคราะหข0อมูล ดังนี้
Md
หมายถึง
ค/ามัธยฐาน
Q1
หมายถึง
ค/าควอไทลที่ 1
Q3
หมายถึง
ค/าควอไทลที่ 3
IOC
หมายถึง
ค/าความตรงเชิงเนื้อหา
p-value
หมายถึง
ค/าความน/าจะเป4นในสถิติทดสอบแมน-วิทนีย ยู
Mean
หมายถึง
ค/าเฉลี่ย
Correlation
หมายถึง
ค/าสหสัมพันธ
Std. Deviation
หมายถึง
ค/ามาตรฐานการเบี่ยงเบน
ผลการวิจัย สรุปได0ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยง
1. พั ฒนาประเด็ น ของแนวโนมที่ จ ะเป- น องคประกอบตั วบ. งชี้ ด วยเทคนิ ค การวิ จั ย
เอกสารและการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข.าย
การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งองคประกอบการจัดการ
วิธีการจั ด การ ขอบเขตการจั ด การความเสี่ ย ง ทั้ ง เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อชนิดต/างๆ และ
อินเตอรเน็ต (Internet) ผ/าน เว็บไซต (Website) ต/างๆ ได0แก/ประเภทของเอกสาร ขั้นตอนแรกของ
การวิจัยเริ่มจากการที่ผู0วิจัยได0ศึกษาข0อมูลจากเอกสารระดับปฐมภูมิ (Primary data) ได0แก/ เอกสารที่
เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีประสบการณ หรือเป4นประจักษพยานกับเหตุการณเรื่องราวต/างๆ และเอกสาร
ระดับทุติย ภูมิ (Secondary data) เช/น เอกสารที่เ ขีย นจากบุคคลที่ไม/ได0เป4นประจักษพยานกับ
เหตุการณเรื่องราวโดยตรง แต/ได0รับการถ/ายทอดหรืออ0างอิงจากเอกสารอื่นที่เป4นระดับปฐมภูมิ ทั้งนี้
เอกสารที่ผู0วิจัยนํามาใช0ศึกษาข0อมูลสนับสนุนเป4นเอกสารสาธารณะ (Public Document) คือที่มีการ
ตีพิมพและเผยแพร/สู/สาธารณะโดยหน/วยงานภาครัฐ เช/น การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหาร
ทรัพยากรกายการอาคาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห/งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป4นต0น การคัดเลือกเอกสาร ผู0วิจัยได0คัดเลือกเอกสาร
แต/ละผลงานเพื่อพิจารณาความแท0จริงของข0อมูล โดยอ0างอิงจาก ผู0เขียนหรือหน/วยงานที่สร0างเอกสารว/า
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มีความน/าเชื่อถือหรือไม/ อย/างไร รวมถึงพิจารณาว/าข0อมูลที่เขียนขึ้น ณ ช/วงเวลานั้นมีความสอดคล0อง
กับข0 อ มู ล ในบริ บ ทอื่ น ๆในช/ ว งเวลานั้ น หรื อ ไม/ ผู0 วิ จั ย ยั ง ตรวจสอบความถู ก ต0 อ งของเอกสารโดย
เปรี ย บเที ย บกั บ เอกสารอื่ น ๆที่ มี ข0 อ มู ล ประเภทเดี ยวกันเพื่อ เป4นการยืนยันความถูกต0องน/าเชื่อถือ
(Creditability) พร0อมกันนี้ยังคัดเลือกความเป4นตัวแทนของ เอกสาร (Representativeness) ว/า
ข0อมูล มีค วามหนัก แน/น สามารถนํา มาใช0แทนเอกสารประเภทเดียวกันได0หรือไม/ การวิเคราะหและ
สังเคราะหเอกสาร เมื่อคัดเลือกเอกสารได0แล0วผู0วิจัยจึงนําเอกสารมาศึกษาหาความสัมพันธระหว/าง
ทฤษฎี แนวคิ ด ข0 อ มู ล ต/ า งๆ ที ่ ส นั บ สนุ น และงานวิ จ ั ย อื่ น ๆที่ เ กี ่ ย วข0 อ ง เพื่ อให0 เกิ ดคํ าอธิ บ าย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นว/ามีสภาพความเป4นจริงตั้งแต/อดีตที่ผ/านมาและปtจจุบันเป4นอย/างไร หลังจากที่
ได0เ อกสารต/ า งๆที่ อ ยู/ ภ ายในขอบเขตของงานวิจัย ก็รวบรวมนํามาศึก ษาองคประกอบหลักและ
องคประกอบย/อยของเอกสาร คัดกรองคุณภาพของเนื้อหา วิเคราะหความเชื่อมโยงของข0อมูลจาก
เอกสารแหล/งต/างๆ หลังจากการวิเคราะหพบว/า มีแนวคิดทฤษฎีห ลักที่อ ยู/ภายในกรอบงานวิจัย
งานวิจัยและบทความต/างๆ ที่เป4นเรื่องที่เกี่ยวข0องกับ แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐาน ลักษณะทาง
กายภาพและรูปแบบเกี่ยวกับอาคารในประเทศไทย แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรกายภาพ
(Facility Management) กับการบริหารอาคาร บริบทของอาคารสํานักงาน แนวคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ ขอบเขตการบริหารจัดการอาคารสํานักงาน ทรัพยากรบุคคลในการ
บริหารจัดการอาคาร การศึกษาระบบงานเกี่ยวกับการบริหารงานอาคารเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการ
คุณภาพ การเพิ่มผลผลิต งานวิศวกรรม แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ทฤษฏีการประเมิน
แนวคิดด0านเทคนิคการวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic
Delphi Futures Research) แนวคิดเครือข/ายทางสังคม (Social network) การทดสอบสถิตินอน
พาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมนและวิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait- Multimethod Matrix) และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข0อง ผู0วิจัยสังเคราะหออกมาเป4นแนวคิดที่เกี่ยวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
บริบทต/างๆ และพัฒนาเป4นองคประกอบหลัก องคประกอบย/อยในการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
โดยการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกตใช0โปรแกรม Pajek การ
เชื่อมโยงเครื อข/ายไม/ พิ จ ารณาถึ ง การหาระยะทาง (Distance) เพื่ อ จั ด กระทํา ประเด็น มาเป4 น
องคประกอบหลักและองคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง และการพัฒนานําไปเป4นแนวคําถามใน
การสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 ในขั้นตอนนี้ผู0วิจัยได0กําหนดการศึกษาโดยการสังเคราะหองคประกอบ
สําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัย ที่เกี่ย วข0องกับ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การสังเคราะหองคประกอบสําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง

20)การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

21)การตัดสินใจและการทบทวน

22)สภาพแวดล0อมภายในองคการ

23)สารสนเทศและการสื่อสาร

24)เทคโนโลยี

25)สิ่งจูงใจและจุดมุ/งหมาย

26)การประกันคุณภาพจะต0องเพิ่มมาตรฐาน
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14)การติดตามประเมินผล

15)การประเมินความเสี่ยง

13)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30)การเฝ|าติดตามป|องกันการบริหารความเสี่ยง

19)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ

-

-

29)การนําไปใช0การเพื่อควบคุมความเสี่ยง

18)การวิเคราะหความเสี่ยง

-

-

28)ฝ{กฝนแบบคิดเป4นระบบและทันสมัย

17)การค0นหาความเสี่ยง

-

-

27)การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

16)การระบุความเสี่ยง

-

12)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ

-

11)ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ/
คุณภาพงาน

-

10)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

-

9)การถ/ายโอนความเสี่ยง

-

8)การยอมรับความเสี่ยง

-

7)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

-

6)การลด/ควบคุมความเสี่ยง

14

-

5)การกําหนดวัตถุประสงค

8
9
10
11
12
13

-

-

4)การกระจายความเสี่ยง

7

Ksenia Chmutina.(2015)
Dong-Woo Ryu etal. (2015)
Jose L.Domingo etal. (2015)
Hosik Yoo, et al. (2015)
İbrahim Akgun. (2014)
Juliane Teller et al.(2014)
RadkaProkesova,et
al.(2014)
Natalija Lepkova, (2013)
Jakiul Hassan. (2011)
F.Taillandier. (2008)
Gray & Larson. (2006)
Broder (2006)
Zio. (2006)
Jackson, Allum and
Gaskell. (2006)

3)กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยง

1
2
3
4
5
6

2)การจัดการความเสี่ยง

ที่ นักวิชาการ/นักวิจัย

1)ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการอาคาร

องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ( ) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมูลสอดคล0อง
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ตารางที่ 10 การสังเคราะหองคประกอบสําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ)
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Project Management
Institute. (2000).
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24

Wilson. (1999)
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25

Brumale and Mc Dowall.
(1999)
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26

Drucker, (1999)
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หมายเหตุ : เครื่องหมาย ( ) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมูลสอดคล0อง

-

-

23

-

30)การเฝ|าติดตามป|องกันการบริหารความเสี่ยง

-

-

29)การนําไปใช0การเพื่อควบคุมความเสี่ยง

-

-

28)ฝ{กฝนแบบคิดเป4นระบบและทันสมัย

-

27)การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

-

26)การประกันคุณภาพจะต0องเพิ่มมาตรฐาน

-

25)สิ่งจูงใจและจุดมุ/งหมาย

-

24)เทคโนโลยี

-

23)สารสนเทศและการสื่อสาร

-

22)สภาพแวดล0อมภายในองคการ

-

21)การตัดสินใจและการทบทวน

-

20)การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

-

19)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

14)การติดตามประเมินผล

-

18)การวิเคราะหความเสี่ยง

13)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

-

17)การค0นหาความเสี่ยง

12)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ

-

16)การระบุความเสี่ยง

11)ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ/คุณภาพงาน

-

15)การประเมินความเสี่ยง

10)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

21
22

DeNisiHitt et al., 2003
Randy Marchany (2002)
Smith & Merrit. (2002)
Rodrigues. (2001)

9)การถ/ายโอนความเสี่ยง

20

8)การยอมรับความเสี่ยง

COSO (2004)

7)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

18
19

6)การลด/ควบคุมความเสี่ยง

Project Management Institute.
(2004).

5)การกําหนดวัตถุประสงค

17

4)การกระจายความเสี่ยง

16

Trieschmann, Hoyt &
Sommer. (2005)
James S.,Robert E.Hoyt and
David W.Sommer (2005)

3)กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยง

15

นักวิชาการ/นักวิจัย

2)การจัดการความเสี่ยง

ที่

1)ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการอาคาร

องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 10 การสังเคราะหองคประกอบสําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ)
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-

30)การเฝ|าติดตามป|องกันการบริหารความเสี่ยง

-

-

-

-

29)การนําไปใช0การเพื่อควบคุมความเสี่ยง

-

-

-

-

-

28)ฝ{กฝนแบบคิดเป4นระบบและทันสมัย

-

-

27)การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

-

-

26)การประกันคุณภาพจะต0องเพิ่มมาตรฐาน

-

-

-

25)สิ่งจูงใจและจุดมุ/งหมาย

-

-

24)เทคโนโลยี

-

-

23)สารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

22)สภาพแวดล0อมภายในองคการ

-

-

-

21)การตัดสินใจและการทบทวน

-

-

-

18)การวิเคราะหความเสี่ยง
19)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
20)การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

-

-

10)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
11)ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ/คุณภาพ
งาน
12)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ

-

-

-

9)การถ/ายโอนความเสี่ยง

-

8)การยอมรับความเสี่ยง

-

-

17)การค0นหาความเสี่ยง

36

-

-

16)การระบุความเสี่ยง

35

-

-

-

15)การประเมินความเสี่ยง

34

-

14)การติดตามประเมินผล

33

V.L. Grose. (1987)
ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน จันทึก
(2559)
ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน จันทึก
(2558)
ธงชัย ทองมาและธีระวัฒน พิทักษศิริ
วงศ(2558)
คงศักดิ์ ปtญญาคง (2556)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห/งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559)

-

13)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

32

-

-

-

-

7)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

Integrated Risk Management
Conference (1998)

6)การลด/ควบคุมความเสี่ยง

31

5)การกําหนดวัตถุประสงค

Bernstein (1996)
Lin Tenc Hsien. (1995)
R. Max Wideman (1992)
AI-Bahar (1988)

4)การกระจายความเสี่ยง

27
28
29
30

3)กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยง

นักวิชาการ/นักวิจัย

2)การจัดการความเสี่ยง

ที่

1)ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการอาคาร

องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

อัจจิมา ศิริสวัสดิ์ (2555)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

ศิริลักษณ ก่ําศิริ (2555)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ( ) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมูลสอดคล0อง
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ตารางที่ 10 การสังเคราะหองคประกอบสําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30)การเฝ|าติดตามป|องกันการบริหารความเสี่ยง

-

29)การนําไปใช0การเพื่อควบคุมความเสี่ยง

-

28)ฝ{กฝนแบบคิดเป4นระบบและทันสมัย

-

27)การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง

-

26)การประกันคุณภาพจะต0องเพิ่มมาตรฐาน

-

25)สิ่งจูงใจและจุดมุ/งหมาย

-

-

24)เทคโนโลยี

-

23)สารสนเทศและการสื่อสาร

-

-

-

22)สภาพแวดล0อมภายในองคการ

-

-

21)การตัดสินใจและการทบทวน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18)การวิเคราะหความเสี่ยง
19)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
20)การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

-

-

17)การค0นหาความเสี่ยง

-

-

16)การระบุความเสี่ยง

-

-

13)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

-

-

-

10)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
11)ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ/คุณภาพ
งาน
12)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ

-

-

15)การประเมินความเสี่ยง

48
49
50
51
52
53

-

-

14)การติดตามประเมินผล

47

-

9)การถ/ายโอนความเสี่ยง

44
45
46

-

8)การยอมรับความเสี่ยง

43

-

-

7)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

วชรภูมิ เบญจโอฬาร (2553)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล0าพระนครเหนือ (2553)
เสริชย โชติพานิช (2553)
ธงชัย ทองมา (2553)
ธนะวัฒน เผื่อนผึ้ง (2553)
ธชณกรพงศ พลอยชยภัสร
(2553)
ธรรญา สุขสมัย, (2552)
ดวงใจ ช/วยตระกูล (2551)
ประกอบ กุลเกลี้ยง (2550)
นฤมล สอาดโฉม (2550)
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550)
ธร สุนทรายุทธ (2550)

-

6)การลด/ควบคุมความเสี่ยง

42

-

5)การกําหนดวัตถุประสงค

ธงชัย ทองมา (2554)
อมร มะลาศรี (2554)

4)การกระจายความเสี่ยง

40
41

3)กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยง

นักวิชาการ/นักวิจัย

2)การจัดการความเสี่ยง

ที่

1)ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการอาคาร

องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

-

-

-

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

54

55
56
57
58
59
60
-

-

46
1
4
2
13
15
-

-

-

5
7
5

13)ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

6

10)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
11)ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ/คุณภาพ
งาน
12)ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ

9)การถ/ายโอนความเสี่ยง

-

8)การยอมรับความเสี่ยง

-

7)การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

6)การลด/ควบคุมความเสี่ยง

5)การกําหนดวัตถุประสงค

4)การกระจายความเสี่ยง

ผลการสังเคราะห
3)กลยุทธการบริหารจัดการความเสี่ยง

เจนเนตร มณีนาค และคณะ
(2548)
อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ (2547)
ธารชุดา อมรเพชรกุล (2546)
เจริญ เจษฎาวัลย (2546)
วิมลพร ไสยวรรณ (2545)
วิริยะ รัตนสุวรรณ (2544)
สุพจน โกสิยะจินดา (2541)
2)การจัดการความเสี่ยง

นักวิชาการ/นักวิจัย
1)ความเสี่ยงในการบริหารและการจัดการอาคาร

-

-

9
5
7

16)การระบุความเสี่ยง
17)การค0นหาความเสี่ยง

21)การตัดสินใจและการทบทวน
22)สภาพแวดล0อมภายในองคการ
23)สารสนเทศและการสื่อสาร
24)เทคโนโลยี
25)สิ่งจูงใจและจุดมุ/งหมาย

-

-

-

-

-

-

-

3
19
8
3
8
3
8
2
2
2
1
2

26)การประกันคุณภาพจะต0องเพิ่มมาตรฐาน
27)การปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
28)ฝ{กฝนแบบคิดเป4นระบบและทันสมัย
29)การนําไปใช0การเพื่อควบคุมความเสี่ยง
30)การเฝ|าติดตามป|องกันการบริหารความเสี่ยง

18)การวิเคราะหความเสี่ยง
19)การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
20)การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง

15)การประเมินความเสี่ยง

-

14)การติดตามประเมินผล

ตารางที่ 10 การสังเคราะหองคประกอบสําคัญจากการวิเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง (ต/อ)
องคประกอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

-

-

-

1
5
1
5
5

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ( ) หมายถึง มีข0อมูลที่สอดคล0อง, (-) หมายถึง ไม/มีข0อมูลสอดคล0อง
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จากตารางที่ 10 ผู0วิจัยดําเนินการพัฒนาประเด็นของแนวโน0มที่จะเป4นองคประกอบ
ตัวบ/งชี้ด0วยเทคนิคการวิจัยเอกสาร และการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการวิเคราะห
เอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งองคประกอบการจัดการ วิธีการจัดการ ขอบเขตการจัดการ
ความเสี่ยง ทั้งเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อชนิดต/างๆ และ Internet ผ/าน Website ต/างๆ โดย
การสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือข/าย โดยการประยุกตใช0โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข/าย
ไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อ จัด กระทํา ประเด็น มาเป4นองคประกอบหลักและ
องคประกอบย/อยของตัวบ/งชี้ความเสี่ยง เพื่อพัฒนาเป4นแนวสัมภาษณ โดยศึกษาจากการวิเคราะห
เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวข0อง ของนักวิชาการ นักวิจัย จํานวน 60 บทความ และ
ทําการสัง เคราะหข0อ มูล ต/า งๆจากการกระจายตัว ของบทความและวารสารผู0ว ิจ ัย ได0ท บทวน
วรรณกรรมต/างๆ ทั้งในประเทศและต/างประเทศตามปŠต/างๆ รายละเอียดดังแสดงตามภาพ ดังนี้

ภาพที่ 22 การกระจายบทความโดยปŠที่พิมพงานวิจัยต/างประเทศ
จากภาพที่ 22 ผู0วิจัยได0ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ที่เป4นเรื่อง
ที่เกี่ยวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า การกระจายบทความโดยปŠที่พิมพงานวิจัยต/างประเทศ
ช/วงปŠ 2005 และ ปŠ 2015 พบมากที่สุด และรองลงมาช/วงปŠ 1999 และ ปŠ 2014

ภาพที่ 23 การกระจายบทความโดยปŠที่พิมพงานวิจัยในประเทศ

151
จากภาพที่ 23 ผู0วิจัยได0ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ที่เป4นเรื่องที่
เกี่ยวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า การกระจายบทความโดยปŠที่พิมพงานวิจัยในประเทศ
ช/วงปŠ 2553 พบมากที่สุด และรองลงมาช/วงปŠ 2550 และ ปŠ 2555

ภาพที่ 24 องคประกอบหลักของความเสี่ยงในแต/ละด0าน
จากภาพที่ 24 ผู0วิจัยได0ทําการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและบทความต/างๆ ที่เป4น
เรื่องที่เกี่ยวข0องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงพบว/า องคประกอบหลักของความเสี่ยงในแต/ละด0าน
ได0แก/ 1) ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี 2) ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ 3) ความเสี่ยงในการ
บริห าร 4) ความเสี่ย งสําหรับ ส/งมอบ 5) ความเสี่ย งด0านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
ผู0วิจัยได0นํามาวิเ คราะหโดยการประยุกตใช0โปรแกรม สําหรับการวิเคราะหและการ
สร0างภาพเสมือนจริงของเครือข/ายขนาดใหญ/ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข/ายไม/พิจารณาถึงการหา
ระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4 น องคประกอบหลั ก และองคประกอบย/อยของ
ตัวบ/งชี้ค วามเสี่ย ง ผู0วิจัย ได0นํา มาวิเ คราะห เพื่อจัด กระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบหลักและ
องคประกอบย/อยของตัว บ/ง ชี้ค วามเสี่ย ง สรุป ผลการสัง เคราะห พบว/า องคประกอบสําคัญใน
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงนักวิชาการ ส/วนมากให0ความหมายเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การบริหารและการจัดการอาคาร การประเมินความเสี่ยง มากที่สุด รองลงมาคือ การลดหรือควบคุม
ความเสี่ยง การกําหนดวัตถุประสงค ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพหรือคุณภาพงาน การระบุ
ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งมีความสอดคล0องกับแนวคิดของผู0วิจัยที่ได0จําแนกความหมาย
และองคประกอบของการประเมินไว0 ดังแสดงการประยุกตใช0โปรแกรม Pajek ตามภาพที่ 26 และ
ภาพที่ 27

ภาพที่ 25 จําลองความสัมพันธของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
152

1

1 ความเสี่ยงในการบริหาร
2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ
4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ
5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย
6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี

ภาพที่ 26 จําลองความสัมพันธของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
153
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จากภาพที่ 26 การจําลองความสัมพันธของเครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ผู0วิจัยได0จัดลําดับความสําคัญและการเชื่อมโยงทางเครือข/ายได0ตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงค/ า ดี ก รี สู ง สุ ด ของความสั ม พั น ธของเครื อข/ายทางสั งคมของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
Rank
1
2
3
4

Vertex
1
3
2
5

Value
59.0000
15.0000
11.0000
9.0000

Id
ความเสี่ยงในการบริหาร
ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย

จากตารางที่ 11 ผู0 วิ จั ย ได0 ป ระมวลผลจากการใช0 โ ปรแกรม Pajek การเชื่ อ มโยง
เครือข/ายไม/พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อแสดงค/าดีกรีสูงสุดของความสัมพันธของ
เครือข/ายทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 ลําดับ พบว/า ลําดับที่ 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร มีการเชื่อมโยงลําดับสูงสูดจํานวน 59 เส0นแขนในการเชื่อมโยง ลําดับที่ 2 ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพมีการเชื่อมโยง จํานวน 15 เส0นแขนในการเชื่อมโยง ลําดับที่ 3 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยง จํานวน 11 เส0นแขนในการเชื่อมโยงและลําดับที่ 4 ความเสี่ยงด0านความ
ปลอดภัย มีการเชื่อมโยง จํานวน 9 เส0นแขนในการเชื่อมโยง แสดงให0เห็นว/าการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีความสัมพันธกันทางเครือข/ายทางสังคมในบริบทต/างๆ
2. จัดกระทําประเด็นมาเป-นองคประกอบหลักและองคประกอบย.อยของตัวบ.งชี้ความเสี่ยง
ผู0วิจัยได0วิเคราะหโดยการประยุกตใช0โปรแกรม Pajek การเชื่อมโยงเครือข/ายไม/พิจารณาถึง
การหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบหลักและองคประกอบย/อย
ของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อพัฒนาเป4น
แนวสัมภาษณ พบว/า องคประกอบที่ใช0ในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานองคประกอบหลักของเกณฑ 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 เพื่อใช0เป4นแนวคําถามในการสัมภาษณผู0เชี่ยวชาญ โดยจัดกระทําประเด็น
มาเป4นองคประกอบที่ใช0ในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักและองคประกอบย/อย แสดงได0ตามตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 จัดกระทําประเด็นมาเป4นองคประกอบที่ใช0ในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ลําดับ
องคประกอบหลัก
1 ความเสี่ยงในการบริหาร

2

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

3

ควา มเ สี่ ย งสํ าห รั บ กา ร
ควบคุมคุณภาพ
ความเสี่ ย งสํ า หรั บ การส/ ง
มอบ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ด0 า น ค ว า ม
ปลอดภัย

4
5
6

ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี

องคประกอบย.อย
1.1 ด0านการวางแผน
1.2 ด0านการจัดองคการ
1.3 ด0านการเป4นผู0นํา
1.4 ด0านการควบคุม
2.1 ด0านการเงิน
2.2 ด0านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา
2.3 ด0านบริการอาคาร
2.4 ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร
2.5 ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/อ
อาคาร
3.1 ด0านเจ0าของอาคารหรือตัวแทนเจ0าของอาคาร
3.2 ด0านผู0บริหารอาคาร
4.1 ด0านการส/งมอบพื้นที่
4.2 ด0านการจัดเก็บรายได0
5.1 ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร(Health Risks)
5.2 ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป4นอันตราย(Safety Risk)
5.3 ด0านความปลอดภัย (Security Risk)
6.1 ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร
6.2 ด0านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล
6.3 ด0านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง
6.4 ด0านระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวก
ในอาคาร

การพั ฒ นาแนวโน0 ม ของมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู0วิจัยได0กําหนดวิธีการศึกษาไว0คือโดยประยุกตใช0เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เพื่อสรุปเป4น
องคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อนําไป
พัฒ นาเป4น แนวทางการสัมภาษณเชิง ลึกในขั้นตอนของการวิจัย โดยใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต
(EDFR) เพื่อการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ผู0วิจัยดําเนินการดังนี้
3. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ EDFR รอบที่ 1
ผู0วิจัยใช0วิธีการวิเคราะหเนื้อหาและการสังเคราะหข0อมูลจากการสัมภาษณผู0ให0ข0อมูล
หลักจํานวน 17 คน (ภาคผนวก ข) ได0แก/ กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านนักวิชาการผู0ทรงคุณวุฒิด0านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเป4นอาจารยที่สอนและทําการวิจัยด0านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 5 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านเจ0าของอาคารและ
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ผู0บริหารอาคาร ด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของอาคาร ทํางานด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
และผู0บริ หารอาคาร ได0แก/ ผู0 จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ0าหน0าที่ ทํางานด0านการบริ หาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 8 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านสมาคมวิชาชีพการ
บริหารทรัพยากรอาคาร โดยนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารและเจ0าหน0าที่ จํานวน
2 คน กลุ/มผู0เชี่ยวชาญด0านผู0ใช0อาคาร ผู0เช/าอาคาร มีหน0าที่ด0านการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 2 คน โดยทุกท/านมีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญตามที่กําหนดไว0
จากการสัมภาษณผู0เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน เกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ผลการสัมภาษณได0จัดองคประกอบหลัก
ของเกณฑ องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0 6 ด0าน ตามความคิดเห็น
ของผู0เชี่ยวชาญที่ได0มีความเห็นพ0องต0องกันดังนี้
3.1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล ตามตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ข0อมูลพื้นฐานของผู0เชี่ยวชาญที่ให0ข0อมูล
ลักษณะส.วนบุคคล

จํานวน

รอยละ

15
2
17

88.24
11.76
100

1
3
12
1
17

5.88
17.65
70.59
5.88
100

5
9
3
17

29.41
52.94
17.65
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ตั้งแต/ 30 ปŠลงมา
31-40 ปŠ
41-50 ปŠ
51-60 ปŠ
มากกว/า 60 ปŠ ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากว/าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จากตารางที่ 13 แสดงได0ว/ามีผู0เชี่ยวชาญที่ให0ข0อมูลจํานวน 17 คน ส/วนใหญ/เป4น
เพศชาย คิดเป4นร0อยละ 88.24 และเพศหญิง คิดเป4นร0อยละ 11.76 มีอายุอยู/ระหว/าง 41-50 ปŠ คิดเป4น
ร0อยละ 70.59 รองลงไปมีอายุ ตั้งแต/ 30 ปŠลงมาและ 51-60 ปŠ คิดเป4นร0อยละ 5.88 และมีระดับ
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การศึกษา อยู/ในระดับปริญญาโท คิดเป4นร0อยละ 52.94 และรองลงไปมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเป4นร0อยละ 29.41
3.2 ประเด็นสําคัญขององคประกอบหลักของเกณฑ ดานต.างๆ ที่ผูเชี่ยวชาญใหไว
ดานที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
สําหรับความเสี่ ย งในการบริ ห าร จากการสั ง เคราะหข0 อ มู ล สามารถสรุปได0ว/า
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการวางแผน ด0านการจัดองคการ ด0านการ
เป4นผู0นํา ด0านการควบคุม โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกันดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “การบริหารจัด การเพื่อป|องกัน และ
บริหารความเสี่ยง ในด0านการบริหารจัดการก/อน ระดับนโยบาย คือผู0บริหารก็ต0องกําหนด
ชัดเจนมีการควบคุมเรื่องความเสี่ยงให0ชัดเจน แล0วก็ดูว/าจุดประสงคในการใช0พื้นที่ แตกต/างกัน
อย/างไร ในการใช0พื้นที่และอาคาร เหมือน หรือแตกต/างกันอย/างไร เราเรียกประชุมและหารือ
พร0อมกัน เพื่อว/าเราจะได0วางแผนร/วมกัน ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “เรื่องการจัด
องคกร เรื่องการบริหาร มีการวางแผนก/อนอยู/แล0ว ถ0าจะบอกว/าความเสี่ยงเรื่องการบริหาร
ปtจจุบันนี้ทําอยู/ เพราะเราทํางานมาหลายปŠเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณเอง แต/ความเสี่ยงเป4นเรื่ง
ของบุคคลากรที่มันใหม/มากกว/า เช/น ปtจจุบันนี้โดยเฉพาะช/างอาคารหรือผู0บริหารในระดับ
ล/างๆลงไปที่ไม/มีประสบการณมากนัก แล0วเข0ามาทํางานในลักษณะที่ต0องดูแลอาคารที่มีปtญหา
อะไรมากมาย ส/วนมากเราจะมีการวางแผนรองรับเกือบทุกเรื่อง แผนที่เกิดขึ้นใหม/ๆ กรณีใหม/
ที่เกิดขึ้นมาเราก็ทําแผนรองรับอีก อย/างเดิมเราไม/เคยมีแผนเรื่องชุมนุมผู0ประท0วงพอหลังจาก
ปŠ 2549 มา เราก็มีแผนนี้ขึ้นมาอีก” 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
ดึงเอาความชํา นาญของต/า งประเทศเข0า มาใช0อ ยู/แ ล0ว เรามี ผู0ใ ห0บ ริก าร เรามีตําราจาก
ต/างประเทศเอาเข0ามาได0แน/นอนการปฎิบัติงาน operation มันถูกถ/ายทอดได0มัน สั่งสอนกัน
ได0แ ต/ขณะเดีย วกัน มัน ก็ยัง ติด ที่วัฒ นธรรม เราส/ว นหนึ่ ง เหมือนกัน เพราะคนบ0านเรากับ
คนต/ า งประเทศจะเป4 น อเมริ ก า หรื อ อั ง กฤษ หรื อ ในยุ โ รป เค0 า ถู ก ปลู ก ฝt ง ในแง/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/างมีพร0อมอุปกรณพร0อม
training พร0อม เครื่องมือ tools ต/างๆ พร0อม ประเด็นคือคน วัฒนธรรม เราไม/ได0 อาจต0องมา
สร0าง tools ด0าน FM หรือ tools ด0าน risk ให0เหมาะกับคนหรือช/างอาคารของเรา”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “การวางแผนแล0วต0องเป4นเรื่องของการ ติดตามด0วย”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมติ (2559) “ถ0าในแง/ FM ก็สําหรับผู0บริหารจะมีเรื่องของ งบประมาณ
(budget) แล0วก็การวาง resource คน ที่เกิดขึ้นในการบริหาร FM เรื่องของคุณภาพเป4นเรื่อง
ของบุคคลากรคืออาจจะมองได0เป4นสองส/วนการวางแผนการทํางานของบุคคลากรด0วยอันนี้
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หัวหน0างานเป4นคนกําหนดหรือมอบหมายแต/เมื่อแผนดีแต/คนไม/ปฎิบัติมันก็เป4นความเสี่ยง”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “หนึ่งคือต0องมีเรื่องแผนงาน แผนงานประจําปŠ แผนงาน
ประจําเดือน ถ0าละเอียดกว/านั้นก็คือแผนงานประจําสัปดาห ก็คือภายใน 1 ปŠต0องทําให0ครบ
ตามแผน อาจจะอิงตาม quotation และมันจะมีแผน ประจําเดือน ประจํา 3 เดือน ประจํา
6 เดือน และก็เป4นแผนประจําปŠเกี่ยวกับระบบต/างๆ ไม/เหมือนกันอยู/ที่การจัดการแผนงาน”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ (2559) “เรื่องของการบริหารการจัดการมี องคประกอบหลายด0าน
คือ1)เรื่องการจัดการบริหารบุคลากร 2)นโยบาย 3)สนับสนุน 4)ปtจจัยภายนอก เช/นลูกค0า
กฎหมายที่มีการปรับปรุงอย/างต/อเนื่อง สุดท0ายคือเรื่องของการพัฒ นาบุค ลากรให0ได0รับรู0ถึง
ปtจจัยความเสี่ยงให0มีส/วนร/วมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง การ identify ความเสี่ยงชนิด
ไหนยอมรับได0 ความเสี่ยงไหนยอมรับไม/ได0 การติดตาม การประเมินผล ชัดเจนนโยบายต0อง
ออกมาก/อน ความชัดเจนทางด0านนโยบายนําไปสู/การปฏิบัติ แล0วนํามาประเมินผลทบทวน
ตรวจสอบ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “ด0านบริหารสิ่งที่เป4นประเด็นคือว/า การทํา
อย/างไรให0คนในองคกรสามารถเข0าใจหลักการ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ นี่เป4นเรื่องสําคัญที่
ผู0บริหารต0องทํา เน0นตรงนี้ เพราะว/าจริงๆ แล0วอย/างทุกอย/างที่ผ/านมาทั้งหมด ไม/ว/าจะเป4น
นโยบาย พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร ทุ ก อย/ า ง มั น เป4 น การกระทํ า ทํ า ให0 ค นทั้ ง องคกรเข0 า ใจ”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ (2559) “ถ0าในเรื่องของการบริหาร ถ0าพูดถึงเรื่องของงาน FM
และเรื่องการวางแผนของที่นี่ 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/งมั่นที่จะติดตามแผนงานถ0าผู0บริหารไม/มีความมุ/งมั่นที่
จะเอาชนะปtญหาหรือว/าจะตามแผนให0เป4นตามที่วางไว0ก็ปล/อยให0จัดการไปนั้นคือความเสี่ยงที่
มองว/า ปtจจัยคือผู0บริหารในการวางแผนทั้งคุณสมบัติ ทั้งทักษะ ทั้งประสบการณ ทั้งวุฒิภาวะ
ผู0นําถ0าไม/ทําให0เห็นมันก็จะมีผลเพราะว/าถ0าบริหารงานโครงการใหญ/ๆ มันจะมีประเด็นสําคัญ
ในบ0านเราเลยคือในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ซื่อสัตยต/ออาชีพ ซื่อสัตยต/อลูกค0า ซื่อสัตยต/อผู0มา
รับบริการเรา ถ0าผู0นําไม/แสดงให0เห็นตรงนั้นมันจะมีผลระยะยาวต/อผู0ติดตาม เรื่องพวกนี้เป4น
ความเสี่ยงถ0าไม/ซื่อสัตย นั้นคือคุณสมบัติผู0นําที่ต0องแสดงที่ต0องนําพาองคกร” ผู0เชี่ยวชาญที่ 11
นามสมมติ (2559) “ถ0าในการบริหารถ0าพูดถึงในเรื่องแบบพวกนโยบาย หรือยุทธศาสตร ทิศทาง
ถ0าในมุมมองจากที่เคยทํางานมามองว/าเป4นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่จะทําอย/างไรให0อาคารเป4น
คู/แข/งที่ดีกับคนอื่น หรือว/าอาคารเราสามารถแข/งกับคนอื่นได0 คือถ0าในด0านพวกนี้ก็จะมองเป4น
เรื่องของพวกเกี่ยวกับการทําการตลาดเกี่ยวกับอะไรที่ออกเป4นเชิงพาณิชยที่เกี่ยวกับธุรกิจ ที่
ต0องใช0กลยุทธหรือการวิเคราะหที่ค/อนข0างมากและมีข0อมูลที่ค/อนข0างแน/นเหมือนเราก็ต0อง
คาดการณด0วยว/าสิ่งที่เรากําลังจะคิดหรือว/าวางนโยบายวางแผนไปเป4นไปได0จริงแล0วมันจะ
ประสบความสําเร็จ และตัวองคกรก็สําคัญ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 12 นามสมมติ (2559) “การจัด
องคกรก็คือในเชิงปฏิบัติการทรัพยากรกายภาพของเราต0องมีคนมาเกี่ยวข0องในส/วนไหน ยังไงบ0าง
จริงๆ การจัดองคกรมันก็เป4นการวางแผนประเภทนึงอยู/แล0ว แต/อันนี้ภายใต0เรื่องการบริหาร
มันคงไม/ใช/แค/วางแผน วางแผนแล0วต0องจัดคนให0ทํางานให0ได0ตามนั้นด0วย ก็เป4นการจัดองคกร
ให0ได0ส อดคล0อ งกับ ภารกิจ ของอาคารนั้น ๆ ด0ว ย ว/า อาคารที่มีข นาดต/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 หนึ่งคนอาจจะทําหลายหน0าที่มากขึ้น
อย/างเช/น ในบางอาคาร อาคารใหญ/มากๆ เราอาจจะจัดองคกรมีวิศวะกรครบสาขาเลย สาขา
เครื่องกล แต/ถ0าในสาขาเล็กๆ เราจะจัดให0มีหลายสาขามันก็จะมีต0นทุนมากเกินไป เราก็ต0อง
เน0นคนเดียวที่ครอบคลุม ซึ่งก็อาจจะไม/สามารถลงเชิงลึกได0 เท/ากับผู0เชี่ยวชาญ แต/ว/าเนื่องจาก
ลักษณะโครงสร0างองคกรมันจําเป4น 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 ซึ่งแต/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 ซึ่งจริงๆมันควรจะมีเรื่องที่รู0ก/อนมีแผนสํารองที่จะต0องทํามันก็ไม/ได0ตรวจตาม
เวลามันก็เป4นปtญหามีความรู0ทํางานได0แต/ว/าพลาดเป•ดช0าก/อนเวลาที่กําหนดเกิดปtญหาขึ้นเช/น
ที่ผมเจอ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559) “การบริหารจัดการภายในองคกรการจัดวาง
ระเบียบต/า งๆ การติด ตามผล การประเมิน เรื่อ งของการจัด การบริหารภายในองคกร ที่
สอดคล0องและดําเนินการไปได0 โดยไม/สะดุดติดขัด อันนี้ก็ สามารถเป4นการเริ่ม การบริหาร
ความเสี่ยงอีกอย/างหนึ่ง ความเรียบร0อยในอาคารสํานักงาน การบริหารนี้ก็รวมถึงความเข0าใจ
ของบุคลากรนั้น ทราบในหน0าที่ของตนเองว/าใครต0องทําอะไรตรงไหน พื้นที่ในการปฎิบัติงาน
อันนี้ก็ถือว/าเป4นความเสี่ยงและเลือกหลัก ก็จะมีการบริการก็ถือว/า เป4น เรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงในองคกร การให0บริการลูกค0า หรือ บุคลากร ที่เข0ามาในการรับ ข0อร0องเรียนว/ามี
ผลกระทบแล0ว มัน เสีย ภาพลัก ษณ และเริ่ม การบริห ารจัด การองคกรที่ดีด0านอื่นๆ ก็มีการ
ปฏิบัติงานองคกร คือทุกคนต0องรู0บทบาทหน0าที่” ผู0เชี่ยวชาญที่ 17 นามสมมติ (2559) “งาน
บริหารความเสี่ ยง ก็จะมีเกี่ ยวกับเรื่องการวางแผนงาน การวางแผนงานก็คื อการกํา หนด
ยุทธศาสตร การจัดสรรทรัพยากรของสํานักงานให0เพียงพอ ก็คือวางแผนลักษณะการจัดสรร
พื้นที่ให0เพียงพอต/อปริมาณของพนักงาน แล0วก็มีความคล/องตัวต/อการปฏิบัติงาน”

หากพิ จ ารณาถึ งความเสี่ ย งในการบริ ห าร ได0 ข0 อ เสนอแนะจาก ผู0 เ ชี่ ย วชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ดานการวางแผน มุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานขององคการและการสรรหาผู0บริหารอาคาร การจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร ดานการจัดองคการ มุ/ง
ให0ความสําคัญกับ กระบวนการในการให0บริการเหมาะสม และรวดเร็ว ดานการเป-นผูนํา มุ/งให0
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ความสําคัญกับ ความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน ดานการควบคุม การ
ติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้งและรายงานให0เจ0าของ สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาที่ต0องการได0
ความตรงต/อเวลา
ดานที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation)
สําหรับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) จากการสังเคราะห
ข0 อมู ล สามารถสรุ ป ได0 ว/ า ผู0 เชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ตรงกั น หลายประเด็ น ได0 แ ก/ ด0 า นการเงิ น ด0 า น
ปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ด0านบริการอาคาร ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร ด0านการบริการ
และการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกัน
ดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “Operation ของอาคารบํารุงระบบปรับ
อากาศ ลิฟต ความเสี่ยงในการใช0อาคาร รวมไปถึง ความเสี่ย งที่เกิดจากการก/อสร0างด0วย
ความเสี่ยงมาจากผู0รับเหมา ทั้งคน ผู0รับเหมาปะปนเข0ามาในพื้นที่ ทั้งระบบ เพราะว/าเรายังใช0
อย/างระบบดับเพลิง ป|องกันเหตุ การแจ0งเหตุ เรายังใช0ร/วมกันอยู/ Access Control ในการเข0า
พื้นที่ ความเสี่ยงที่ผิดปกติไปจากแนวการใช0อาคารทั่วไป เรื่องของการประกอบระบบอาคารที่
มีความเสี่ยง เราต0องป|องกันให0เกิดน0อยน0อยสุด”ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “มี 2
เรื่อง คือถ0าบอกว/าเรื่องบริการจะมีเรื่องของการจัดเก็บค/าสาธารณูปโภค เราเคย สูญเสียเงิน
ถ0านับรวมกันตั้งแต/เป•ดอาคารมาเกือบสิบล0าน คือตอนที่ก/อสร0างอาคารจะมีการเพิ่ม มิเตอร
ไฟฟ|า มาเรื่อยๆ ปรากฎว/ามี มิเตอรไฟฟ|า อยู/ประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว/าเป4น มิเตอรไฟฟ|า ตัวคูณ
ที่เป4น CT ก็ไปจดตัวคูณผิดมาตั้งแต/แรก แล0วก็ไม/มีการเปลี่ยนแปลงก็เก็บแบบนี้มาเรื่อยๆ นี่
กรณีที่สองมี มิเตอรไฟฟ|า ที่มันแปลกปลอมไม/ได0ไปจด ไม/ได0ไปหักลบออก คนที่บริหารจริงๆที่
เป4นผู0จัดการที่ต0องดูภาพรวมต0องดูเพราะฉะนั้นวิศวกรที่เข0ามาใหม/เขาไม/รู0เรื่อง รู0แต/ว/าหลักการ
บํารุงรักษา(maintenance) คืออะไร แต/เขาไม/รู0ว/า รอบสิ่ง เหล/า นี้ไ ม/เหมือนเครื่องจักรใน
โรงงานทั่ ว ๆไปเท/ า ที่ เห็ น ก็ คื อส/ ว นใหญ/ เ ป4 น เรื่ อ งของงานที่ มั น มากเกิ น ปริ ม าณที่ ช/ า งมี อ ยู/
อย/ า งเช/ น ว/ า โดยปกติ ช/ า งก็ ค วรมี หน0 า ที่ แ ค/ ดู แ ลระบบประกอบอาคารจะทํ า งานตามรอบ
บํารุงรักษา และ ปฎิบัติงานให0อาคารทํางานได0ใช0งานได0แต/ละวัน แต/เขาไม/ได0มีหน0าที่แค/นั้น
ในแต/ละวันอาจจะโดน มอบหมายไปเปลี่ยน ทํางานตามที่มอบหมายเพิ่ม ไปปรับพื้นที่ตรงนั้น
ตรงนี้ ไปจัดงาน มี ต/างๆ ไปช/วยหน/อย จัดเครื่องเสียง หรืออะไรต/างๆ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ
(2559) “ผมจะมองว/า management สําคัญที่สุด คือนโยบายของผู0บริหาร เป|าหมายสําคัญที่สุด
การ operation ขึ้นอยู/กับ เป|าหมายของผู0บริหาร ถ0าเค0าเน0นว/ามันจะต0องกําจัดความเสี่ยง
ทุกอย/างให0ได0ภายในอาคารเพื่อให0 ผู0ใช0งานในอาคาร ปลอดภัยมากที่สุดหรือเสี่ยงน0อยที่สุด
operations แน/นอนเขาต0องทําตาม ความชํานาญต/างๆ อย/างที่บอกในแง/ของ operation”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “เรื่องอาคารมันก็จะไม/ได0เยอะมากเท/ากับเรื่องของคนทั่วไป
แล0วเรื่องการบริหารจัดการเรื่อง 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 ทีมผมบ0างครั้งก็ไป
ตรวจเหมือนกันว/าของที่ต0องทําคือรายวัน รายอาทิตย รายดือน พวกนี้มันมีการทําตามนั้นหรือ
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เปล/า”ผู0เชี่ยวชาญที่ 5 นามสมมติ (2559) “operation อาจจะมองมากว/าเรื่องช/างก็ได0
security ก็เป4น operation อย/างหนึ่ง cleaning ก็เป4น operation อย/างหนึ่ง รปภ แม/บ0าน
landscape, pest control, lift, fire alarm,ระบบบํา บั ด น้ํา เสีย , service ทุกอย/า งก็มี
ความเสี่ยงหมด รปภ ถ0าไม/รู0จักที่จะสังเกตก็ไม/สามารถแก0ปtญหาก็เกิดความเสี่ยง แม/บ0านก็
เหมือนกันถ0าไม/มีวงรอบที่ดีพอในการบํารุงรักษา ห0องน้ํ าสกปรก คนก็ไม/อยากจะเข0าใช0 มี
ห0องน้ําสามห0อง สกปรกสองละ มันก็จะเกิดการรอคิว compliant ก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจ
ของลูกค0ากระทบหมด”ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “ด0านของช/าง ส/วนใหญ/ก็จะเป4น
เรื่องในด0านของการ บํารุงรักษาระบบประอกบอาคาร จํานวนบุคลากรต0องได0ตามปริมาณงาน
ในด0านของการปฏิบัติงานนั้นก็คือ เป4นในด0านของการบํารุงรักษา ได0แก/ งานควบคุมอาคาร
การทํ างานซ/อมบํ ารุงต/ างๆ ภายในอาคาร ในเรื่องของช/างแต/ละคน ประสบการณในการ
ทํางานที่เคยผ/านงานมาก/อน อย/างเช/น เครื่องปรับอากาศ ถ0าคนไม/เคยทํามาในด0านนี้ก็จะยาก
นิดนึง ใช0ในเรื่องการฝ{กฝนในด0านนี้เรื่องลูกค0ารายใหม/ เราใช0ตัวนี้เราอิงตามในการรับพื้นที่คืน
ของอาคารจะอิงตามเดิมของอาคารก็คือลูกค0าทุกรายจะต0องปรับปรุงสภาพ อย/างเช/น ปรับ
อากาศ สุขาภิบาล fire alarm, fire protection”ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ (2559) “เรื่อง
ของเครื่องจักรคือการบํารุงรักษา การเปลี่ยนทดแทนเมื่อประสิทธิภาพลดลง การลดความเสี่ยง
ของ Break down เรื่องของการ Operation เรื่องของการเป•ดป•ดเป4นเรื่องของความเสี่ยงอีก
ส/วนหนึ่งถ0าเป4นเรื่องของคนคือการให0การศึกษาการมีส/วนร/วมเรื่องของ ความซื่อสัตย ความ
สํานึ กของงานด0 านบริการความรับ ผิดชอบต/อองคกร ลูกค0 า ” ผู0เชี่ย วชาญที่ 8 นามสมมติ
(2559) “ความเสี่ยงเรื่อง operation ใครเป4นคนทํา พนักงานระดับต/างๆ มันก็ย0อนกลับไปที่
ความเสี่ยงด0าน หัวหน0ากลุ/ม(Headman)การสื่อสารกับพนักงานระดับ หัวหน0ากลุ/ม เรื่องของ
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 ลิฟตติด เทคโนโลยี
เว็บไซตล/ม ไฟดับ พวกนี้นะครับ ผมกระทบไม/รุนแรง ส/วนใหญ/เป4น operation List ควบคุม
ง/า ย ผมกระทบไม/รุนแรงเท/า ความเสี่ย งโอกาส กั บ ผลกระทบ เกิ ดบ/ อยมาก แต/ ว/า ความ
ผิดพลาดต่ํา แต/ Management เกิดน0อย แต/กระทบแรง เพราะมันทั้งองคกรเลย ผมจะมอง
ว/าเรื่องของเทคนิคการควบคุ ม ที่ สํา คั ญ ผมมองว/ า เรื่ อ งปt จ จั ย เกี่ ย วกั บ การควบคุ มของ
operation List และเรื่องของเทคโนโลยี สําหรับงาน FM” ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ
(2559) “เรื่องของการประสานงานถ0า operations คือในส/วนของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข0องมี
มาก เรื่องของการบริหารอาคารทั้ง FM ของอาคารเราเอง ย0อนกลับไปอันเดิมว/าเป4นเรื่องของ
การติดต/อประสานงาน ทักษะก็สําคัญ ถ0าพูดถึงทักษะ แน/นอนว/างาน FM เป4นงานที่คนไม/
ค/อยรู0 แล0วเวลาเราประสานงานคืองาน FM มันอยู/ทุกหย/อมหญ0า ของงานอย/างที่คนทั่วไปที่
เขาไม/เข0าใจเค0าก็จะคิดอีกอย/างหนึ่ง เวลาไปประสานงานกับฝŽายอาคารซึ่งก็ไม/รู0จะอธิบายงาน
เกี่ยวกับ FM นี้อย/างไรให0เขาเข0าใจว/าวิธีการทํางานของเขา ก็เกิดความไม/เข0าใจกัน เพราะงั้น
คนทั่วๆไปก็ควรจะต0องมีความรู0ในงานของ FM ด0วย เพื่อที่จะเข0าใจในการสื่อสารประสานงาน
กับทาง FM ด0านของช/องว/างที่เกิดขึ้น แล0วก็ความเสี่ยงด0านควบคุมคุณภาพอาจารยก็มองว/า
ที่นี่ก็มีจัดบูทจัดอะไรแล0วเวลาคนมาเช/าพื้นที่อาจทําให0 กระทั่งงาน FM ที่มี outsource ก็มี
การตรวจสอบ ประเมิน ติดตาม”ผู0เชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมติ (2559) “โดยทั่วไปงานด0าน

162
operations มันจะมีปtจจัยภายนอกที่เกี่ยวข0องเรื่องงานที่ทําเป4นทีมก็อาจจะเป4น patterns
แต/งานที่ปรากฎว/ามันต0อง corrective ทันทีทันใดหรือว/างานที่ต0อง urgent ทําแก0ปtญหา
ทันทีทันใด พวกนี้จะเกิดความเสี่ยงถ0า staff หรือผู0ปฎิบัติไม/มีองคความรู0 ไม/มีทักษะ sequent
ของงานไม/ต/อเนื่องไม/ชัดเจนไม/มี manual ที่เป4น guideline ข0อปฎิบัติ ผมว/างาน operations
ที่มีความเสี่ยงคือตัวผู0ปฎิบัติเอง จะเหมือนกันแนวคิดเหมือนกันกับผู0บริหาร ใช/ครับ คือผมมอง
ว/าผู0ปฎิบัติมีความรู0 แต/รู0มากรู0น0อยอีกเรื่อง และผู0ปฎิบัติเนี้ยก็ต0องมีทักษะ ทักษะในด0านการ
แก0ปtญหา ในด0านสื่อสาร พอรับข0อมูลมาจะ corrective ยังไงก็ต0องมีทักษะในการจัดการการ
ประสานงาน แต/สิ่งหนึ่งคือมันมีเฉพาะบุคคลจะเป4นแนวสามารถที่จะลิ้งคต/อนี้ไปจะเป4นอะไร
ต/อไปไม/ใช/ว/างานปtญหาเข0ามา แล0ว ทําๆแล0วเกิดมีปtญหา affect ขึ้นมา ปtญหานั้นๆเก็บเอาไว0
สุดท0ายก็เสี่ยงขึ้นมาเป4นปtญ หาขึ้น มายิ่ง เป4น งาน O&M ผมมองว/า ปtญ หาส/ว นใหญ/มาจาก
ผู0ปฎิ บัติต 0อ งมี manual มัน มีแ ต/ว/า เราไม/อ/า น เพราะเป4 นอะไรที่ ค/อนข0า ง complicate
สลับซับซ0อนมากมันเป4นเรื่องน/าเบื่อ คือส/วนใหญ/แล0วบ0 านเราต0องใช0ทักษะในการ action
ทันทีเหมือนกับว/าขึ้นอยู/ที่บุคคลอะ คือมันมี manual ใช/มะแต/ว/าพอเกิดเหตุการณที่ต0องแก0ไข
ที่ต0อง operations จริงๆ กลายเป4นว/าอยู/ที่คนทําไม/ได0อยู/ที่ manual นั้นๆเพราะเครื่องจักร
มันก็มีเหมือนกันหลายๆอาคาร ผู0เชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมติ (2559) “ปกติเวลาเราทํางาน
อาคารมันจะมี KPI กับ SLA เป4นตัวจับไม/ว/าจะเป4นภายในองคกรจับกันเองหรือว/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 เรื่องตัวทักษะ มันเป4นตัวบ/งชี้เรื่องความ
เสี่ยง สมมติว/าเราทํา operation เกี่ยวกับงานระบบพูดง/ายๆเลยเวลาทํางานระบบเราก็ต0องมี
ช/างอาคาร มีหัวหน0าช/าง มีผู0รับเหมาอะไรพวกนี้ ความเสี่ยงอันดับแรกถ0าเรามีพนักงานที่เข0า
มาแต/พนักงานไม/มี skill หรือไม/มีประสบการณทางด0านนี้อันนี้คือความเสี่ยง มันเลยทําให0
องคกรต0องเกิดการเทรนนิ่ง หรือว/าหาคนที่มีประสบการณทางด0านนี้มาก/อน หรือแม0กระทั่ง
พนักงานเข0ามาทํางานมีประสบการณจริงแต/อาจจะไม/ได0รู0จริงหรือไม/ได0ถนัดในบางเรื่องที่เป4น
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/ตรงกับที่คนอื่นๆ คิด มันก็เกิดความคาดหวัง เกิดความปฏิบัติที่ไม/ตรงกัน ถึงมี
ทักษะดี แต/ไม/บอกให0ดีว/าจะให0ทําอะไร มันก็ไม/ได0ผลอย/างที่เราต0องการอยู/ดี เพราะฉะนั้นมัน
ไม/ได0ขึ้นอยู/กับทักษะอย/า งเดีย ว ในเรื่องของการปฎิบัติง าน มัน ประกอบกับกระบวนการ
ทํางานที่มีรวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นอย/างเป4นระบบ ไม/ใช/วันดีคืนดีก็อยากปฏิบัติตาม
วันดีคืนดีไม/อยากปฏิบัติงานทุกคนจะต0องปฏิบัติอย/างเดียวกัน สม่ําเสมอ มันจะทําให0การ
ปฏิ บั ติ ก ารมั น มี ค วามเสี่ ย งน0 อ ยเพราะฉะนั้ น การปฏิ บั ติ ก ารมันไม/ใช/แค/ทักษะบุคคล มัน
ประกอบด0 ว ยหลายๆ อย/า ง ทั ้ง การทํ า งาน รวมถึง ตัว อาคารด0ว ย ตัว โครงสร0า งด0 ว ย
ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “มีปtจจัยเรื่องของผู0ปฎิบัติงาน วิธีการปฎิบัติงาน ปtจจัย
เรื่องของความต0องการและก็ตัวผู0ว/าจ0าง ในแง/ผู0ปฎิบัติงาน เป4นปtจจัยความเสี่ยง ในด0านการ
ปฎิบัติง าน ในสายงานด0า นนี้ก็มีผู0ตั้ง หลายปาตี้ห ลายกลุ/ม ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ
(2559) “ผมจะโฟกัสเรื่องของทางด0านวิศวกรรม หลักๆ ผม โฟกัสไปที่เรื่องแรก จะมี 3 ส/วน
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ด0านวิศวกรรม หลัก จะโฟกัสไปเรื่องแรกของบุคลากร จะต0องดูแลงาน ความเสี่ยงจะต0องเป4น
เรื่องของความเสี่ยงทางด0านOperateเครื่องจักรควบคุมความเสี่ยงไม/ นอกจากเราสามารถทํา
ให0มันระบบ Running ไม/มีแล0วต0องถูกพัฒนา ต0องมีการอบรมเรียนรู0อันนี้ก็ถือเป4นการเรียนรู0
และควบคุมคุณภาพของงานถ0าเพราะให0คุณภาพ ควบคุมคุณภาพของการปฎิบัติงานก็เพิ่มขึ้น
การบํารุงรักษาระบบการประกอบอาคารเรื่องของงานบรรลุ Management แน/นอนคุณภาพ
ของมันจะทําให0เครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพดีๆ ทั้ง อายุยาวประหยัดพลังงาน จะควบคุมคุณ
นั้นมีเรื่อง การควบคุมประสานงานประเมินผล เกี่ยวกับการส/งมอบพี้นที่ ส/งมอบมิเตอรน้ํา
มิเตอรไฟ การจดตัวเลข” ผู0เชี่ยวชาญที่ 16 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงด0าน Operation
ปtจจุบันจะมีในเรื่องของการร0องเรียนคือในเรื่องของ operate อุปกรณเครื่องจักรเป4นไปตาม
งานประจําวันตอนนี้บรรเทาลง แต/ในเรื่องของการร0องเรียนหรือการรับแจ0งปtญหาข0อขัดข0อง
ตอนนี้ยังอยู/ในช/วงของการเร/งดําเนินการให0ทันท/วงทีกับเวลาที่มีการร0องขอเข0ามา เช/น มีการ
แจ0ง เข0า มาก็จะพยายามเข0 าพบลูกค0า ให0เร็ว ที่สุด อย/า งวั นนี้พ อมี การแจ0ง เราขึ้น ไปถึงลู กค0 า
ภายใน5นาทีไปรับทราบไว0ก/อนแล0วที่เหลือก็จะเป4น Process ก็จะติดตามให0เป4นระยะๆ ก็ใน
อนาคตที่ตั้งเป|าไว0คือ Service level agreement ที่อาจต0องนําเสนอเป4นข0อตกลงเป4นเงื่อนไข
ของทีมงานว/า เมื่อรับแจ0งจากลูกค0า ต0องพบลูกค0าภายในกี่นาที เป4นต0น การ Operation ก็จะ
มีองคประกอบหลายๆด0าน อย/างที่ทราบก็จะมีในเรื่อง ด0านการจ/ายความเย็นความพึ่งพอใจ
ให0กับลูกค0า อะไรประมาณนี้ Operation มีในเรื่องของ operate กับ maintenance เอาใน
ด0าน operate ก/อนตอนนี้เราก็จัดคนเข0าทํางานoperate ในเรื่องของเครื่องจักรการเดินเครื่อง
ทําน้ําเย็นย (chiller) การเป•ด-ป•ดไฟตามช/วงเวลา แล0วก็ในเรื่องของการตรวจเช็คการตรวจวัด
ระดับของน้ําประปาน้ําใช0ตามจุดต/างๆที่มีความเสี่ยงถังน้ําใต0ดินถังน้ําดาดฟ|าตรวจเช็คการ
ทํางานของปt•มน้ํา เป4นต0น ถัดมาในเรื่องของ preventive maintenance เรามีการวางแผน
ตามวงรอบอิงตามมาตรฐานของผู0ผลิตของอุปกรณนั้นๆก็จะเข0าไปตามวงรอบทุกๆ 1 เดือน
ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปŠ ยกตัวอย/างเช/น ปt•มน้ําต0องมีการเติมสารหล/อลื่นเป4นประจํา
ทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล0วแต/ขนาด ก็เครื่องจักรหลักก็คือเครื่องของ chiller ก็จะมีการ
ติดต/อผู0ชํานาญการเฉพาะทางก็จะเข0ามาดูแลบํารุงรักษาประจําเดือน ประจําในวงรอบที่เขา
กําหนด ตรวจวัดคุณภาพน้ําของ หอผึ่งลม (cooling tower) เราก็มีความใส/ใจในการ
แพร/กระจายของเชื้อซึ่งมีความสําคัญกับสภาพแวดล0อมกับผู0ใช0ก็จะมีการสุ/มตรวจทุกๆ 6 เดือน
แล0วเรื่องของบ/อบําบัดน้ําเสียเป4นเรื่องของมวลภาวะและสิ่งแวดล0อมมีการเก็บสถิติเก็บข0อมูล
ตรวจค/าน้ําทุก 1 เดือน เพราะพวกนี้จะต0องไปอิงในการทิ้งของคลองสาธารณะ ถัดมาเป4นใน
เรื่องของ Service การบริการผู0ใช0ภายในอาคารจะมีการกําหนดการมีเอกสารเข0ามาควบคุม
เพื่อป|องกันความผิดพลาดเพื่อป|องกันงานที่รับแจ0งเข0ามาแล0วไม/ได0ไปทํา แล0วก็มีในเรื่องของ
การควบคุมผู0รับเหมาการกํากับดูแลผู0รับเหมาเราอาศัยความร/วมมือของฝŽายงานรักษาความ
ปลอดภัยเข0ามาเกี่ยวข0องในเรื่องของการตรวจสอบชุด หรือ เครื่องมือ อุปกรณป|องกันการ
ทํางานต/างๆที่เข0ามาภายในอาคารการทํางานที่มีความเสี่ยง Hot work ก็จะต0องมีอุปกรณ
ป|องกันเช/นถังดับเพลิง นะครับใช/ครับเพราะทุกๆหัวข0องานจะเกี่ยวข0องกันหมดถ0าoperate
ไม/ได0เนื่องจากอุปกรณไม/ได0รับการดูแลอย/างทั่วถึงมันก็จะทําให0อุปกรณชํารุด User ก็จะ
ร0องเรียนมันจะเป4นตามลําดับ" ผู0เชี่ยวชาญที่ 17 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงก็คือ เรื่อง
ความเข0ากันของการปฏิบัติงาน ถ0าอาคารมีการเปลี่ยนแปลงผู0บริหารอาคารบ/อย เราต0องมา
เริ่มต0นกันใหม/ การสื่อสารบางทีอาจจะไม/ต/อเนื่อง หรือเข0าใจกันผิดพลาด ทางบริษัทจะต0อง
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วางเงินค้ําประกันต/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 การนําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0า
บัญชีของเจ0าของอาคาร การจัดส/งข0อมูลทางบัญชีและการเงิน ให0กับเจ0าของอาคาร ด0านปฎิบัติงาน
และบํารุงรักษา มุ/งให0ความสําคัญกับ ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ
เครื่องจักร ที่กําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห
การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลัก ทําให0เครื่องจักรเกิดไม/การชํารุดเสียหาย ก/อนกําหนด โดย
เจ0าของอาคารไม/ต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ และไม/ส/งผลกระทบต/อธุรกิจ
ของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร เจ0าหน0าที่มีความรู0 ทักษะ ความเข0าใจในการซ/อมแซม
การดูแลรักษาอาคารตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทางราชการกําหนด
ไว0 ด0านบริการอาคาร มุ/งให0ความสําคัญกับ การปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆ การ
ปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส ความเอาใจใส/ใน
การควบคุมดูแลงานบริการต/างๆ ปtญหาทางการเมือง ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร มุ/งให0
ความสําคัญกับ การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ0าง การประสานงานที่ดีภายในส/วนงาน การส/งเรื่องที่
ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่เกี่ยวข0อง ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร มุ/งให0ความสําคัญกับ การเอาใจใส/และการให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร มี
ความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการประสานงานสามารถและอํานวยความสะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ
ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคาร
ดานที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control)
สําหรับความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ จากการสังเคราะหข0อมูลสามารถ
สรุปได0ว/า ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของ
อาคาร ด0านผู0บริหารอาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกันดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “มีหน/วนงานตรวจสอบด0วยมีครบหมดเลย มี
การส/ง KPI ทุกเดือน ก/อนที่จะเกิดระบบนี่มันเกิดความเสี่ยงมาก/อนแล0ว เมื่อหลายปŠก/อนก็มี
ระบบไม/ได0ดูแลเลยมาหลายเดือนเป4นปŠเพราะไม/มีการตวจสอบไม/มี KPI” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นาม
สมมติ (2559) “execution และ QC พอมีการปฎิบัติแล0วเราต0องมีการ track ว/าต0องปรับแก0ไข
เพื่อให0มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 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 มีเรื่องของการทํา scoring เรื่องของการควบคุมคุณภาพ การให0 score ก็แล0วแต/ที่ว/าจะ
ปฎิบัติกันอย/างไร บางทีเนื้อหาของงานก็ต0องตรวจสอบรอบวัน บางอย/า งมีการซุ/มตรวจก็มี”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 6 นามสมมติ (2559) “เราจะมีการตรวจสอบโดยหน/วยงานกลาง โดยตรวจสอบว/า
เราดําเนินงานตามแผน ตามระเบียบของอาคาร ตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
อันไหนที่สามารถปรับปรุงให0ดีขึ้นได0ก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม" ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ
(2559) “หนึ่งก็คือ ชัดเจนมากเวลาทุกอย/างที่ส/งมอบให0ผู0เช/า ต0องเคลียร คือหนึ่งพื้นที่ขนาดไหน
เท/าไหร/ อะไรที่ต0องส/งมอบบ0าง คือถ0าเราเคลียรเรื่องรายละเอียดที่ส/งมอบหมายถึงว/า ถ0าข0อมูล
ไม/ครบก็ต0องสอบถามว/าต0องส/งมอบในเงื่อนไขอะไร เงือ/นไขต0องชัดเจน เมื่อชัดเจนเสร็จแล0วใน
ฐานะกํากับหน/วยงานต0องตรวจสอบทุกข0อทุกประเด็นว/าถูก verify อย/างเช/น พื้นที่ถูกต0อง วัด
แล0วตรง สภาพฝ|า เพดาน โคมไฟ facility ต/างๆ ถูกต0อง เงื่อนไขอื่นๆอย/างเช/นที่จอดรถ อะไรต/างๆ
ต0องชัดเจนและถูกต0อง และถูกทวนสอบว/าถูกต0องจริงๆ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559)
“ในทาง FM ไม/เคลียรกับตรงนี้เท/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 ฝŽายบริหารอาคารต0องมี
ผู0รับเหมาเรื่องการควบคุมคุณภาพ ติดต/อใคร ถ0าคุยเรื่อง รปภ. เรื่องยาม ใครเป4นผู0ประสานเรื่อง
ยาม ผู0รับเหมาช/วง เรื่องช/าง ใครเป4นคนจัดการ ผมว/าอาคารมีการเอาผู0รับเหมา (contractor)
อื่น เช/นทําลิฟต บันไดเลื่อน ระบบไฟต/างๆ ใครเป4นคนจัดการ เพราะต0องรู0เรื่องระบบตรงนั้น
สิ่งนั้น ผมบอก Building maintenance ที่เคยไปดู ผมบอกคุณต0องรู0นะ คุณต0องดูนะ ออฟฟ•ศ
ก ไก/ เค0าทําอะไร ออฟฟ•ศ ข ไข/ ทําธุรกิจอะไร ถ0าเรารู0ตรงนั้นน/ะ มันจะรู0ความต0องการออฟฟ•ศ
นั้น ว/าต0องการอะไร ต0องการแอรหรือไม/ ตึกหยุดปŠใหม/ บริษัทนี้ไม/หยุด ตึกหยุดสิ้นปŠ บางอาคาร
หยุดตรุษจีน บางอาคารไม/หยุด มันจะช/วยทําให0เราสามารถควบคุมคุณภาพได0 ตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค0าคือในกรณีนี้ผมจะไม/พูดเรื่องความพึงพอใจของลุกค0า เรพาะว/ามันเป4นส/วนนึง
คุณภาพ แต/ว/าผมจะไม/มองความพึงพอใจของลูกค0าเลย เพราะว/าลูกค0า มีจํานวนหลายร0อยคน
ความต0องการต/างกันนี้จะกลับไปที่เรื่องการควบคุมคุณภาพ ถ0าเกิด Manual อยู/ มั้นก็มีวิธี
ตรวจสอบอีกว/าตัวนี้อ/านผิดอ/านถูกอะไรยังไง ป|องกันการผิดพลาดในการอ/าน เราเชื่อว/าช/างก็
อ/านผิด เราต0องเผื่อ ต/อให0ไว0ใจซื่อสัตยได0ยังไงก็อ/านผิด บางทีมืด อ/านไม/ได0 มิเตอรอยู/ในตําแหน/ง
ที่อ/านไม/ได0ครับ มิเตอรน้ําก็เหมือนกันครับ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 10 นามสมมติ (2559) “ผมมองว/ามัน
สําคัญครับเพราะว/าส/วนใหญ/งานจัดการคือเป4นตัวหลักเลยเพราะส/วนใหญ/เราใช0วิธีจ0าง model
เป4น outsource ส/วนใหญ/แล0วตัวที่คุมคุณภาพบางทีก็ไม/ได0อยู/ใน สายงานนั้นจริงๆ ซึ่งเป4นผู0ที่
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/ไปโยนภาระเรื่องมอบหมายงานจนมัน
เกินไปแล0วเค0ามาประเมิน แล0วที่สําคัญคือตัวผู0จัดการที่มาจัดการมาประเมิน บางทีผมก็ไม/รู0ว/า
เขาจะประเมิน ต0องใช0ประสบการณ ทักษะ แต/ว/าถ0าไม/มีทักษะ เค0าก็จะใช0ตําราคนละเล/มว/าจะ
ประเมินเรื่องอะไร” ผู0เชี่ยวชาญที่ 12 นามสมมติ (2559) “การควบคุ ม คุ ณ ภาพ มั น ก็มี
เป|าหมายและความคาดหวังว/าในเรื่องของคุณภาพที่ต0องการ บางเรื่องก็เป4น ในเรื่องของคน
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คนไม/ใช/เครื่องจักร มีความรู0สึกนึกคิด คืออะไรไม/รู0อ/ะ ที่ทําให0ไม/ทําตามข0อตกลงกัน มันก็คือ
ความเสี่ยง

หากพิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งสํา หรั บ การควบคุมคุณภาพ ได0ข0อเสนอแนะจาก
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของอาคาร มุ/ง
ให0ความสําคัญกับ การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพ
สะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผนปฎิบัติงานได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ควบคุม
ให0กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการตามแผนที่วางไว0 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 แก0ไขสถานการณได0หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคารมีความรู0 ความเข0าใจ การติดตาม สามารถควบคุม
คุณภาพงานได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคาร
ดานที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover)
สําหรับความเสี่ย งสําหรับ ส/งมอบ จากการสังเคราะหข0อมูล สามารถสรุปได0ว/า
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านการส/งมอบพื้นที่ ด0านการจัดเก็บรายได0 โดย
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกันดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “เป4นความเสี่ยงเลยทีเดียวเพราะว/าเคยเกิด
ว/าพื้นที่ที่ผู0เช/าเราอยู/ตอนที่ส/งมอบพื้นที่โดยเฉพาะเวลาทําสัญญาสมมุติ 90 บริษัทก็ทําสัญญา
เดียว เวลาวัดพื้นที่เดิมเราก็เอาตลับเมตรวัด วัดก็มีมุ มเล็กมุมน0อยก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะ
บางพื้นที่ใช0 บางพื้นที่ไม/ได0ใช0 บางพื้นที่เข0าไปใช0ในห0องที่ วัดหรือไม/วัด นับหรือไม/นับ หรือใน
พื้นที่มีการกั้นขึ้นมาใหม/ 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 มีความเสี่ยงในเรื่องของต0นทุนที่มันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการตกลงการ
เช/าตั้งแต/แรกไม/ชัดเจน เช/น เช/ามาตั้งแต/ 30 ปŠที่แล0วอาจจะยังไม/ได0ตกลงกันว/าตอนส/งคืนจะ
ส/งในสภาพไหน ถ0าตกลงกันไม/ได0ว/าตกลงคุณจะรื้อหรือผมจะรื้อ แล0วรื้ออยู/ในสภาพไหน ท/อ
ลมต0องรื้อหมดมั้ยหรือคงไว0 เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี่ควรจะป|องกันตั้งแต/การเช/าในครั้งแรก”
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/สนเค0าก็ใ ช0วัส ดุที่มีค วามเสี่ย ง พอมัน มีค วามเสี่ย งออฟฟ•ต นึง มัน ก็มีความเสี่ยงทั้งตึก”
ผู 0 เ ชี ่ ย วชาญที ่ 5 นามสมมติ (2559) การส/ ง มอบถ0 า เป4 น การส/ ง มอบพื้ น ที่ เรื่ องของ
commercial term ส/งมอบพื้นที่กันไม/ทัน แต/ส/วนใหญ/แล0วลูกค0าเป4นคนส/งมอบให0 จะไม/ค/อย
เป4นคนส/งมอบให0ลูกค0า การส/งมองไม/ทันมันจะมีเรื่องค/าปรับ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 7 นามสมมติ
(2559) “หนึ่งก็คือ ชัดเจนมากเวลาทุกอย/างที่ส/งมอบให0ผู0เช/า ต0องเคลียร คือหนึ่งพื้นที่ขนาด
ไหน เท/าไหร/ อะไรที่ต0องส/งมอบบ0าง คือถ0าเราเคลียรเรื่องรายละเอียดที่ส/งมอบหมายถึงว/า ถ0า
ข0อมูลไม/ครบก็ต0องสอบถามว/าต0องส/งมอบในเงื่อนไขอะไร เงื่อนไขต0องชัดเจน เมื่อชัดเจนเสร็จ
แล0วในฐานะกํากับหน/วยงานต0องตรวจสอบทุกข0อทุกประเด็นว/าถูก verify อย/างเช/น พื้นที่
ถูกต0อง วัดแล0วตรง สภาพฝ|า เพดาน โคมไฟ facility ต/างๆ ถูกต0อง เงื่อนไขอื่นๆอย/างเช/นที่
จอดรถ อะไรต/างๆต0องชัดเจนและถูกต0อง และถูกทวนสอบว/าถูกต0องจริงๆ การส/งมอบงานมัน
มีปtจจัยอยู/ เชิงงานโครงการมีปtจจัยอยู/สองส/วน หนึ่งผู0ดําเนินงาน สองผู0ควบคุม สามคือคนที่
เกี่ ย วข0 อง อย/ า งเช/น เราไปทํา ในพื้ น ที่ลู กค0 า ที นี่สํ า คั ญ สุ ด ก็คื อ หนึ่ ง คุ ณ ภาพผู0ค วบคุ ม กั บ
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 เป4นเรื่องเทคนิคเลย คือว/าวัดด0วยกัน ทําแบบ เทียบกัน
Asbuil ถูกต0องครับ เราบอกบริษัททําคู/มือการตกแต/งอาคารขขึ้นมาอีกอันนึงนอกเหนือจากการ
แล0วก็เสร็จการก็มีเจ0าหน0าที่คุมพื้นที่บางบริษัทจะมีทีนั้นหน0าที่คอยประสานงาน” ผู0เชี่ยวชาญ
ที่ 9 นามสมมติ (2559) “ด0านส/งมอบคิด handover มีคนมาเช/าพื้นที่ เช/าออกบูทก็มีคนคอย
ตรวจสอบว/า มีอะไรเสีย หายหรือไม/ ด0า นสุด ท0า ยด0า นความปลอดภัย อาจารยก็มองว/าที่นี่
เป4นอาคารเขียว อยู/แล0วในเรื่องของอากาศอะไรก็คิดว/าน/าจะสมบูรณละ ก็ลดความเสี่ยงได0
ระดับหนึ่ง”

หากพิจารณาถึงความเสี่ย งสํา หรับ ส/ง มอบ ได0ข0อ เสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แ ก/ ด0านการส/งมอบพื้น ที่ มุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนด
มาตรฐานการวัด พื้น ที่ ที่จ ะส/ง เพื่อ ลดความเสี่ย งและโอกาสเกิด ความผิด พลาดในการวัดพื้นที่
เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบการส/งมอบพื้นที่มีความรู0ความเข0าใจการวัดพื้นที่และการประสานงานด0านต/างๆ
ในการส/งมอบพื้นที่ ด0านการจัดเก็บรายได0 มุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดเก็บค/าเช/าพื้นที่ เจ0าหน0าที่
จัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/าพื้นที่ของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและถูกต0อง และมีผู0คอยตรวจสอบ
และปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา มีการจัดทําคู/มือการจดหน/วย
มิเตอรไฟฟ|า เพื่อลดความผิดพลาดของเจ0าหน0า ที่ในการสรุป หน/ว ยของการใช0พลังงานไฟฟ|าและมี
ผู0คอยตรวจสอบเพื่อป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอรไฟฟ|า
ดานที่ 5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Risk for Safety)
สําหรับความเสี่ยงด0านความปลอดภัย จากการสังเคราะหข0อมูลสามารถสรุปได0ว/า
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร
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(Health Risks) ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป4นอันตราย (Safety Risk) ด0านความ
ปลอดภัย (Security Risk) โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกันดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 1 นามสมมติ (2559) “ความเสี่ยงหลักๆ ในอาคารก็จะเป4นเรื่อง
อัคคีภัย คือถ0าเกิดอัคคีภัยก็จะมีมาตรฐาน แต/อาคารปกติอยู/แล0ว เพราะฉะนั้นอัคคีภัยเนี่ย
แยกออกไปเป4นหมวดนึงเลย ผู0เชี่ยวชาญที่ 4 นามสมมติ (2559) “security หลักๆมี 3 ด0าน
physical พวกผมดู แล0วจะมีเรื่องของพวก information มันก็เป4นเรื่องของพวกเทคโนโลยีที่
ต0องคอยดู เรื่องของข0อมูลสารสนเทศ และก็อีกส/วนหนึ่งเป4นเรื่องของ 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/ได0ตอบโจทยว/าประตู
คุณมีล็อคคนละเรื่องกัน แต/ประเทศไทยจะมองว/า access control ดีกว/าล็อคอีก แต/ไม/ใช/ มี
ล็อคที่ตัวนึงไม/กี่บาทเสริมเข0าไปถึงจะเรียกว/ามีล็อคเป4นอะไรที่ต0องปรับกันอย/าง access control
เราก็ไม/เคยนึกหรอว/าไม/ใช/ล็อค” ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “ทุกวันนี้เราปฎิเสธไม/ได0
ทุกอาคาร ความเสี่ยงเรื่องสําคัญ ทั้งเรื่องของความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยอะไร
ต/างๆนาๆ ครับ แล0วก็หลายๆ อย/าง ที่เราคิดว/าป|องกันความเสี่ยงได0มันไม/ได0แล0วก็ประกัน
ทุ ก รู ป แบบ มั น ไม/ เ ป4 น เครื่ อ งมื อ ในการป| อ งกั น ความเสี่ยง มันเป4นเครื่องมือในการเยียวยา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความเสี่ยงมันเกิดขึ้นไปแล0ว ทีนี้เรามาดูทีละตัว ตัวแรกเรื่องของ
ความปลอดภัย อันแรกเลยเรามาดูเรื่องของสุขอนามัย ทุกวันนี้เรามีโรคแต/ละโรคเกิดขึ้น โรค
ของคนในออฟฟ•ศครับ คือโรคเกียจ โรคเบื่อ มันเป4นเพราะอะไร เป4นเพราะระบบอากาศที่
ไหลเวียนในพื้นที่ไม/ดี ไม/เพียงพอ การควบคุมคุณภาพ มีการตรวจเช็คหรือไม/ ที่สําคัญคือเรื่อง
การตกแต/งอาคาร การปรับปรุงต/างๆ เรื่องนี้สําคัญที่สุดเลย เพราะเราตกแต/งอาคารทั้ง กลิ่น
แสง สี เสียง อัคคีภัย อันนี้จริงๆ ไม/ใช/เรื่องที่น/ากลัว ผมว/าอัคคีภัยส/วนใหญ/ที่เกิดในอาคาร มัน
เกิดจากความประมาท คนไม/สนใจ ไม/มีจิตสํานึกเรื่องการป|องกัน ผมมองว/าอาคารถ0าไม/มี
สาเหตุอะไรที่ให0เกิดไฟ นอกจากการใช0พวกไฟฟ|าเกินกําลังไฟฟ|า หรืออุปกรณบางอย/างชํารุด
เสียหาย ถ0าเทียบกับอาคารออฟฟ•ศ ร0านค0า โรงแรม อันนั้ นเสี่ยงมากกว/าครับ มีเรื่องของ
เทคโนโลยีมาเกี่ยวข0องด0วย อย/างบางที่ มันก็เกี่ยวข0องไปถึงการควบคุมคุณภาพ การประเมิณ
ความเสี่ยง โอกาสเกิด หรือผลกระทบ” ผู0เชี่ยวชาญที่ 9 นามสมมติ (2559) “safety อาจารย
บอกที่นี่มี จป เลยเพื่อจะลดความเสี่ยงตรงนี้คอยตรวจตราพื้นที่ต/างๆระบบก็น/าจะสมบูรณ
ด0านสุดท0ายความเสี่ยงด0าน security ด0านความปลอดภัย เท/าที่คุยก็จ ะมี รปภ ห0องพั ก
อาจารยก็จะมี keycard อาจารยมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยง” ผู0เชี่ยวชาญที่ 11 นามสมมติ
(2559) “เอาด0าน health ก/อน ด0าน health จากที่เจอคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการมาตรวจคุณภาพ
อากาศทุกเป4นทุกปŠๆ ต/อให0เราไม/ตรวจเองผู0ว/าจ0างบริษัทที่เหมือนทํา FM คือเช/าพื้นที่ตามแต/
ละอาคารเรื่องนี้เค0าจะค/อนข0าง serious มาก คือเค0ามองว/ามันส/งผลกระทบต/อสุขภาพ
พนักงานเค0าในระยะยาว มันส/งผลต/อสวัสดิการที่เค0า set เอาไว0ให0เรื่องของสุขภาพพนักงาน”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “อันนั้นมันเป4น 3 Area ของความเสี่ยงที่อยู/ในหัวข0อของ
ความปลอดภัย Facility ในระบบกายภาพ ซึ่งเป4น Area ในแต/ละ Area เนี้ยมันก็จะมี
รายละเอียดแตกย/อยไป สามารถนํามาพัฒนาเป4นตัวแบบชี้วัดในเรื่องด0านของความเสี่ยงได0ไหม
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ได0 แต/ต0องมาถอดทํารายละเอียดซึ่งมันต0องแปรผันไปตามเงื่อนไขนี้ ตามความต0องการของแต/
ละอาคาร ถ0าผมเข0าใจคําถามถูกต0องน/ะแค/มองว/าที่พูดมาเมื่อกี้ 3 เรื่องนั้นเนี้ย มันคือ 3 Area
ในเรื่องของความปลอดภัยที่ Facility Management ต0องดูแลรับผิดชอบเหมือนบริหารและ
จัดการ ส/วนเรื่องการไปเป4นตัวชี้วัดได0ไหมต0องลงลึกๆไปในรายละเอียดว/ามันจะวัดเรื่องอะไร
ในแง/ของ Health จะไปดูอะไรที่เป4นตัวบ/งชี้ อันนี้ในเรื่องของความปลอดภัย เป4นความเสี่ยง
ในว/าเรื่องของ Health ซึ่งแปรผันไปตามเงื่อนไข ของตัว Facilityในการใช0งานFacility ของ
ตัวผู0ใช0 Facility” ผู0เชี่ยวชาญที่ 13 นามสมมติ (2559) “ส/วนใหญ/ก็จะปลีกย/อยในนี้ในมุมมอง
ของธุรกิจจะเกี่ยวกับในเรื่องของความปลอดภัยทําให0เรื่องของอาคารและตัวบุคคลทรัพยสินว/า
จะมีใครเข0ามาทําร0ายคนไหม ขโมยของไหม ผมมองตรงนี้ ว/ า ถ0 า มี ค นมาร0ายผมก็ต0องเอา
มาตราการเพราะเคสพวกนี้มีดักทําร0ายมีทะเลาะกันเรื่องไม/พอใจเรื่องแฟนกลายเป4นปtญหา
แล0วก็เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดฆ/าตัวตายในตึกไหมเราต0องสร0างมาตราการส/วนใหญ/หนักเรื่อง
หลักทรัพยเป4นหลักสุขภาพก็จะโอเคตัวคุณภาพที่ส/วนใหญ/ก็จะมีไฟก็แค/วัดมันก็ไม/มีการเปลื่ยน
แปลกโดยวิธีการรีเอ0าหลักๆจะเป4นเรื่องของแสงความสว/างเรื่องแสงเรื่องอุณหภูมิเรื่องคุณภาพ
อากาศเรื่องที่ปtญหามากที่สุดก็คืออุณหภูมิเพราะว/าออฟฟ•ตเป4นสเกลใหญ/เพราะว/าการปรับเป
ลื่ยนอุณหภูมินี้มันไม/เรียวทามพอก็จะกดขึ้นแต/เรามีการควบคุมจะปŠที่ผ/านและปŠที่ผ/านมาก็จะ
เริ่มขึ้นก็คือก็จะมีการตรวจวัดชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือก็การตรวจวัดสภาพอากาศแต/ว/าเรื่องการ
ดูแลที่บอกก็คือจะดูแลตามแผนการซ/อมบํารุงการตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องของเราทํา
ให0เกิดความเสี่ยงตั้งแต/พื้นที่การดูแลแบบฟอรมส/วนใหญ/จะมีการสํารองกันแล0วเกี่ยวกันการ
พร0อมเกี่ยวกับการแก0ปtญหาเฉพาะหน0าส/วนใหญ/จะมีรูปแบอยู/แล0ว จะมีเซฟตี้ อยู/แล0วมุมมองก็
เป4นแค/นี้” ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559) “มันจะลดลงเพราะการทําแบบนี้มันมีกล0อง
CCTV การแก0ไขการติดตามที่เกิดขึ้นได0กับผู0อยู/อาศัยในอาคาร”

หากพิจารณาถึงความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็ น ได0 แ ก/ ด0 า นสุ ข ภาพและสุ ข ภาพอนามั ย ของผู0ใช0อาคาร มุ/งให0
ความสําคัญกับ การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์
(Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับคุณภาพแสงสว/าง การควบคุมระดับฝุŽนละออง
เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และก“าซพิษอื่นๆ การควบคุมระดับเสียง ให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป4นอันตราย มุ/งให0ความสําคัญกับ การ
ควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัยจากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย การตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วมหรืออุทกภัย
และการให0ความรู0และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ การป|องกันอัคคีภัยและการ
ซ0อมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟดูดและไฟฟ|าซ็อต แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารใน
การรองรับระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น ด0านความปลอดภัย มุ/งให0ความสําคัญกับ
การควบคุมการเข0าออกพื้นที่ ควบคุมคนเข0าออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการแลก
บัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร การป|องกันการลักทรัพยและการโจรกรรม การป|องกันการทําร0ายร/างกาย
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หรือการคุกคาม ต/อชีวิตการป|องกันการก/อการร0าย การควบคุมการจราจร การวางแผนการหาข0อมูล
การชุมนุมประท0วง เนื่องจากเป4นความปลอดภัย
ดานที่ 6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Risk for Technology)
สําหรับความเสี่ย งด0า นเทคโนโลยี จากการสังเคราะหข0อ มูล สามารถสรุปได0ว/า
ผู0 เชี่ ย วชาญมี ความเห็ น ตรงกั น หลายประเด็ น ได0 แ ก/ ด0 า นระบบวิ ศวกรรมไฟฟ| า และสื่ อสาร ด0 า น
ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล0องกัน
ดังนี้
ผู0เชี่ยวชาญที่ 2 นามสมมติ (2559) “ระบบประกอบอาคารถ0าเราไม/ได0มีการ
ดูแลให0ดีหรือว/ามีการตรวจแบบให0ดีมันก็จะมีปtญหาอย/างเช/นสปริงเกอรซึ่งเดิมออกแบบไว0
สําหรับพื้นที่อีกแบบหนึ่งเมื่อมีการปรับพื้นที่ให0ย/อยลงให0เล็กลงสปริงเกอรก็จะขยับตามไปด0วย
แต/ที่ผ/านมามีปtญหาว/าสปริงเกอรไม/ขยับตามก็จะมีปtญหา อีกอันคือเรื่องพวก Alarm ต/างๆ
Fire Protection พวก Fire Alarm ก็ต0องดูให0ดี นี่คือปtญหาที่จะเกิดขึ้นในการเข0ามาใช0ออฟฟ•ต
แล0วปtญหาที่หนักที่สุดก็คือระบบปรับอากาศเพราะว/าเวลาแบ/งพื้นที่ไปแล0วท/อลมต/างๆซึ่ง
ออกแบบไว0เ ดิม เปลี่ย นไปฉะนั้น บางพื้น ที่ก็จ ะเย็น ก็จะร0อน” ผู0เชี่ยวชาญที่ 3 นามสมมติ
(2559) “จริงๆแล0วลด human error ยากมาก อาจจะต0องใช0อย/างอื่นเช/นเทคโนโลยีในการ
ควบคุมมากยิ่งขึ้น อย/างที่บอกงานด0าน FM เองด0านความเสี่ยงเราใช0คน เป4น management
คือคนบ0างครั้งคนมันก็มี error เรารู0หรือไม/รู0กันแน/ว/านี่มันเสี่ยง ที่น/ากลัวคือเราไม/รู0 นั้นถ0ามันมี
เรื่องของตัวเทคโนโลยีต/างๆมากํากับเราอีกทีนึง บางทีอาจจะป•ดช/องโหว/นั้นได0” ผู0เชี่ยวชาญที่
7นามสมมติ (2559) “ความทันสมัยของเทคโนโลยี นํานวัตกรรมใหม/ๆมาสอน การควบคุมมี
ทั้งภายในและภายนอก คือภายนอกประกอบด0ว ยหน/ว ยงานทีม สนั บ สนุน จากส/วนกลาง
ส/วนที่ส องเจ0า ของโครงการกํา กับ ดูแ ลเราเหมืนกัน ต0องติดตามว/ามีส/วนไหนต0องปรับปรุง”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 8 นามสมมติ (2559) “เทคโนโลยีเป4นอย/างไร ต0องการอะไรบ0าง output คือ
อะไร เท/านี้ output เท/าไหร/ ก็ห0องไหนเป4นห0องไหน ชั้นไหนเป4นชั้นไหน เครื่องกําเนิดไฟฟ|ามี
กําลังขับเท/าไหร/ภายใน 4 ชั่วโมง ยิ่งละเอียดเท/าไหร/ มันช/วยลดความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี และ
การปฎิบัติงานส/วน Management” ผู0เชี่ยวชาญที่ 14 นามสมมติ (2559) “มองเป4นคนละมิติ
การที่เอาระบบของเทคโนโลยีที่เข0ามาใช0ภายในอาคารโดยเกี่ยวกับงานอาคารเรื่องที่หนึ่งคือ
เทคโนโลยีเราจะใช0อะไรเรื่องที่สองที่เข0ามานี้คือเรื่องเทคโนโลยีที่เรต0องมีการเรียนรู0ที่เข0ามามัน
ต0องมี ก ารอบรมเรี ย นรู0 ถึ ง เจ0 า ของผลิ ต ภั ณ ฑเรี ย นรู0 ระบบต/างๆ ความเสี่ยงเกิดจากการใช0
เทคโนโลยีใหม/การไม/มีอะไรหรือการผู0ให0บริการก็มีความสามารถอยู/ในการตลาดได0อันนั้นมี
ความเสี่ยงทักษะของช/างส/วนใหญ/ทีมงานจะเป4นการเริ่มต0นการใช0งานถ0ามองในรูปแบบนั้น
เรื่องเทคโนโลยีใหม/ๆเป4นเรื่องของความเสี่ยงในการแข/งอาคารสามารถทําให0แข/งขันโดยมี
ศักยภาพในทางแข/ ง ขัน ได0 มากน0อยแค/ไ หนอั นนั้ น ก็เป4น คนละมุ มกั นระหว/ างความพิ เศษ”
ผู0เชี่ยวชาญที่ 15 นามสมมติ (2559) “ปtจจุบันเทคโนโลยี ผมคิดว/าเป4นเรื่องที่ใกล0ตัวปtจจุบันก็
จะมีความเสี่ยงในเรื่องของด0านนี้โดยตัวก็เป4นแสนในเรื่องควบคุมระบบ ระบบ BAS ควบคุมใน
เรื่องของ มอรนิเตอร Level Ran Management มีแสงน0อย ต0องดูในเรื่องสายตาประสาทตา
การปฏิบัติงานส/งผลที่สุขภาพเกิดอุบัติเหตุ ที่ส/วางเป4นไปตามมาตราฐานต/างๆ พัดลมไม/ทํางาน
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ซึ่งมันก็เป4นคอมพิวเตอรซอฟแวรทั้งหมดก็จะมีเรื่องไฟฟ|าสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องกล
ก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีเข0ามาอุปกรณในหลายๆเรื่องทั้งในระบบงานของการตัวชี้วัดก็เป4นการ
ประเมินหลายๆครั้งก็จะต0องเรียกมาเข0ามาดูก็จะบอกด0วยว/าทําอย/างไร Operations การดู
พารามิเตอรต/างๆจะทํายังไง ไมโครโปรเซอเซอรของคอมพิวเตอรเครื่องติดอยู/กับเขาอันนี้ก็เป4น
ปtจจัยสําคัญก็เยอะเลยทีเดียว”

หากพิจารณาถึงความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ได0ข0อเสนอแนะจาก ผู0เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันหลายประเด็น ได0แก/ ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร มุ/งให0ความสําคัญกับ
อายุการใช0งานของอุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม/ ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟ|า(Generator) ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|า ระบบสื่อสาร ด0าน
ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล มุ/งให0ความสําคัญกับระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบระบาย
อากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ช/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)
ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป•ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ
(Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผู0มาติดต/อ ระบบอํานวย
ความสะดวกในอาคาร
3.3 การพัฒนาแนวโนมของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
จากการสัมภาษณโดยใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต(EDFR) รอบที่ 1 ผลการ
สังเคราะหประเด็น คําสัม ภาษณจากผู0เชี่ย วชาญตามการสัมภาษณในรอบที่ 1 จากการสังเคราะห
ข0อมูล พบว/า ผู0เชี่ยวชาญแต/ละท/านได0ให0ความเห็นที่มีโอกาสนําไปพัฒนาเป4นเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามความรู0 ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณของผู0เชี่ยวชาญ ที่นําไปสู/การพัฒนาเป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยสามารถแสดงให0เห็นถึง
ประเด็ น สํ า คั ญ จากการสั ม ภาษณเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ แนวโน0 ม การจั ด องคประกอบหลั ก ของเกณฑ
องคประกอบย/อย ตัว ชี้วั ดความเสี่ ยง วิ ธีการจัดการความเสี่ ยง สามารถสรุ ปเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเบื้องต0นสกัด
องคประกอบย/อยได0ทั้งสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัดตัวชี้วัดความเสี่ยงได0ทั้งสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัด
ความเสี่ยง โดยผู0วิจัยแยกเป4นแนวโน0มองคประกอบหลักของเกณฑ 6 ด0านหลัก ผู0วิจัยนําเสนอเกณฑ
ตามลําดับ มีรายละเอียดดังนี้
ด0านที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
ด0านที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation)
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ด0านที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control)
ด0านที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover)
ด0านที่ 5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety)
ด0านที่ 6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology)
ทั้งนี้ผู0วิจัยจะนําเสนอประเด็นแนวโน0มพร0อมความถี่ของแต/ละแนวโน0ม ตามลําดับ
ดังต/อไปนี้
องคประกอบหลักดานที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
ในด0านองคประกอบหลักด0านที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร ผู0เชี่ยวชาญได0 มี
ความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองคประกอบดังกล/าว มี 4 องคประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านการ
วางแผน ด0านการจัดองคการ ด0านการเป4นผู0นํา ด0านการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบย.อย 1.1 ดานการวางแผน
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ
ทิศทาง และแผนงานขององคการ การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให0เพียงพอต/อการทํางาน
ขององคการและการสรรหาผู0บริหารอาคาร การจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช0งบประมาณ
การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ
ทิศทาง และแผนงานขององคการ ประกอบด0ว ย 6 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ได0แก/ การวางแผน
การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากร
กายภาพให0เพียงพอต/อการทํางานขององคการและการสรรหาผู0บริหารอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 1.1.3 ขาดการจัดทํา งบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การ
ประเมิน
องคประกอบย.อย 1.2 ดานการจัดองคการ
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ กระบวนการในการให0บริการเหมาะสม
และรวดเร็ว การบริการมีความถูกต0องครบถ0วน มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการเพียงพอกับผู0รับบริการ
เจ0า หน0า ที่ป ฏิบัติงานและให0บ ริก ารในช/วงเวลาพักกลางวัน เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 1.2.1 ไม/ มี ก ระบวนการในการให0บริการ
เหมาะสม และรวดเร็ว ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน
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ดั ช นี ตั ว ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ดความเสี่ ย ง 1.2.2 การบริ การยั งพบข0 อ ผิ ด พลาด และ
ความถูกต0องครบถ0วน ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการไม/เพียงพอ
กับผู0รับบริการ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.4 ขาดเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและให0บริการ
ในช/วงเวลาพักกลางวัน ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน
องคประกอบย.อย 1.3 ดานการเป-นผูนํา
ในส/วนนี้ผู0 เชี่ ย วชาญมุ/ งให0 ความสํา คั ญ กั บ ความพร0 อ มที่ จ ะแก0ไ ขปtญหาและให0
คําปรึกษาที่เป4นประโยชน การให0บริการช/วยเหลือด0านต/างๆ พนักงานแต/งแต/งกายสุภาพเรียบร0อย มี
ความสุภาพ พูดจาไพเราะและเต็มใจ ให0บริการ เนื่องจากเป4นการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.1 ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหาและให0
คําปรึกษาที่เป4นประโยชน 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
องคประกอบย.อย 1.4 ดานการควบคุม
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้งและ
รายงานให0เจ0าของ สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาที่ต0องการได0 ความตรงต/อเวลา เนื่องจากเป4น
การบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้ง
และรายงานให0เจ0าของ รับทราบ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การ
ประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.2 ไม/สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาที่
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
องคประกอบหลักดานที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation)
ในด0านองคประกอบหลักด0านที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็น ที่ส อดคล0อ งตรงกัน ว/า องคประกอบ ดัง กล/า ว มี 5 องคประกอบย/อ ย ประกอบด0วย
ด0านการเงิน ด0านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ด0านบริการอาคาร ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร
ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบย.อย 2.1 ดานการเงิน
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การเรียกเก็บเงินผู0เช/า จัดส/งเอกสารทาง
บัญชีและการเงิน มาตรการติดตามหนี้สินค0างเกินระยะเวลา การนําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชีของ
เจ0าของอาคาร การจั ด ส/ ง ข0 อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น ให0 กั บ เจ0 า ของอาคาร เนื่องจากเป4นการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/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
ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 2.1.2 จัดส/ง เอกสารทางบัญ ชีแ ละการเงิน
ได0แก/ ใบแจ0งหนี้ ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาที่กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุม ทําให0
เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาที่กําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/เกิน 14 วัน ถ0าเกิดจากนี้ทางฝŽายกฎหมายจะ
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/ทราบข0อมูลทางบัญชีและการเงินที่ถูกต0อง
เช/น รายงานหนี้คงค0างชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความเป4นจริงที่เกิดขึ้น ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
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องคประกอบย.อย 2.2 ดานปฎิบัติงานและบํารุงรักษา
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา
ตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องจักร ที่กําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ
เพื่อนํามาวิเคราะหการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลัก ทําให0เครื่องจักรเกิดไม/การชํารุดเสียหาย
ก/อนกําหนด โดยเจ0าของอาคารไม/ต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ และไม/ส/งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร เจ0าหน0าที่มีความรู0 ทักษะ ความเข0าใจใน
การซ/อมแซม การดูแลรักษาอาคารตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทาง
ราชการกําหนดไว0 เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย
ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 2.2.1 ไม/ ทํา ตามแผนงานการบํา รุ ง รั ก ษา
ตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องจักร ที่กําหนดไว0เป4นประจําทุกเดือน ทําให0เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย
ก/อนกําหนด โดยเจ0าของอาคารต0องเสียค/าใช0จ/ายในการซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ และอาจส/งผล
กระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร เรียก
ค/าเสียหายต/างๆที่เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคาร ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะ ความเข0าใจ
ในการซ/อมแซม ทําให0อุปกรณเครื่องจักรเสียหาย เจ0าของอาคารเสียค/าใช0จ/ายเพิ่มเติมโดยไม/จําเป4น
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ย ง 2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม/เป4นไปตามที่
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทางราชการกําหนดไว0 ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การอํานวยการกฎระเบียบ
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.4 การขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่เพียงพอ
ในการซ/ อ มแซมอุ ป กรณทั้ ง ในกรณี ซ/ อ มแซมเบื้ อ งต0 น และเกิดเหตุฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0เกิดข0อ
ร0องเรียนจากผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และอาจเกิดความเสียหายต/อชีวิตและทรัพยสินของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคาร รวมถึงเจ0าของอาคารได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่ง
การ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 2.2.5 ขาดการจัดทําบัน ทึก การทํา งานของ
ระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ใน
อาคาร หากไม/ทราบการณล/วงหน0าเครื่องอุปกรณหลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคารเกิด
ชํารุดเสียหายจากการใช0งาน และมีความเสียหายรุนแรง เช/น การหยุดทํางานของระบบปรับอากาศ
หม0อแปลงไฟฟ|าระเบิด ส/งผลต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0อาคารและเจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทําให0
ผู0เช/าสามารถเรียกค/าเสียหายต/างๆที่เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคารได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
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องคประกอบย.อย 2.3 ดานบริการอาคาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต/างๆ การปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส
ความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแลงานบริการต/างๆ ปtญหาทางการเมือง เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน
โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต/างๆ เช/น ลิฟทหยุดชะงัก ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน ส/งผลให0การแก0ไข
เหตุการณเฉพาะหน0าเกิดปtญหา และขาดความน/าเชื่อถือกับผู0ใช0อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต/อ
ชีวิตและทรัพยสินของผู0ใช0อาคาร ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ดความเสี่ ย ง 2.3.2 ไม/ มี ก ารปรั บ ปรุ ง คู/ มื อ การใช0 อาคาร
ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส ส/งผลต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความผิดพลาด
และผลกระทบต/อค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การ
ควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแล
งานบริการต/างๆ ได0แก/งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย
งานกําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศนและรักษาสวน ประกอบด0วย 7 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการกฎระเบียบ
(Com)
ดัช นีตัวประเมิ นตั วชี้ วัดความเสี่ ยง 2.3.4 ปt ญหาทางการเมือง เช/ น ชุมนุมทาง
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0 ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
องคประกอบย.อย 2.4 ดานการสนับสนุนงานจัดการอาคาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ0าง การ
ประสานงานที่ดีภายในส/วนงาน การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่เกี่ยวข0อง เนื่องจากเป4น
การปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ
จัดจ0าง ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วนงานที่เกี่ยวข0องกับเอกสารนั้นๆเช/น งาน
ซ/อมแซมอุปกรณ ในอาคาร ส/งผลให0เกิดข0อร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในส/วนงาน
ส/งผลให0ข0อมูลที่ประสานงานไปยังส/วนงานอื่นผิดพลาด เช/น การแจ0งตัวเลขการใช0งานมิเตอรไฟฟ|า
ของผู0เช/าผิดพลาด ส/งผลให0ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บเงินของผู0เช/าผิดพลาดประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
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ดัช นีตัว ประเมิ น ตัว ชี้ว ัด ความเสี่ย ง 2.4.3 การจัด ซื้อ จัด จ0า ง ไม/เ ป4น ไปตาม
งบประมาณที่วางไว0 การจัดหาข0อมูลเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ0างไม/ถูกต0องเหมาะสม ส/งผลให0การ
จัดซื้อในแต/ละครั้งอาจไม/ได0ราคาที่ต่ํากว/าเมื่อเทียบกับตลาด ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการ กฎระเบียบ
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.4 การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วน
งานที่เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทําให0การแก0ไขเรื่องต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับการแก0ไข
ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
องคประกอบย.อย 2.5 ดานการบริการและการดูแลผูเช.าอาคาร ผูใชอาคาร
และผูมาติดต.ออาคาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การเอาใจใส/และการให0บริการด0านการ
บริการผู0เช/าอาคาร มีความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการประสานงานสามารถและอํานวยความ
สะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคาร เนื่องจากเป4นการปฏิบัติงาน โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 2.5.1 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการเอาใจใส/และการ
ให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะการทํางาน
ด0านบริการและไม/มีความเข0าใจในงานบริก าร ไม/ส ามารถแก0ไขสถานการณได0ห ากพบปtญหาการ
ให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.3 เจ0าหน0าที่ขาดการควบคุมประสานงาน
สามารถและอํานวยความสะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0มาติดต/ออาคารประกอบด0วย 5
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
องคประกอบหลักดานที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for
Quality Control)
ในด0านองคประกอบหลั ก ด0 า นที่ 3 ความเสี่ ย งสํา หรั บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
ผู0 เ ชี่ ย วชาญได0 มี ค วามเห็ น ที่ ส อดคล0 อ งตรงกั น ว/ า องคประกอบดังกล/าว มี 2 องคประกอบย/อย
ประกอบด0วย ด0านเจ0าของอาคารและตัวแทนเจ0าของอาคาร ด0านผู0บริหารอาคารโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
องคประกอบย.อย 3.1 ดานเจาของอาคารและตัวแทนเจาของอาคาร
ในส/ ว นนี้ ผู0 เ ชี่ ย วชาญมุ/ ง ให0 ค วามสํ า คั ญ กั บ การประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ
ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพ สะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผนปฎิบัติงานได0ตาม
หน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ดําเนินการตามแผนที่วางไว0
มีความรู0 ความเข0าใจ มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไข
ปtญหาได0อ ย/า งเหมาะสม เนื่อ งจากเป4น การควบคุม คุณ ภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
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ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากั บ
ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไปตามแผน ประกอบด0วย
5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.2 การปฏิบัติงานไม/สามารถปฎิบัติงานได0
ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา
การควบคุม การสั่งการ การประเมิน
ดัชนี ตัวประเมินตั วชี้วั ดความเสี่ยง 3.1.3 ขาดการควบคุมให0กิจกรรมต/ างๆ ได0
ดําเนินการตามแผนที่วางไว0 ประกอบด0วย 6 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ได0แก/ การวางแผน การนํา
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัวชี้วัดความเสี่ ยง 3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/มีการ
ติดตาม และไม/ควบคุมคุณภาพให0ไ ด0 อ ย/ า งถู ก ต0 อ งและไม/ ส ามารถแนะนํา การแก0ไ ขปtญหาได0อย/าง
เหมาะสม ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การสั่งการ การ
ประสานงาน การประเมิน
องคประกอบย.อย 3.2 ดานผูบริหารอาคาร
ในส/ ว นนี้ ผู0 เ ชี่ ย วชาญมุ/ ง ให0 ค วามสํา คั ญ กั บ 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 แก0ไขสถานการณได0หากพบ
ปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคารมี
ความรู0 ความเข0าใจ การติดตาม สามารถควบคุมคุณภาพงานได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการ
แก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคาร เนื่องจากเป4นการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถ
พิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากั บ
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
ให0 บ ริ ก ารงานต/ า งๆ กั บ ผู0 เ ช/ า อาคาร ผู0ใ ช0 อ าคารและผู0 ม าติ ด ต/ อ อาคารและกั บ เจ0 า ของอาคาร
ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.3 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณได0หากพบ
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
องคประกอบหลักดานที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover)
ในด0านองคประกอบหลักด0านที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองคประกอบดังกล/าว มี 2 องคประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านการ
ส/งมอบพื้นที่ ด0านการจัดเก็บรายได0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบย.อย 4.1 ดานการส.งมอบพื้นที่
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะส/ง
เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบการส/งมอบ
พื้นที่มีความรู0ความเข0าใจการวัดพื้นที่และการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพื้นที่ เนื่องจากเป4น
การส/งมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่
จะส/ง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.2 เจ0าหน0าที่ที่รับผิดชอบการส/งมอบพื้นที่
ขาดความรู0ความเข0าใจการวัดพื้นที่และการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพื้นที่ประกอบด0วย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
องคประกอบย.อย 4.2 ดานการจัดเก็บรายได
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การจัดเก็บค/าเช/าพื้นที่ เจ0าหน0าที่จัดทํา
ฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/าพื้นที่ของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและถูกต0อง และมีผู0คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา มีการจัดทําคู/มือการจดหน/วยมิเตอร
ไฟฟ|า เพื่อลดความผิดพลาดของเจ0า หน0า ที่ใ นการสรุป หน/ว ยของการใช0พ ลังงานไฟฟ|าและมีผู0คอย
ตรวจสอบเพื่อป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอรไฟฟ|า เนื่องจากเป4นการส/งมอบ โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0
ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.1 การจัดเก็บค/าเช/าพื้นที่ เจ0าหน0าที่ขาด
การจัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/าพื้นที่ของผู0เช/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/วยมิเตอรไฟฟ|า เพื่อลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของ
การใช0พลังงานไฟฟ|าและมีผู0คอยตรวจสอบเพื่อป|องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหน/วยมิเตอรไฟฟ|า
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ประกอบด0วย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.3 การจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต
เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต แต/ละรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการจัดเก็บค/าจอดรถยนตรถจักรยานยนต
ตลอดเวลา ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน
การประเมิน
องคประกอบหลักดานที่ 5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Risk for Safety)
ในด0านองคประกอบหลักด0านที่ 5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองคประกอบ ดังกล/าว มี 3 องคประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0าน
สุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร(Health Risks) ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป4นอันตราย (Safety Risk) ด0านความปลอดภัย (Security Risk) โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบย.อย 5.1 ดานสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผูใชอาคาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น
คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับ
คุณภาพแสงสว/าง การควบคุมระดับฝุŽนละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และก“าซพิษอื่นๆ
การควบคุมระดับ เสีย ง ให0เ หมาะสมกับ มาตรฐานของอาคาร เนื่อ งจากเป4น ความปลอดภัย โดย
สามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0
ดังนี้
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 5.1.1 ขาดการควบคุมระดับ อุณ หภูมิและ
ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให0
เหมาะสมกับ มาตรฐานของอาคาร ประกอบด0ว ย 4 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ได0แก/ การวางแผน
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.3 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพอากาศให0
เหมาะสมกับ มาตรฐานของอาคา ประกอบด0ว ย 4 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ได0แก/ การวางแผน
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุŽนละออง เชื้อโรค
ในอากาศ ระดั บ ของ CO2,CO3 และก“ า ซพิ ษ อื่ น ๆ กลิ่ น ไม/ เ หมาะสมกั บ มาตรฐานของอาคาร
ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การวางแผน การควบคุ ม การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร ประกอบด0ว ย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
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องคประกอบย.อย 5.2 ดานอุบัติภัยเป-นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป-นอันตราย
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัย
จากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย การตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตก
และเกิดน้ํา ท/ว มได0 และแผนการป|อ งกัน ภัย จากน้ํา ท/ว มหรืออุท กภัย และการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ การป|องกันอัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ|า เช/น
ไฟดูดและไฟฟ|าซ็อต แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค/าความรุนแรง
ของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป4นความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบ
ย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคารสถานที่ที่
เป4นอั น ตราย ประกอบด0 ว ย 3 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การควบคุ ม การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.3 ขาดการควบคุมการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป|องกัน อัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.4 ขาดการควบคุมการให0ความรู0และการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟดูด ไฟฟ|าซ็อต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพ
ระบบประปาอาคารเพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุ ท กภั ย ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่องแผ/นดินไหว และ
การตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น ประกอบด0วย
6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน
การประเมิน
องคประกอบย.อย 5.3 ดานความปลอดภัย
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ การควบคุมการเข0าออกพื้นที่ ควบคุม
คนเข0าออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการแลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร การป|องกัน
การลักทรัพยและการโจรกรรม การป|องกันการทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิตการป|องกันการ
ก/อการร0าย การควบคุมการจราจร การวางแผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง เนื่องจากเป4นความ
ปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ได0ดังนี้
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ดัช นีตัว ประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 5.3.1 ขาดการควบคุม การเข0า ออกพื้นที่
ไม/ควบคุมคนเข0าออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุมการเข0 า ออกโดยการแลกบั ต รเข0 า พื้ น ที่ ของอาคาร
ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การควบคุ ม การสั่ ง การ การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.2 ขาดการป|องกันการลักทรัพยและการ
โจรกรรม ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.3 ขาดการป|องกันการทําร0ายร/างกายหรือ
การคุ ก คาม ต/ อ ชี วิ ต ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การควบคุ ม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
ดัชนีตั ว ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 5.3.4 ขาดการป| อ งกั น การก/ อ การร0 า ย
ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การควบคุ ม การสั่ ง การ การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตั ว ประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 5.3.5 ขาดการป| อ งกั น การก/ อ การร0 า ย
ประกอบด0 ว ย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ได0 แ ก/ การควบคุ ม การสั่ ง การ การประสานงาน
การประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข0อมูลการชุมนุม
ประท0ว ง ประกอบด0ว ย 4 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ
การประเมิน
องคประกอบหลักดานที่ 6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Risk for Technology)
ในด0านองคประกอบหลักด0านที่ 1 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี ผู0เชี่ยวชาญได0มี
ความเห็นที่สอดคล0องตรงกันว/าองคประกอบดังกล/าว มี 4 องคประกอบย/อย ประกอบด0วย ด0านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร ด0านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาล
และดับเพลิง และระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องคประกอบย.อย 6.1 ดานระบบวิศวกรรมไฟฟlาและสื่อสาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ อายุการใช0งานของอุปกรณระบบไฟฟ|า
กําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม/ ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ|า(Generator) ระบบการจ/ายไฟฟ|า
ภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|า ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ ต
ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ระบบเสียงและระบบ
ประกาศเรียก ระบบป|องกันฟ|าผ/า ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศนรวม (MATV) เนื่องจากเป4น
ระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.1 อุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0
งานมานาน ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/ ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน
การควบคุม และการประเมิน
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ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 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
ระบบอิน เตอรเน็ต ขาดการตรวจสอบ และการบํา รุง รัก ษาซ/อ มแซม และไม/เ ตรีย มการรองรับ
เทคโนโลยีที่เ กิด ขึ้น ในอนาคต ประกอบด0ว ย 3 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ได0แ ก/ การวางแผน
การควบคุม และการประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 6.1.5 ระบบเตือ นสัญญาณอัคคีภัย ซึ่งถูก
ออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
และไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต 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
องคประกอบย.อย 6.2 ดานระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบ
ระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ช/องทางหนีไฟ และระบบลิฟต เนื่องจากเป4น
ระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/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 มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ช/องทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ ารุงรักษาซ/ อมแซม ประกอบด0วย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.4 ระบบลิฟต ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 3
วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
องคประกอบย.อย 6.3 ดานระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับ ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle
System) ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ระบบการบําบัดน้ําเสีย
มีร ะบบบํา บั ด น้ํา เสี ย เนื่ อ งจากเป4 น ระบบหลั ก ของอาคาร โดยสามารถพิ จ ารณาถึงดัชนี ของ
องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดัง
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle
System) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับ เพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/
การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัด
น้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุ งรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไปตามข0อกําหนดของ
กฏหมาย ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และ
การประเมิน
องคประกอบย.อย 6.4 ดานระบบปlองกันและระบบรักษาความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวกในอาคาร
ในส/วนนี้ผู0เชี่ยวชาญมุ/งให0ความสําคัญกับระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป•ด (CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป•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/างในบริเวณพื้นที่ส/วนกลาง ระบบปรับอากาศใน
ส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป4นระบบหลักของอาคาร
โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ได0ดัง
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.1 ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป•ด (CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป•ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door)
ระบบประตูเข0า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)
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ระบบแลกบั ต รผู0 ม าติ ด ต/ อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/างใน
บริเวณพื้นที่ส/วนกลาง ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด0วย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ได0แก/ การวางแผน การควบคุม การสั่งการ
และการประเมิน
สรุปได0ว/า การพัฒนาแนวโน0มของมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร มีโอกาสนํามาพัฒนาเป4นเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคารสํ านั กงาน ตามความรู0 ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณของผู0เชี่ยวชาญ โดยสามารถแสดงให0เห็น ถึง ประเด็น สําคัญจากการสัม ภาษณเชิง ลึก
เกี่ยวกับแนวโน0มการจัดองคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง วิธีการ
จัดการความเสี่ยง สามารถสรุปเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยเบื้องต0นสกัดองคประกอบย/อยได0ทั้งสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัด
ตัวชี้วัดความเสี่ยงได0ทั้งสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัดความเสี่ยง
4. ผลการวิเคราะหขอมูลโดยการสอบถามแบบ EDFR รอบที่ 2
ผลการวิจัยในส/วนนี้ เป4นการสรุปฉันทามติจากผู0เชี่ยวชาญทุกคนที่ได0เข0าสัมภาษณใน
รอบที่ 1 และตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 ซึ่งผู0วิจัยยังคงกําหนดกลุ/มผู0เชี่ยวชาญเป4นกลุ/มเดียวกันกับ
รอบที่ 1 ได0ตอบโดยนําแนวโน0มหลั ก และแนวโน0 ม ย/ อ ยมาสร0 า งแบบสอบถามและนํา กลั บ ไปให0
ผู0เชี่ยวชาญตอบ จากนั้นนํามาดําเนินการคํานวณหาค/ามัธยฐาน (Median: Md) และค/าพิสัยระหว/าง
ควอไทล (Interquartile range: IR หรือค/า Q3-Q1) เป4นรายข0อ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป4นการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานโดยคัดเลือกจากแนวโน0มทีมีค/ามัธยฐานตั้งแต/
3.5 ขึ้นไป และมีพิสัยระหว/างควอไทลไม/เกิน 1.5 ซึ่งจะได0องคประกอบและรายการประเมิน โดย
จํานวนผู0เชี่ยวชาญทั้ง 16 คน ตอบแบบสอบถาม ผู0เชี่ยวชาญอีก 1คน ให0ข0อเสนอแนะที่เป4นประโยชน
โดยไม/ได0ตอบแบบสอบถาม ผู0วิจัยสามารถสรุปผลได0ดังนี้
แนวโนมองคประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 1
ความเสี่ยงในการบริหาร มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode)
และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงใน
การบริหาร (Risk for Management)

องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for Management)

องคประกอบย.อย

1.1 ด0านการวางแผน

1.2 ด0านการจัด
องคการ

1.3 ด0านการเป4นผู0นํา

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

1.1.1 ขาดการกํ า หน ด
นโยบายยุ ท ธศาสตร กล
ยุทธ ทิศทาง และแผนงาน
ขององคการ
1.1.2 ขาดการจัดสรรและ
จัดหาทรัพยากรกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานของ
องคการและการสรรหา
ผู0บริหารอาคาร
1 . 1 . 3 ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณและการบริหาร
การใช0งบประมาณ
1.1.4 ขาดการบํ า รุ ง รั ก ษา
อาคารและระบบประกอบ
อาคาร
1.2.1 ไม/ มี กระบวนการใน
การให0 บ ริ ก ารเหมาะสม
และรวดเร็ว
1.2.2 การบริ ก ารยั ง พบ
ข0อ ผิ ด พลาด และความถู ก
ต0องครบถ0วน
1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่
ให0 บ ริ ก ารไม/ เ พี ย งพอกั บ
ผู0รับบริการ
1 . 2 . 4 ข า ด เ จ0 า ห น0 า ที่
ปฏิบัติงานและให0บริการใน
ช/วงเวลาพักกลางวัน
1.3.1 ขาดความพร0 อ มที่ จ ะ
แก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาที่
เป4นประโยชน
1.3. 2 ขา ดกา รให0 บ ริ ก า ร
ช/วยเหลือด0านต/างๆ พนักงาน
แต/ง กายไม/สุ ภาพไม/เ รียบร0อ ย
ไม/ มี ค วามสุ ภ าพ พู ด จาไม/
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ
1.3.3 ขาดความกระตือรือร0น
เอาใจใส/ และให0 บ ริ ก ารด0 ว ย
ความเต็มใจ
1.3.4 ขาดการให0 คํ า แนะนํ า
และตอบข0 อ ซั ก ถามได0 อ ย/ า ง
ชัดเจน ถูกต0อง

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.00

0.63

เหมาะสม

3.96

0.71

เหมาะสม

4.56

0.63

เหมาะสม

4..33

0.63

เหมาะสม

4.33

0.67

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.00

0.78

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.44

0.63

เหมาะสม

4.35

0.71

เหมาะสม

4.04

0.67

เหมาะสม

4.09

0.63

เหมาะสม
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จากตารางที่ 14 แสดงผลการวิเ คราะหข0อ มูล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร(Risk for Management) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median:
Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม
แนวโนมองคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 2
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) ตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation)

องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

องคประกอบย.อย

2.1 ด0านการเงิน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า
ไม/ ถู ก ต0 อ ง ส/ ง ผลให0 ข าด
ความน/าเชื่อถือ และเจ0าของ
อาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน
2.1.2 จั ด ส/ ง เอกสารทาง
บัญชีและการเงิน ได0แก/ ใบ
แจ0 ง หนี้ ใบเสร็ จ ไม/ ต รง
ตามเวลาที่ กํ า หนดทํ า ให0 ผู0
เช/าชําระเงินล/าช0า
2.1.3 มาตรการติ ด ตาม
หนี้ สิ น ไม/ รั ด กุ ม ทํ า ให0 เ กิ ด
หนี้ ค0 า งเกิ น ระยะเวลาที่
กําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/
เกิน 14 วั น ถ0าเกิดจากนี้
ท า ง ฝŽ า ย ก ฎ ห ม า ย จ ะ
ดําเนินการติดตามทวงหนี้)
2.1.4 การไม/ นํ า เงิ น สดที่ ผู0
เ ช/ า ชํ า ร ะ เ ข0 า บั ญ ชี ข อ ง
เจ0าของอาคารภายในแต/ละ
วัน ส/งผลให0เจ0าของอาคาร
ได0 รั บ เงิ น ล/ า ช0 า หรื อ อาจ
เกิดปtญหาเงินสูญหาย

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.25

0.63

เหมาะสม

4.44

0.71

เหมาะสม

4.04

0.63

เหมาะสม

4.13

0.67

เหมาะสม
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.1.5 การจั ด ส/ ง ข0 อ มู ล ทาง
บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น ใ ห0 กั บ
เจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผล
ให0 เ จ0 า ของอาคารไม/ ท ราบ
ข0อมู ลทางบัญ ชีแ ละการเงิน ที่
ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0าง
ชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความ
เป4นจริงที่เกิดขึ้น
2.2.1 ไม/ทํ าตามแผนงานการ
บํ า รุ ง รั ก ษ า ต ร ว จ ส อ บ
อุปกรณ เครื่องจักร ที่กําหนด
ไว0 เ ป4 น ประจํ า ทุก เดื อ น ทํ า ให0
เ ค รื่ อ ง จั ก ร เ กิ ด ก า ร ชํ า รุ ด
เสี ย หาย ก/ อ นกํ า หนด 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
เรี ย กค/ า เสี ย หายต/ า งๆที่ เ กิ ด
ขึ้นกับเจ0าของอาคาร
2.2.2 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดความรู0
ทั ก ษะ ความเข0 า ใจในการ
ซ/ อ ม แ ซ ม ทํ า ใ ห0 อุ ป ก ร ณ
เครื่ อ งจั ก รเสี ย หาย เจ0 า ของ
อาคารเสี ย ค/ า ใช0 จ/ า ยเพิ่ ม เติ ม
โดยไม/จําเป4น
2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไม/
เ ป4 น ไ ป ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย
พระราชบัญญัติ และข0อบังคับ
ที่ เ กี่ ย วข0 อ งกั บ ทางราชการ
กําหนดไว0
2.2.4 การขาดการใส/ใจและมี
ค วาม รู0 ที่ เ พี ย งพ อ ใ นกา ร
ซ/ อ มแซมอุ ป กรณทั้ ง ในกรณี
ซ/อมแซมเบื้องต0นและเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0เกิดข0อ
ร0 อ งเรี ย นจากผู0 เ ช/ า และผู0 ใ ช0
อาคาร และอาจเกิ ด ความ
เสียหายต/ อชีวิตและทรัพยสิ น
ขอ งผู0 เช/ าแ ล ะ ผู0 ใ ช0 อ าค า ร
รวมถึงเจ0าของอาคารได0

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.05

0.63

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.04

0.71

เหมาะสม

4.35

0.75

เหมาะสม

4.19

0.63

เหมาะสม
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

2.3 ด0านบริการอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึก
การทํ างานของระบบ เพื่ อ
นํา มาวิเ คราะหการทํ า งาน
ของเครื่องจักรอุปกรณหลัก
และระบบประกอบอาคาร
ต/ า งๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณล/วงหน0าเครื่อง
อุ ป กรณหลั ก และระบบ
ประกอบอาคารต/ า งๆ ใน
อาคารเกิ ด ชํ า รุ ด เสี ย หาย
จากการใช0งาน และมีความ
เสี ย หายรุ น แรง เช/ น การ
หยุด ทํางานของระบบปรั บ
อากาศ หม0 อ แปลงไฟฟ| า
ระเบิด ส/งผลต/อธุรกิจของ
ผู0 เ ช/ า และผู0 ใ ช0 อ าคารและ
เจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่ง
ทํ า ให0 ผู0 เ ช/ า สามารถเรี ย ก
ค/ า เ สี ย ห าย ต/ าง ๆ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับเจ0าของอาคารได0
2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ใน ก ร ณี เ กิ ด เ หตุ
ฉุ ก เฉิ น ต/ า งๆ เช/ น ลิ ฟ ท
ห ยุ ด ช ะ งั ก ร ะ บ บ ป รั บ
อากาศ (Chiller) หยุ ด
ทํ า งาน ส/ ง ผลให0 ก ารแก0 ไ ข
เหตุ ก ารณเฉพาะหน0 า เกิ ด
ปt ญ ห า แ ล ะ ข า ด ค ว า ม
น/ า เชื่ อ ถื อ กั บ ผู0 ใ ช0 อ าคาร
หรือ อาจเกิด ความเสี ยหาย
ต/ อ ชี วิ ต และทรั พ ยสิ น ของ
ผู0ใช0อาคาร
2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือ
การใช0 อ าคาร ปรั บ ปรุ ง
ข0 อ มู ล งาน ข0 อ มู ล ผู0 เ ช/ า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ส/งผล
ต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความ
ผิดพลาด และผลกระทบต/อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.21

0.71

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม
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ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ ใ น
การควบคุ ม ดู แ ลงานบริ ก าร
ต/ า งๆ ได0 แ ก/ ง านรั ก ษาความ
ปลอดภั ย งานรั ก ษาความ
สะ อาด งานกํ า จั ด แมล ง+
สุขอนามัย งานกําจัดขยะ งาน
ดูแลภูมิทัศนและรักษาสวน
2.3.4 ปtญหาทางการเมือง เช/น
ชุม นุ ม ทางการเมื อ ง ส/ ง ผลให0
อาคารสูญเสียรายได0
2.4.1 การล/ าช0 า ในการจั ด ทํ า
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
เกี่ยวข0 องกับเอกสารนั้นๆเช/ น
งา นซ/ อม แซ ม อุ ป กร ณ ใ น
อ า ค า ร ส/ ง ผ ล ใ ห0 เ กิ ด ข0 อ
ร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร
2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดี
ภายในส/วนงานส/งผลให0ข0อมูล
ที่ ป ระสานงานไปยั ง ส/ ว นงาน
อื่ น ผิ ด พลาด เช/ น การแจ0 ง
ตัวเลขการใช0งานมิเตอรไฟฟ|า
ของผู0 เ ช/ า ผิ ด พลาด ส/ ง ผลให0
ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บ
เงินของผู0เช/าผิดพลาด
2.4.3 การจั ด ซื้ อ จั ด จ0 า ง ไม/
เป4นไปตามงบประมาณที่วางไว0
การจั ด หาข0 อ มู ล เปรี ย บเที ย บ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ0 า งไม/ ถู ก ต0 อ ง
เหมาะสม ส/ง ผลให0 การจั ดซื้ อ
ในแต/ ละครั้ งอาจไม/ ไ ด0 ราคาที่
ต่ํากว/าเมื่อเทียบกับตลาด
2.4.4 การส/งเรื่องที่ผู0เช/า
ร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่
เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ
ทําให0การแก0ไขเรื่องต/างๆ
ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.36

0.67

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.25

0.67

เหมาะสม

4.27

0.63

เหมาะสม

4.57

0.71

เหมาะสม

4.09

0.63

เหมาะสม

191
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Risk for Operation) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.5 ด0านการบริการ
และการดูแลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและ
ผู0มาติดต/ออาคาร

2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอา
ใจใสและการให0บริการด0าน
การบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาติดต/อ
อาคาร
2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0
ทั ก ษ ะ ก า ร ทํ า ง า น ด0 า น
บริการและไม/มีความเข0าใจ
ในงานบริการ ไม/สามารถ
แก0ไขสถานการณได0หากพบ
ปt ญ หาการให0 บ ริ ก ารและ
การดู แ ลผู0 เ ช/ า อาคาร ผู0 ใ ช0
อ า ค า ร แ ล ะ ผู0 ม า ติ ด ต/ อ
อาคาร
2.5.3 เจ0 า หน0 า ที ข าดการ
ค ว บ คุ ม ป ร ะ ส า น ง า น
สามารถและอํ า นวยความ
สะดวกให0 แ ก/ ผู0 เ ช/ า ต/ า งๆ
ของอาคาร และผู0มาติดต/อ
อาคาร

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.00

0.75

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.00

0.63

เหมาะสม

จากตารางที่ 15 แสดงผลการวิ เ คราะหข0 อ มู ล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median:
Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม
แนวโนมองคประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for
Quality Control)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 3
ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ
โดยสามารถพิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) ตาม
ตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยง
สําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ

3.1 ด0านเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร

3.1.1 ขาดการประสานงาน
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทํา
ให0การดําเนินการด0านกายภาพ
ไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไป
ตามแผน
3 . 1 . 2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม/
สามารถปฎิ บั ติ ง านได0 ต าม
หน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจ
และถูกต0อง
3.1.3 ขาดการควบคุ ม ให0
กิ จ กรรมต/ า งๆ ได0 ดํ า เนิ น การ
ตามแผนที่วางไว0
3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/ มี ก ารติ ด ตาม และไม/
ควบคุ ม คุ ณ ภาพให0 ไ ด0 อ ย/ า ง
ถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
ก า ร แ ก0 ไ ข ปt ญ ห า ไ ด0 อ ย/ า ง
เหมาะสม
3.2.1 ขาดการประสานงาน
ควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิ น ผล
ให0 กั บ เจ0 า ของอาคาร ได0 แ ก/
กลุ/มงานบริการสนับสนุนงาน
บริ ก ารอาคารและ บริ ก าร
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการ
วิ ศ วกรรมอาค ารงานดู แ ล
ควบคุมและบํารุงรั กษาระบบ
ประกอบอาคาร
3.2.2 ขาดการเอาใจใส/ ก าร
ประสานงานการให0บริการงาน
ต/ า งๆ กั บ ผู0 เ ช/ า อาคาร ผู0 ใ ช0
อาคารและผู0 ม าติ ด ต/ อ อาคาร
และกับเจ0าของอาคาร
3.2.3
ไม/ ส ามารถแก0 ไ ข
สถานการณได0ห ากพบปtญ หา
การให0 บ ริ ก ารและการดู แ ลผู0
เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติ ด ต/ อ อาคารและกั บ เจ0 า ของ
อาคาร
3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ไ ม/
สามารถควบคุมคุณภาพงานได0
อย/ า งถู ก ต0 อ งและไม/ ส ามารถ
แนะนํ า การแก0 ไ ขปt ญ หาได0
อย/ า งเหมาะสมให0 กั บ เจ0 า ของ
อาคาร

3.2 ด0านผู0บริหาร
อาคาร

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.31

0.78

เหมาะสม

4.29

0.63

เหมาะสม

4.25

0.81

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.44

0.75

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.25

0.67

เหมาะสม

4.21

0.63

เหมาะสม
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จากตารางที่ 16 แสดงผลการวิ เ คราะหข0 อ มู ล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลัก ที่ 3 ความเสี่ย งสํา หรับ การควบคุม คุณ ภาพ (Risk for Quality Control)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าเกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดย
ค/ามัธยฐาน (Median: Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น
ถือว/ามีความเหมาะสม
แนวโนมองคประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส.งมอบ (Risk for Handover)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 4
ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) ตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยง
สําหรับส/งมอบ (Risk for Handover)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงสําหรับ
การส.งมอบ

องคประกอบย.อย
4.1 ด0านการส/งมอบ
พื้นที่

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
4.1.1 ขาดการกํา หนดมาตรฐาน
การวัดพื้นที่ ที่จะส/ง เพื่อลดความ
เ สี่ ย ง แ ล ะ โ อ ก า ส เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดในการวัดพื้นที่
4.1.2 เจ0า หน0า ที่ที่รับผิดชอบการ
ส/ ง มอบพื้ น ที่ ข าดความรู0 ค วาม
เ ข0 า ใ จ ก า ร วั ด พื้ น ที่ แ ล ะ ก า ร
ประสานงานด0า นต/า งๆในการส/ ง
มอบพื้นที่
4.2.1 การจั ด เก็ บ ค/ า เช/ า พื้ น ที่
เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําฐานข0อมูล
เกี่ยวกับการเช/า พื้นที่ของผู0เช/าแต/
ละรายยั ง ชั ด เจนและไม/ ถู ก ต0 อ ง
และไม/ มี ผู0 ค อยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา
4.2.2 การจั ด เก็ บ ค/ า ไฟฟ| า ค/ า
น้ําประปา ขาดการจัดทําคู/มือการ
จดหน/ ว ยมิ เ ตอรไฟฟ| า เพื่ อ ลด
ความผิ ด พลาดของเจ0 า หน0 า ที่ ใ น
การสรุปหน/วยของการใช0พลังงาน
ไฟฟ|า และมีผู0 คอยตรวจสอบเพื่ อ
ป| อ งการการผิ ด พลาดในการจด
บันทึกหน/วยมิเตอรไฟฟ|า
4.2.3 การจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต
รถจั ก รยานยนต เจ0 า หน0 า ที่ ข าด
การจัดทําฐานข0อมูล เกี่ยวกับการ
จั ด เ ก็ บ ค/ า ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต
รถจั ก รยานยนต แต/ ล ะรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0คอย
ตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการ
จั ด เ ก็ บ ค/ า จ อ ด ร ถ ย น ต
รถจักรยานยนตตลอดเวลา

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความเหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ความเสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.25

0.71

เหมาะสม

4.44

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.08

0.75

เหมาะสม

4.04

0.75

เหมาะสม
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จากตารางที่ 17 แสดงผลการวิเ คราะหข0อ มูล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับส/งมอบ (Risk for Handover) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median:
Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม
แนวโนมองคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Risk for Safety)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 5
ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) ตามตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย (Risk for Safety)
ความเหมาะสม

องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย

องคประกอบย.อย
5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู0ใช0
อาคาร(Health Risks)

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป4นอันตราย
(Safety Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ในการพัฒนาเป-น
ระหว.างควอไทล

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

เกณฑมาตรฐาน
การประเมิน
ความเสี่ยง

5.1.1 ขาดการควบคุ ม ระดั บ
อุณหภูมิและความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริ ม าณของอากาศ
บ ริ สุ ท ธิ์ ใ ห0 เ ห ม า ะ ส ม กั บ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.2 ขาดการควบคุมระดับ
คุณภาพอากาศให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/าง
ที่ไม/ดี ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.4 ขาดการควบคุ ม ระดั บ
ฝุŽ น ละออง เชื้ อ โรคในอากาศ
ระดับของ CO2,CO3 และก“าซ
พิษอื่นๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.5 การควบคุมระดับเสียง
ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร
5.2.1 ขาดการควบคุม
อุบัติเหตุ และการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ
5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจาก
อาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย

4.40

0.71

เหมาะสม

4.25

0.63

เหมาะสม

4.18

0.63

เหมาะสม

4.21

0.63

เหมาะสม

4.35

0.63

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.22

0.63

เหมาะสม

5.2.3 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการป|องกัน อัคคีภัย
และการซ0อมหนีไฟ

4.07

0.63

เหมาะสม
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

5.3 ด0านความปลอดภัย
(Security Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

5.2.4 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟ
ดูด/ไฟฟ|าซ็อต
5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพื่ อ ป| อ งกั น เหตุ ท/ อ น้ํ า
แตกและเกิ ด น้ํ า ท/ ว มได0 และ
แผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุทกภัย
5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่อง
แผ/ น ดิ น ไหว
และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรั บ ระดั บ ค/ า ความรุ น แรง
ของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น
5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0า
ออกพื้ น ที่ ไม/ ค วบคุ ม คนเข0 า
ออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0า ออกโดยการแลกบัต ร
เข0าพื้นที่ของอาคาร
5.3.2 ขาดการป|องกันการลัก
ทรัพยและการโจรกรรม

4.25

0.63

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.27

0.63

เหมาะสม

5.3.3 ขาดการป| องกั น การทํ า
ร0 า ยร/ า งกายหรื อ การคุ ก คาม
ต/อชีวิต
5.3.4 ขาดการป|องกันการก/ อ
การร0าย

4.58

0.63

เหมาะสม

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

จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิ เ คราะหข0 อ มู ล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงด0านความปลอดภัย (Risk for Safety) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median:
Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม
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แนวโนมองคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Risk for Technology)
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/าแนวโน0มองคประกอบย/อยของแนวโน0มองคประกอบหลักที่ 6
ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology)มีโอกาสเป4นไปได0จริงทุกประการ โดยสามารถ
พิจารณาค/าฐานนิยม (Mode) และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Interquartile range) ตามตารางที่
19
ตารางที่ 19 ผลการวิ เคราะหข0 อมูล แบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

6.1
ด0 า นระบบ
วิ ศ วกรรมไฟฟ| า และ
สื่อสาร

6.1.1 อุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง มี
อายุการใช0งานมานาน ไม/ทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม/
6.1.2 ระบบไฟฟ| า สํ า รองจาก
เครื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟ| า (Generator)
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.3 ระบบการจ/ายไฟฟ|าภายใน
อาคาร โดยส/ ง ผ/ า นหม0 อ แปลง
ไฟฟ|า ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.4 ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบ
โทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ขาด
การตรวจสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซ/ อ มแซม และไม/
เตรี ย มการรองรั บ เทคโนโลยี ที่
เกิดขึ้นในอนาคต
6.1.5 เตื อ นอั ค คี ภั ย ซึ่ ง ถู ก
ออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐาน
ทั น สมั ย ผู0 ข าดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.1.6 ระบบเสี ย งและระบบ
ประกาศเรียก ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซม
6.1.7 ระบบป|อ งกัน ฟ|า ผ/า ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุ
และโทรทัศนรวม (MATV) ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายใน
อาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ค.ามัธยฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median: Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

4.15

0.63

เหมาะสม

3.87

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.11

0.63

เหมาะสม

4.13

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.36

0.67

เหมาะสม

4.15

0.63

เหมาะสม

4.31

0.78

เหมาะสม
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหข0อมูลแบบสอบถาม EDFR รอบ 2 องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ค.ามัธย
ฐาน

ค.าพิสยั
ระหว.างควอไทล

ความ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเป-น
เกณฑ
มาตรฐานการ
ประเมินความ
เสี่ยง

(Median:
Md)

(Q3-Q1)
≤1.5

6.2.3 ระบบอั ด อากาศ มี โ ดย
ระบบนี้จ ะติด ตั้ง ที่ช/ อ งทางหนี ไ ฟ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.4 ระบบลิ ฟ ต ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษ า ซ/ อ ม แ ซ ม แ ล ะ ไ ม/
เตรี ย มการรองรั บ เทคโนโลยี ที่
เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.1 ระบบดั บ เพลิ ง หั ว ฉี ด
อั ต โ นมั ติ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.2 ระบบหั วจ/ ายน้ํ าดั บเพลิ ง
และระบบเครื่ อ งสู บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.3 ระบบการบําบั ดน้ํ าเสีย มี
ระ บ บ บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย
6.4.1 ระบบป| อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0อง
วงจรป•ด ระบบแจ0งสัญญาณเตือน
เมื่อเป•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 า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

4.29

0.63

เหมาะสม

4.25

0.81

เหมาะสม

4.44

0.63

เหมาะสม

4.08

0.63

เหมาะสม

4.08

0.75

เหมาะสม

4.35

0.63

เหมาะสม

6.4.2 ระบบอํา นวยความสะดวกใน
อาคาร ได0แ ก/ร ะบบควบคุม อาคาร
อัต โนมัติ (BAS) โดยควบคุม ระบบ
ระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสงสว/าง
ในบริเวณพื้นที่ส/วนกลาง ระบบปรับ
อากาศในส/วนของ AHU และ Pump
ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

4.13

0.63

เหมาะสม
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จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิ เ คราะหข0 อ มู ล แบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2
องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยงด0านเทคโนโลยี (Risk for Technology) ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นว/า
เกณฑเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน มีโอกาสเป4นไปได0 สําหรับนําไปใช0ในการพัฒนาเป4นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานได0จริงในทุกประเด็น โดยค/ามัธยฐาน (Median:
Md)ที่ได0เกินกว/า 3.5 และค/าพิสัยระหว/างควอไทล (Q3-Q1) ≤1.5 ทุกประเด็น ถือว/ามีความเหมาะสม
สรุปได0ว/าจากผลการวิเคราะหข0อมูลเทคนิควิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 เพื่อสรุป
ตัวบ/งชี้ตามองคประกอบหลักและองคประกอบย/อยของความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร โดยสกัดองคประกอบย/อยได0ทั้งสิ้น 20 แนวโน0มย/อย และสกัดตัวชี้วัดความเสี่ยงได0
ทั้งสิ้น 84 แนวโน0มตัวชี้วัดความเสี่ยง แยกเป4นแนวโน0มองคประกอบหลักของเกณฑ 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) เพื่อการนําไปสู/การวิจัยขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ ต/อไป
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเกณฑ
ศึกษาข0อมูลพื้นฐานด0านการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยการนําผลการวิเคราะหข0อมูลเทคนิควิจัยอนาคต
(EDFR) รอบที่ 2 ดําเนินการวิจัยดังนี้
1. จัดองคประกอบของตัวบ.งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป-นเกณฑประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยการสังเคราะหข0อมูลจากการสัมภาษณ
โดยประยุกตใช0เทคนิคการวิจัย แบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) EDFR
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 จํานวน รวม 17 คน เพื่อนํามาจัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมา
เป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
จากผลการวิเคราะหข0อมูลแบบประเมินแบบสอบถามในการทํา EDFR รอบที่ 2 เพื่อ
จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ในแต/ละด0านในการพัฒ นาเกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยง
องคประกอบหลักและองคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน แสดงได0ตามตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
องคประกอบหลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

1) ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for Management)

1.1 ด0านการวางแผน

1.2 ด0านการจัด
องคการ

1.3 ด0านการเป4นผู0นํา

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

1.1.1 ข าดกา รกํ า หนดนโ ยบ า ย - การวางแผน (P)
ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ทิ ศ ทาง และ - การนํา (L)
แผนงานขององคการ
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.1.2 ขาดการจั ด สรรและจั ด หา - การวางแผน (P)
ทรัพยากรกายภาพให0เพียงพอต/อการ - การควบคุม (C)
ทํ า งานขององคการและการสรรหา - การประสานงาน (Co)
ผู0บริหารอาคาร
- การประเมิน (Ass)
1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและ - การวางแผน (P)
การบริหารการใช0งบประมาณ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและ - การวางแผน (P)
ระบบประกอบอาคาร
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
1. 2. 1 ไ ม/ มี ก ร ะ บ ว นก า รใ นก า ร - การควบคุม (C)
ให0บริการเหมาะสม และรวดเร็ว
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.2.2 การบริการยังพบข0อผิดพลาด
- การควบคุม (C)
และความถูกต0องครบถ0วน
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการ - การควบคุม (C)
ไม/เพียงพอกับผู0รับบริการ
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
1.2.4 ขาดเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและ
- การควบคุม (C)
ให0บริการในช/วงเวลาพักกลางวัน
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.3.1 ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหา - การนํา (L)
และให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
1.3.2 ขาดการให0บริการช/วยเหลือด0าน - การนํา (L)
ต/างๆ พนักงานแต/งกายไม/สุภาพไม/
- การควบคุม (C)
เรียบร0อย ไม/มีความสุภาพ พูดจาไม/
- การประสานงาน (Co)
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 20 จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน (ต/อ)
องคประกอบหลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

1.4 ด0านการควบคุม

2)ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ าน
(Risk for Operation)

2.1 ด0านการเงิน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
วิธีการจัดการความเสีย่ ง
1.3.3 ขาดความกระตือรือร0น เอาใจใส/ - การนํา (L)
และให0บริการด0วยความเต็มใจ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.3.4 ขาดการให0คําแนะนําและตอบ
- การนํา (L)
ข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงาน - การควบคุม (C)
ทุกครั้งและรายงานให0เจ0าของ
- การประสานงาน (Co)
รับทราบ
- การประเมิน (Ass)
1.4.2 ไม/สามารถให0บริการและแก0ไข
- การควบคุม (C)
ปtญหาที่ต0องการได0
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.4.3 ขาดการควบคุมผู0รับเหมา
- การควบคุม (C)
ภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
1.4.4 ขาดความตรงต/อเวลา
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง - การควบคุม (C)
ส/ ง ผลให0 ข าดความน/ า เชื่ อ ถื อ และ - การประสานงาน (Co)
เจ0าของอาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน
- การประเมิน (Ass)
2.1.2 จั ดส/ งเอกสารทางบั ญ ชี แ ละ - การควบคุม (C)
การเงิน ได0แก/ ใบแจ0งหนี้ ใบเสร็จ ไม/ - การประสานงาน (Co)
ตรงตามเวลาที่กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระ - การประเมิน (Ass)
เงินล/าช0า
2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุม - การควบคุม (C)
ทํ า ให0 เ กิ ด หนี้ ค0 า งเกิ น ระยะเวลาที่ - การประสานงาน (Co)
กําหนด 30 วัน (ปกติจะไม/เกิน 14 วัน - การประเมิน (Ass)
ถ0 า เกิ ด จากนี้ ท างฝŽ า ยกฎหมายจะ
ดําเนินการติดตามทวงหนี้)
2.1.4 การไม/ นํ า เงิ น สดที่ ผู0 เ ช/ า ชํ า ระเข0 า
บัญชี ของเจ0 าของอาคารภายในแต/ล ะวั น
ส/งผลให0เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ
อาจเกิดปtญหาเงินสูญหาย
2.1.5 การจั ด ส/ ง ข0 อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละ
การเงิ น ให0 กั บ เจ0 า ของอาคารไม/ ถู ก ต0 อ ง
ส/งผลให0เจ0าของอาคารไม/ทราบข0อมูลทาง
บัญชีและการเงิน ที่ถูกต0อ ง เช/น รายงาน
หนี้คงค0า งชําระของผู0เช/ าไม/ตรงกับความ
เป4นจริงที่เกิดขึ้น

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา
(Operations &
Maintenance)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
2 . 2 . 1 ไ ม/ ทํ า ต า ม แ ผ น ง า น ก า ร
บํ า รุ ง รั ก ษ า ตรวจ สอบ อุ ปก รณ
เครื่องจักร ที่กําหนดไว0เป4นประจําทุก
เดื อ น ทํ า ให0 เครื่ อ งจั ก รเกิ ดการชํ า รุ ด
เสี ย หาย ก/ อ นกํ า หนด โดยเจ0 า ของ
อา คา รต0 อ งเสี ย ค/ าใช0 จ/ า ยในก า ร
ซ/อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ และอาจ
ส/ ง ผลกระทบต/ อ ธุ ร กิ จ ของผู0 เ ช/ า และ
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/ า เสี ย หายต/ า งๆที่ เกิ ดขึ้ นกั บ เจ0 า ของ
อาคาร
2.2.2 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดความรู0 ทั ก ษะ
ความเข0 า ใจในการซ/ อ มแซม ทํ า ให0
อุ ป กรณเครื่ อ งจั ก รเสี ย หาย เจ0 า ของ
อาคารเสี ย ค/ า ใช0 จ/ า ยเพิ่ ม เติ ม โดยไม/
จําเป4น
2.2.3 การดูแลรัก ษาอาคารไม/ เป4นไป
ตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
ข0 อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข0 อ งกั บ ทางราชการ
กําหนดไว0
2.2.4 การขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่
เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณทั้งใน
กรณี ซ/ อ มแซมเบื้ อ งต0 น และเกิ ด เหตุ
ฉุ ก เฉิ นเร/ งด/ ว น ส/ งผลให0 เกิ ดข0 อ
ร0องเรียนจากผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร และ
อาจเกิ ด ความเสี ย หายต/ อ ชี วิ ต และ
ทรั พ ยสิ น ของผู0 เ ช/ า และผู0 ใ ช0 อ าคาร
รวมถึงเจ0าของอาคารได0

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของ
ระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหการทํางานของ
เ ครื่ อ งจั ก ร อุ ป ก ร ณหลั ก แ ละ ร ะบ บ
ประกอบอาคารต/ างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณล/ว งหน0า เครื่อ งอุ ปกรณหลั ก
และระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร
เกิ ด ชํ า รุ ด เสี ยหายจากการใช0 งาน และมี
ความเสียหายรุนแรง เช/น การหยุดทํางาน
ของระบบปรั บอากาศ หม0 อ แปลงไฟฟ| า
ระเบิด ส/งผลต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคารและเจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทํา
ให0 ผู0 เ ช/ า สามารถเรี ยกค/ า เสี ยหายต/ า งๆที่
เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคารได0

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

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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องคประกอบย.อย
2.3 ด0านบริการอาคาร

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆ เช/น ลิฟทหยุดชะงัก
ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน
ส/ง ผลให0 ก ารแก0 ไขเหตุ ก ารณเฉพาะหน0 า
เกิดปtญหา และขาดความน/าเชื่อถือกับผู0ใช0
อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายต/อชีวิต
และทรัพยสินของผู0ใช0อาคาร
2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0อาคาร
ปรับปรุงข0อมูลงาน ข0อมูลผู0เช/า ในระบบ
อิเล็ กทรอนิก ส ส/ง ผลต/อ ผู0นํ าข0 อมู ลไปใช0
เกิ ด ความผิ ด พลาด และผลกระทบต/ อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น
2 . 3 . 3 ข า ด ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส/ ใ น ก า ร
ควบคุ ม ดู แ ลงานบริ ก ารต/ า งๆ ได0 แ ก/ ง าน
รั ก ษาความปลอดภั ย งานรั ก ษาความ
สะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศนและรักษาสวน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
2.3.4 ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทาง - การควบคุม (C)
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
2.4.1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ - การควบคุม (C)
จัด จ0 า ง ส/ ง ผลให0เ กิ ด ความล/ า ช0 าของการ - การประสานงาน (Co)
ดํ า เนิ น งานในส/ ว นงานที่ เ กี่ ย วข0 อ งกั บ - การประเมิน (Ass)
เอกสารนั้นๆเช/น งานซ/อมแซมอุปกรณ ใน
อาคาร ส/งผลให0เกิดข0อร0องเรียนของผู0ใช0
อาคาร
2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในส/วน - การควบคุม (C)
งานส/งผลให0ข0อมูลที่ประสานงานไปยังส/วน - การประสานงาน (Co)
งานอื่นผิดพลาด เช/น การแจ0งตัวเลขการ - การประเมิน (Ass)
ใช0 ง านมิ เ ตอรไฟฟ| า ของผู0 เ ช/ า ผิ ด พลาด
ส/งผลให0ส/วนงานด0านการเงินเรียกเก็บเงิน
ของผู0เช/าผิดพลาด
- การควบคุม (C)
2.4.3 การจั ด ซื้ อ จั ด จ0 า ง ไม/ เ ป4 น ไปตาม
- การสั่งการ (D)
งบประมาณที่ ว างไว0 การจั ด หาข0 อ มู ล
- การประสานงาน (Co)
เปรี ยบเที ยบการจั ดซื้ อ จั ด จ0 า งไม/ ถู ก ต0 อ ง
- การประเมิน (Ass)
เหมาะสม ส/งผลให0การจัดซื้อในแต/ละครั้ง
- การอํานวยการ/
อาจไม/ได0ราคาที่ต่ํากว/าเมื่อเทียบกับตลาด
กฎระเบียบ (Com)
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2.5 ด0านการบริการและ
การดูแลผู0เช/าอาคาร
ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
2.4.4 การส/งเรื่องที่ ผู0เช/าร0องเรียน ไปยั ง
ส/วนงานที่เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ให0 ก ารแก0 ไ ขเรื่ อ งต/ า งๆ ล/ า ช0 า หรื อ ไม/
ข0อความได0รับการแก0ไข
2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอาใจใสและการ
ให0บริการด0านการบริการผูเ0 ช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
2.5.2 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดความรู0 ทั ก ษะการ
ทํางานด0านบริการและไม/มีความเข0าใจใน
งานบริการ ไม/สามารถแก0ไขสถานการณได0
หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0
เช/ า อาคาร ผู0 ใ ช0 อ าคารและผู0 ม าติ ด ต/ อ
อาคาร
2 . 5 . 3 เ จ0 า ห น0 า ที ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม
ประสานงานสามารถและอํ า นวยความ
สะดวกให0แก/ผู0เช/าต/างๆ ของอาคาร และผู0
มาติดต/ออาคาร

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

3.1 ด0านเจ0าของอาคาร/
ตัวแทนเจ0าของอาคาร

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุ ม
กํากั บ ประเมิ นผล ทําให0ก ารดําเนิน การ
ด0 า นกายภาพไม/ ส ะดวกราบรื่ น และไม/
เป4นไปตามแผน
3.1.2 การปฏิบัติงานไม/สามารถปฎิบัติงาน
ได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและ
ถูกต0อง
3.1.3 ขาดการควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0
ดําเนินการตามแผนที่วางไว0

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

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน (ต/อ)
องคประกอบหลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

3.2 ด0านผู0บริหารอาคาร

3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุ ม
กํา กับ ประเมิ น ผล ให0 กับเจ0า ของอาคาร
ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support
service) งานบริการอาคารและบริการ
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุ ม และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบประกอบ
อาคาร
3.2.2 ขาดการเอาใจใส/การประสานงาน
การให0 บริ การงานต/ างๆ กั บผู0 เช/ า อาคาร
ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ ออาคารและกั บ
เจ0าของอาคาร
3.2.3 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณได0หาก
พบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร
และกับเจ0าของอาคาร

4. ความเสี่ยงสําหรับการส.ง
มอบ
(Risk for Handover)

4.1 ด0านการส/งมอบ
พื้นที่

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0

3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0 า ใจและการ
ติด ตาม และไม/ ส ามารถควบคุ มคุ ณ ภาพ
งานได0อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
การแก0ไขปtญ หาได0อ ย/า งเหมาะสมให0 กั บ
เจ0าของอาคาร
4.1.1 ขาดการกํ า หนดมาตรฐานการวั ด
พื้ น ที่ ที่ จ ะส/ ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งและ
โอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
4.1.2 เจ0าหน0าที่ที่ รับผิดชอบการส/งมอบ
พื้นที่ขาดความรู0ความเข0า ใจการวัดพื้น ที่
และการประสานงานด0านต/างๆในการส/ง
มอบพื้นที่
4.2.1 การจัด เก็ บค/ าเช/า พื้น ที่ เจ0 าหน0า ที่
ขาดการจัดทําฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/า
พื้นที่ของผู0เช/าแต/ละรายยังชัดเจนและไม/
ถู ก ต0 อ ง และไม/ มี ผู0 ค อยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา
4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา
ขาดการจั ด ทํ า คู/ มื อ การจดหน/ ว ยมิ เ ตอร
ไฟฟ|า เพื่อลดความผิดพลาดของเจ0าหน0าที่
ในการสรุปหน/วยของการใช0พลังงานไฟฟ|า
และมี ผู0 ค อยตรวจสอบเพื่ อ ป| อ งการการ
ผิ ด พลาดในการจดบั น ทึ ก หน/ ว ยมิ เ ตอร
ไฟฟ|า

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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องคประกอบหลักของเกณฑ

5. ความเสีย่ งดานความ
ปลอดภัย
(Risk for Safety)

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของ
ผู0ใช0อาคาร(Health
Risks)

4.2.3 การจั ด เก็ บ ค/ า ที่ จ อดรถยนต
รถจั ก รยานยนต เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการ
จั ด ทํ า ฐานข0 อ มู ลเกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ
ค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต แต/
ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0
คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลการ
จัดเก็บค/าจอดรถยนตรถจักรยานยนต
ตลอดเวลา
5.1.1 ขาดการควบคุมระดั บอุณหภู มิ
และความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณ
ของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศให0เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเสี่ยงจากสภาวะ
ที่เป4นอันตราย
(Safety Risk)

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/างที่ไม/ดี ไม/ - การวางแผน (P)
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุŽนละออง
เ ชื้ อ โ ร ค ใ น อ า ก า ศ ร ะ ดั บ ข อ ง
CO2,CO3 และก“ าซพิษอื่ นๆ กลิ่น ไม/
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
5.1.5 การควบคุ ม ระดั บ เสี ย งไม/
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และ
การให0ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ
5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคาร
สถานที่ที่เป4นอันตราย
5.2.3 ขาดการควบคุมการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ป|องกัน อัคคีภยั และการซ0อมหนีไฟ
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จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน (ต/อ)
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องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

5.2.4 ขาดการควบคุ มการให0 ความรู0 - การวางแผน (P)
และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภัยจาก - การควบคุม (C)
ไฟฟ|า เช/น ไฟดูด/ไฟฟ|าซ็อต
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.2.5 ขา ดกา รคว บ คุ ม แ ละ ก า ร - การวางแผน (P)
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร - การควบคุม (C)
เพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ํา - การประสานงาน (Co)
ท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ํา - การประเมิน (Ass)
ท/วมหรืออุทกภัย
5 . 2 . 6 ข า ด ก า ร ห า ค ว า ม รู0 เ รื่ อ ง - การวางแผน (P)
แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพ - การนํา (L)
อาคารในการรองรั บ ระดั บ ค/ า ความ - การควบคุม (C)
รุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3 ด0 า น ค ว า ม 5.3.1 ขาดการควบคุ มการเข0 า ออก - การควบคุม (C)
ปลอดภัย
พื้ น ที่ ไม/ ค วบคุ ม คนเข0 า ออกพื้ น ที่ ที่ - การสั่งการ (D)
(Security Risk)
ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการ - การประสานงาน (Co)
แลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร
- การประเมิน (Ass)
5.3.2 ขาดการป|อ งกันการลัก ทรัพ ย - การควบคุม (C)
และการโจรกรรม
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3.3 ขาดการป| อ งกั น การทํ า ร0 า ย - การควบคุม (C)
ร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิต
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3.4 ขาดการป|องกันการก/อการร0าย - การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass
5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข0 อ มู ล - การวางแผน (P)
การชุมนุมประท0วง
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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6.ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
(Risk for Technology)

องคประกอบย.อย
6.1 ด0านระบบ
วิศวกรรมไฟฟ|าและ
สื่อสาร

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
6.1.1 อุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุ
การใช0งานมานาน ไม/ทันเทคโนโลยี
สมัยใหม/
6.1.2 ระบบไฟฟ|า สํารองจากเครื่อ ง
กํา เนิ ดไฟฟ| า (Generator) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.3 ระบบการจ/ า ยไฟฟ| า ภายใน
อาคาร โดยส/ ง ผ/ า นหม0 อ แปลงไฟฟ| า
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.4 ระบบสื่ อ สาร ได0 แ ก/ ร ะบบ
โทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ขาดการ
ตรว จ ส อ บ แ ละ ก า รบํ า รุ งรั ก ษ า
ซ/อ มแซม และไม/ เตรี ยมการรองรั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.1.5 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให0
เป4 น ไปตามมาตรฐานทั นสมั ย ผู0 ข าด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศ
เรียก ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.7 ระบบป| องกั นฟ| าผ/ า ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทั ศ นรวม (MATV) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.3 ระบบอัดอากาศ โดยระบบนี้จะ
ติ ดตั้ งที่ ช/ อ งทา งห นี ไ ฟ ข า ดก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 20 จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน (ต/อ)
องคประกอบหลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
6.2.4 ระบบลิ ฟ ต ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
6.3.1 ระบบดั บ เพลิ ง หั ว ฉี ด อั ต โนมั ติ
(Sprinkle System) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและ
ไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
6.3.2 ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซ/ อ มแซมและไม/ เ ตรี ย มการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.3 ระบบการบํ า บั ด น้ํ า เสี ยมี ร ะบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย
6.4.1 ระบบป| อ งกั น และรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ได0 แ ก/ ร ะบบกล0 อ งวงจรป• ด
(CCTV) ระบบแจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป•ด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบ
ป ร ะ ตู เ ข0 า -อ อ ก อั ต โ น มั ติ ( Access
Control)ระบบ ทางเข0 า -ออก อั ต โนมั ติ
(Flap gate)
ระบบแ ลกบั ต ร ผู0 ม า
ติด ต/อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
โดยควบคุ มระบบระบบต/ างๆ คือ ระบบ
ไฟฟ| าแสงสว/ างในบริ เวณพื้นที่ ส/วนกลาง
ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ
Pump ต/า งๆ ระบบบั ตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

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

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

จากตารางที่ 20 ผู0วิจัย ได0จัดองคประกอบของตัวบ/งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป4นเกณฑ
ประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ในแต/ละด0านในการพัฒนา
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง องคประกอบหลักและองคประกอบย/อย ตัวชี้วัดความเสี่ยง
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เพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
2. การวิเคราะหค.าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ขององคประกอบเกณฑประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหาของแบบสอบถามการตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือโดย นําแบบสอบถามที่สร0างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช0เทคนิคการหาค/าดัชนี
ความสอดคล0องของข0อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู0วิจัยนําร/าง
แบบสอบถามการประเมิน ขอคํา แนะนําจากอาจารยที่ป รึก ษาการวิจัย และปรับ ปรุงการพัฒนา
แบบสอบถามตามข0อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให0ผู0เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยขอหนังสือแนะนําตัว
และขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ภาคผนวก ฉ) เพื่อขอความอนุเคราะหในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล0อง ระหว/างข0อคําถาม
กับวัตถุประสงคการวิจัย และความเหมาะสมของภาษาที่ใช0และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ตามเทคนิ ค IOC เพื่ อ นํา ไปปรั บ ปรุ ง แก0ไ ขก/ อ นนํา แบบสอบถามการประเมิน ไปเก็บข0อมูลจริงมี
รายละเอียด ดังนี้ การหาค/าความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร0างให0อยู/ในลักษณะของ
แบบประเมินมาตราส/วนประมาณค/า 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑพิจารณาคือ
เห็นว/าสอดคล0อง
ให0คะแนน
+1
ไม/แน/ใจ
ให0คะแนน
0
เห็นว/าไม/สอดคล0อง
ให0คะแนน
-1
การวิ เ คราะหข0 อ มู ล ความเหมาะสมสอดคล0 อ งของแบบวิ เ คราะหเอกสารที่ ใ ช0 ใ น
การศึ ก ษาความต0 อ งการโดยใช0 ดั ช นี ค วามสอดคล0 อ ง (IOC) คํา นวณตามสูตร (Hemphill and
Website, 1950; 325 – 342; พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 117) โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหค/า
IOC ของคําถามที่ใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน ดังมีรายละเอียดดังต/อไปนี้
IOC
=
∑R
N
∑R
=
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู0เชี่ยวชาญ
N
=
จํานวนผู0เชี่ยวชาญ
นําข0อมูลที่รวบรวมความคิดเห็น ของผู0เชี่ย วชาญมาคํานวณหาค/า IOC โดยใช0ดัชนี
ความสอดคล0อง (Index of Item Objective Congruence) จํานวนผู0เชี่ยวชาญทั้งนี้ผู0วิจัยเลือก
ข0อคําถามที่มีค/าดัชนีความสอดคล0อ งมากกว/า 0.5 ซึ่งมีค/า ความเที่ย งตรงใช0ได0และปรับปรุงแก0ไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของคําถามให0มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได0ง/ายและนําแบบวิเคราะห
เอกสารที่ใช0ศึกษาความต0องการที่ปรับปรุงแก0ไขตามคําแนะนําของผู0เชี่ยวชาญแล0ววิเคราะหเอกสาร
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ตารางที่ 21 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0 เป4 น เกณฑมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for Management)

องคประกอบย.อย
1.1 ด0านการวางแผน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

1.1.1 ขาดการกํ า หนด
นโยบายยุ ทธศาสตร กล
ยุ ท ธ ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
แผนงานขององคการ
1.1.2 ขาดการจั ดสรร
แ ละ จั ด ห า ทรั พ ย า ก ร
กายภาพให0 เ พี ย งพอต/ อ
การทํ า งานขององคการ
และการสรรหาผู0 บ ริ ห าร
อาคาร
1.1.3 ขาดการจั ด ทํ า
งบ ป ระ มา ณแ ละ ก า ร
บริหารการใช0งบประมาณ
1.1.4 ขาดการบํารุงรักษา
อาคารและระบบ
ประกอบอาคาร
1.2 ด0านการจัด
1.2.1 ไม/ มี ก ระบวนการ
องคการ
ใ น ก า ร ใ ห0 บ ริ ก า ร
เหมาะสม และรวดเร็ว
1.2.2 การบริ ก ารยั ง พบ
ข0 อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ
ความถูกต0องครบถ0วน
1.2.3 มีจํานวนเจ0าหน0าที่
ที่ให0บริการไม/เพียงพอกับ
ผู0รับบริการ
1.2.4 ขาดเจ0 า หน0 า ที่
ปฏิบัติงานและให0บริการ
ในช/วงเวลาพักกลางวัน
1.3 ด0านการเป4นผู0นํา 1.3.1 ขาดความพร0อ มที่
จะแก0 ไ ขปt ญ หาและให0
คํ า ป รึ ก ษ า ที่ เ ป4 น
ประโยชน
1.3.2 ขาดการให0บ ริการ
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/
สุ ภ าพไม/ เ รี ย บร0 อ ย ไม/ มี
ความสุ ภ าพ พู ด จาไม/
ไพเราะและไม/ เ ต็ ม ใจ
ให0บริการ

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง
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ตารางที่ 21 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0 เป4 น เกณฑมาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงในการ
บริหาร (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

1.4 ด0านการควบคุม

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

1.3.3
ขาดความ
กระตื อ รื อ ร0 น เอาใจใส/
และให0 บ ริ ก ารด0 ว ยความ
เต็มใจ
1.3.4
ขาดการให0
คํ า แนะนํ า และตอบข0 อ
ซั ก ถามได0 อ ย/ า งชั ด เจน
ถูกต0อง
1.4.1 ขาดการติดตามผล
การแก0ไขงานทุกครั้งและ
ร า ย ง า น ใ ห0 เ จ0 า ข อ ง
รับทราบ
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
ปtญหาที่ต0องการได0
1.4.3 ขาดการควบคุ ม
ผู0 รั บ เหมาภายนอกให0
ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
1.4.4 ขาดความตรงต/อ
เวลา

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

จากตารางที่ 21 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 1 ความ
เสี่ยงในการบริหาร มี 4 องคประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านการวางแผน 2)ด0านการจัดองคการ 3)ด0าน
การเป4นผู0นํา 4)ด0านการควบคุม พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
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ตารางที่ 22 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

องคประกอบย.อย
2.1 ด0านการเงิน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู0
เช/ า ไม/ ถู ก ต0 อ ง ส/ ง ผลให0
ขาดความน/าเชื่อถือ และ
เจ0 า ของอาคารได0 รั บ เงิ น
ไม/ครบถ0วน
2.1.2 จัดส/งเอกสารทาง
บั ญ ชี แ ละการเงิ น ได0 แ ก/
ใบแจ0 ง หนี้ ใบเสร็ จ ไม/
ตรงตามเวลาที่กําหนดทํา
ให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า
2.1.3 มาตรการติดตาม
หนี้สินไม/รัดกุม ทําให0เกิด
หนี้ ค0 า งเกิ น ระยะเวลาที่
กําหนด 30 วัน (ปกติจะ
ไม/เกิน 14 วัน ถ0าเกิดจาก
นี้ ท างฝŽ า ยกฎหมายจะ
ดํ า เนิ น การติ ด ตามทวง
หนี้)
2.1.4 การไม/นําเงินสดที่ผู0
เช/ า ชํ า ระเข0 า บั ญ ชี ข อง
เจ0าของอาคารภายในแต/
ละวั น ส/ ง ผลให0 เ จ0 า ของ
อาคารได0 รั บ เงิ น ล/ า ช0 า
หรื อ อาจเกิ ดปt ญ หาเงิ น
สูญหาย
2.1.5 การจั ด ส/ ง ข0 อ มู ล
ทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น
ให0 กั บ เจ0 า ของอาคารไม/
ถูก ต0 อ ง ส/ งผลให0 เจ0 า ของ
อาคารไม/ทราบข0อมูลทาง
บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น ที่
ถูกต0 อง เช/น รายงานหนี้
คงค0 า งชํ า ระของผู0 เ ช/ า ไม/
ตรงกั บ ความเป4 น จริ ง ที่
เกิดขึ้น

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง
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ตารางที่ 22 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย
2.2 ด0านปฎิบัติงาน
และ บํารุงรักษา

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

2.2.1 ไม/ ทํ า ตามแผนงาน
การบํา รุง รัก ษา ตรวจสอบ
อุ ป ก ร ณ เ ค รื่ อ งจั ก ร ที่
กํ า หนดไว0 เ ป4 น ประจํ า ทุ ก
เดือน ทํา ให0เครื่อ งจักรเกิ ด
การชํ า รุ ด เสี ย หาย ก/ อ น
กําหนด โดยเจ0าของอาคาร
ต0 อ งเสี ย ค/ า ใช0 จ/ า ยในการ
ซ/ อ ม แ ซ ม ห รื อ เ ป ลี่ ย น
อุ ป กรณ และอาจส/ ง ผล
กระทบต/ อ ธุ ร กิ จ ของผู0 เ ช/ า
และผู0ใช0อาคาร และเจ0าของ
อาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและ
ผู0ใช0อาคาร เรียกค/าเสียหาย
ต/ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เจ0 า ของ
อาคาร
2.2.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0
ทั ก ษะ ความเข0 า ใจในการ
ซ/ อ มแซม ทํ า ให0 อุ ป กรณ
เครื่องจักรเสียหาย เจ0าของ
อาคารเสียค/าใช0จ/ายเพิ่มเติม
โดยไม/จําเป4น
2.2.3 การดูแลรักษาอาคาร
ไม/ เ ป4 น ไปตามที่ ก ฎหมาย
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ล ะ
ข0อบังคับที่เกี่ยวข0องกับทาง
ราชการ กําหนดไว0
2.2.4 การขาดการใส/ใจและ
มีค วามรู0 ที่เ พี ยงพอ ในการ
ซ/อมแซมอุปกรณทั้งในกรณี
ซ/ อ มแซมเบื้ อ งต0 น และเกิ ด
เหตุฉุกเฉินเร/งด/วน ส/งผลให0
เกิ ด ข0 อ ร0 อ งเรี ย นจากผู0 เ ช/ า
และผู0 ใ ช0 อ าคาร และอาจ
เกิ ด ความเสี ย หายต/ อ ชี วิ ต
และทรัพยสินของผู0เช/าและ
ผู0ใ ช0อ าคาร รวมถึง เจ0 าของ
อาคารได0

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง
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ตารางที่ 22 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

2.3 ด0านบริการอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึก
การทํ างานของระบบ เพื่ อ
นํา มาวิเ คราะหการทํ า งาน
ของเครื่องจักรอุปกรณหลัก
และระบบประกอบอาคาร
ต/ า งๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณล/วงหน0าเครื่อง
อุ ป กรณหลั ก และระบบ
ประกอบอาคารต/ า งๆ ใน
อาคารเกิ ด ชํ า รุ ด เสี ย หาย
จากการใช0งาน และมีความ
เสี ย หายรุ น แรง เช/ น การ
หยุด ทํางานของระบบปรั บ
อากาศ หม0 อ แปลงไฟฟ| า
ระเบิด ส/งผลต/อธุรกิจของ
ผู0 เ ช/ า และผู0 ใ ช0 อ าคารและ
เจ0าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่ง
ทํ า ให0 ผู0 เ ช/ า สามารถเรี ย ก
ค/ า เ สี ย ห าย ต/ าง ๆ ที่ เ กิ ด
ขึ้นกับเจ0าของอาคารได0
2.3.1 ไม/มีการปรับปรุงแผน
ฉุ ก เ ฉิ น ใน ก ร ณี เ กิ ด เ หตุ
ฉุ ก เฉิ น ต/ า งๆ เช/ น ลิ ฟ ท
ห ยุ ด ช ะ งั ก ร ะ บ บ ป รั บ
อากาศ (Chiller) หยุ ด
ทํ า งาน ส/ ง ผลให0 ก ารแก0 ไ ข
เหตุ ก ารณเฉพาะหน0 า เกิ ด
ปt ญ ห า แ ล ะ ข า ด ค ว า ม
น/ า เชื่ อ ถื อ กั บ ผู0 ใ ช0 อ าคาร
หรือ อาจเกิด ความเสี ยหาย
ต/ อ ชี วิ ต และทรั พ ยสิ น ของ
ผู0ใช0อาคาร
2.3.2 ไม/มีการปรับปรุงคู/มือ
การใช0 อ าคาร ปรั บ ปรุ ง
ข0 อ มู ล งาน ข0 อ มู ล ผู0 เ ช/ า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ส/งผล
ต/อผู0นําข0อมูลไปใช0เกิดความ
ผิดพลาด และผลกระทบต/อ
ค/าใช0จ/ายที่เกิดขึ้น

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง
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ตารางที่ 22 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

2.4 ด0านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

2.3.3 ขาดความเอาใจใส/ใน
การควบคุมดูแลงานบริการ
ต/างๆ ได0แก/งานรักษาความ
ปลอดภั ย งานรั ก ษาความ
สะอาด งานกํ า จั ด แมลง+
สุ ข อนามั ย งานกํ า จั ด ขยะ
งานดูแลภูมิทัศนและรักษา
สวน
2.3.4 ปtญ หาทางการเมือ ง
เช/ น ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
ส/ ง ผลให0 อ าคาร สู ญ เ สี ย
รายได0
2.4.1 การล/ า ช0 า ในการ
จัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ0าง
ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของ
การดําเนินงานในส/วนงานที่
เกี่ ย วข0 อ งกั บ เอกสารนั้ น ๆ
เช/ น งานซ/ อ มแซมอุปกรณ
ในอาคาร ส/ ง ผลให0 เ กิ ด ข0 อ
ร0องเรียนของผู0ใช0อาคาร
2.4.2 ขาดการประสานงาน
ที่ดีภายในส/วนงานส/งผลให0
ข0 อ มู ล ที่ ประสานงานไปยั ง
ส/ ว นงานอื่ น ผิ ด พลาด เช/ น
การแจ0 ง ตั ว เลขการใช0 ง าน
มิ เ ต อ ร ไ ฟ ฟ| า ข อ ง ผู0 เ ช/ า
ผิดพลาด ส/งผลให0ส/วนงาน
ด0 า นการเงิ น เรี ย กเก็ บ เงิ น
ของผู0เช/าผิดพลาด
2.4.3 การจัดซื้อ จัดจ0าง ไม/
เป4 น ไปตามงบประมาณที่
วางไว0 การจั ด หาข0 อ มู ล
เปรี ย บเที ยบการจั ด ซื้ อ จั ด
จ0 า งไม/ ถู ก ต0 อ งเหมาะสม
ส/งผลให0การจัดซื้อในแต/ละ
ครั้งอาจไม/ได0ราคาที่ต่ํากว/า
เมื่อเทียบกับตลาด
2.4.4 การส/งเรือ่ งที่ผเู0 ช/า
ร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่
เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ
ทําให0การแก0ไขเรือ่ งต/างๆ
ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง
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ตารางที่ 22 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

2.5 ด0านการบริการ
และการดูแลผู0เช/า
อาคาร ผู0ใช0อาคารและ
ผู0มาติดต/ออาคาร

2.5.1 เจ0าหน0าที่ขาดการเอา
ใจใสและการให0บริการด0าน
การบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0
อาคารและผู0มาติดต/อ
อาคาร
2.5.2 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0
ทั ก ษ ะ ก า ร ทํ า ง า น ด0 า น
บริการและไม/มีความเข0าใจ
ในงานบริการ ไม/สามารถ
แก0ไขสถานการณได0หากพบ
ปt ญ หาการให0 บ ริ ก ารและ
การดู แ ลผู0 เ ช/ า อาคาร ผู0 ใ ช0
อ า ค า ร แ ล ะ ผู0 ม า ติ ด ต/ อ
อาคาร
2.5.3 เจ0 า หน0 า ที ข าดการ
ค ว บ คุ ม ป ร ะ ส า น ง า น
สามารถและอํ า นวยความ
สะดวกให0 แ ก/ ผู0 เ ช/ า ต/ า งๆ
ของอาคาร และผู0มาติดต/อ
อาคาร

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

จากตารางที่ 22 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยง
ในการปฏิบั ติงาน มี 5 องคประกอบย/ อย ได0 แก/ 1)ด0านการเงิน 2)ด0านปฎิ บัติงานและบํารุงรั กษา
3)ด0านบริการอาคาร 4)ด0านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ด0านการบริการและการดูแลผู0เช/าอาคาร
ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคาร พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
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ตารางที่ 23 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4น เกณฑมาตรฐานการประเมิน ความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพ
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

3.1 ด0านเจ0าของอาคาร
หรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร

3.1.1 ขาดการประสานงาน
ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทํา
ให0การดําเนินการด0านกายภาพ
ไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไป
ตามแผน
3 . 1 . 2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม/
สามารถปฎิ บั ติ ง านได0 ต าม
หน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจ
และถูกต0อง
3.1.3 ขาดการควบคุ ม ให0
กิ จ กรรมต/ า งๆ ได0 ดํ า เนิ น การ
ตามแผนที่วางไว0
3.1.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/ มี ก ารติ ด ตาม และไม/
ควบคุ ม คุ ณ ภาพให0 ไ ด0 อ ย/ า ง
ถูกต0องและไม/สามารถแนะนํา
ก า ร แ ก0 ไ ข ปt ญ ห า ไ ด0 อ ย/ า ง
เหมาะสม
3.2.1 ขาดการประสานงาน
ควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิ น ผล
ให0 กั บ เจ0 า ของอาคาร ได0 แ ก/
กลุ/มงานบริการสนับสนุนงาน
บริ ก ารอาคารและ บริ ก าร
สํานักงาน และกลุ/มงานบริการ
วิ ศ วกรรมอาค ารงานดู แ ล
ควบคุมและบํารุงรั กษาระบบ
ประกอบอาคาร
3.2.2 ขาดการเอาใจใส/ ก าร
ประสานงานการให0บริการงาน
ต/ า งๆ กั บ ผู0 เ ช/ า อาคาร ผู0 ใ ช0
อาคารและผู0 ม าติ ด ต/ อ อาคาร
และกับเจ0าของอาคาร
3.2.3
ไม/ ส ามารถแก0 ไ ข
สถานการณได0ห ากพบปtญ หา
การให0 บ ริ ก ารและการดู แ ลผู0
เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติ ด ต/ อ อาคารและกั บ เจ0 า ของ
อาคาร
3.2.4 ขาดความรู0 ความเข0าใจ
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ไ ม/
สามารถควบคุมคุณภาพงานได0
อย/ า งถู ก ต0 อ งและไม/ ส ามารถ
แนะนํ า การแก0 ไ ขปt ญ หาได0
อย/ า งเหมาะสมให0 กั บ เจ0 า ของ
อาคาร

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

0.67

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3.2 ด0านผู0บริหาร
อาคาร
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จากตารางที่ 23 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยง
สําหรับการควบคุมคุณภาพ มี 2 องคประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านเจ0าของอาคารหรือตัวแทนเจ0าของ
อาคาร 2)ด0านผู0บริหารอาคาร พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตารางที่ 24 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ ใ ช0 เ ป4 น เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับ
การส/งมอบ
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงสําหรับ
การส.งมอบ

องคประกอบย.อย
4.1 ด0านการส/งมอบ
พื้นที่

4.2 ด0านการจัดเก็บ
รายได0

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐาน
การวั ด พื้ น ที่ ที่ จ ะส/ ง เพื่ อ ลด
ความเสี่ ย งและโอกาสเกิ ด
ความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
4.1.2 เจ0 า หน0า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การส/ ง มอบพื้ น ที่ ข าดความรู0
ความเข0 า ใจการวั ด พื้ น ที่ แ ละ
การประสานงานด0านต/างๆใน
การส/งมอบพื้นที่
4.2.1 การจัด เก็ บค/ าเช/า พื้น ที่
เ จ0 า ห น0 า ที่ ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข0 อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเช/ า
พื้ น ที่ ข องผู0 เ ช/ า แต/ ล ะรายยั ง
ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/มี
ผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุง
ข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลา
4.2.2 การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/า
น้ําประปา ขาดการจัดทําคู/มือ
การจดหน/วยมิเตอรไฟฟ|า เพื่อ
ล ด ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ข อ ง
เจ0าหน0าที่ในการสรุปหน/วยของ
การใช0 พ ลั ง งานไฟฟ| า และมี ผู0
คอยตรวจสอบเพื่ อ ป| อ งการ
การผิ ดพลาดในการจดบันทึ ก
หน/วยมิเตอรไฟฟ|า
4.2.3 การจั ด เก็ บ ค/ า ที่ จ อด
ร ถ ย น ต ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต
เ จ0 า ห น0 า ที่ ข า ด ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข0อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค/ า ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต
รถจักรยานยนต แต/ละรายให0
ชัดเจนและถูกต0อง และขาดผู0
คอยตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ข0 อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ ค/ า จ อ ด
ร ถ ย น ต ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต
ตลอดเวลา

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง
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จากตารางที่ 24 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 4 ความ
เสี่ยงสํ าหรับการส/งมอบ มี 2 องคประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านการส/งมอบพื้น ที่ 2)ด0 านการจัดเก็ บ
รายได0พ บว/า ทุก ข0อ ความที่ใ ช0เ ป4น เกณฑการพิจ ารณาได0ค/า IOC สูง กว/า 0.5 แสดงให0เห็นว/า
ผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณานี้ไปจัด
ไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
ตารางที่ 25 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใ ช0 เ ป4 น เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงด0าน
ความปลอดภัย
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย

องคประกอบย.อย
5.1 ด0านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู0ใช0
อาคาร(Health Risks)

5.2 ด0านอุบัติภัยเป4น
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เป4นอันตราย
(Safety Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

5.1.1 ขาดการควบคุ ม ระดั บ
อุณหภูมิและความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริ ม าณของอากาศ
บริ สุ ท ธิ์ (Fresh air) ให0
เหมาะสมกั บ มาตรฐานของ
อาคาร
5.1.2 ขาดการควบคุมระดับ
คุณภาพอากาศให0เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสว/าง
ที่ไม/ดี ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.4 ขาดการควบคุ ม ระดั บ
ฝุŽ น ละออง เชื้ อ โรคในอากาศ
ระดับของ CO2,CO3 และก“าซ
พิษอื่นๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.5 การควบคุมระดับเสียง
ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร
5.2.1 ขาดการควบคุม
อุบัติเหตุ และการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ
5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจาก
อาคารสถานที่ที่เป4นอันตราย

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

5.2.3 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการป|องกัน อัคคีภัย
และการซ0อมหนีไฟ

3

1

สอดคล0อง
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ตารางที่ 25 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใ ช0 เ ป4 น เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงด0าน
ความปลอดภัย (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

5.3 ด0านความปลอดภัย
(Security Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

5.2.4 ขาดการควบคุมการให0
ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับภัยจากไฟฟ|า เช/น ไฟ
ดูด/ไฟฟ|าซ็อต
5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพื่ อ ป| อ งกั น เหตุ ท/ อ น้ํ า
แตกและเกิ ด น้ํ า ท/ ว มได0 และ
แผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วม
หรืออุทกภัย
5.2.6 ขาดการหาความรู0เรื่อง
แผ/ น ดิ น ไหว
และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรั บ ระดั บ ค/ า ความรุ น แรง
ของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น
5.3.1 ขาดการควบคุมการเข0า
ออกพื้ น ที่ ไม/ ค วบคุ ม คนเข0 า
ออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0า ออกโดยการแลกบัต ร
เข0าพื้นที่ของอาคาร
5.3.2 ขาดการป|องกันการลัก
ทรัพยและการโจรกรรม

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

3

1

สอดคล0อง

5.3.3 ขาดการป| องกั น การทํ า
ร0 า ยร/ า งกายหรื อ การคุ ก คาม
ต/อชีวิต
5.3.4 ขาดการป|องกันการก/ อ
การร0าย

3

1

สอดคล0อง

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

จากตารางที่ 25 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยง
ด0านความปลอดภัย มี 3 องคประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร
(Health Risks) 2)ด0านอุบัติภัยเป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป4นอันตราย(Safety Risk) 3)ด0านความ
ปลอดภัย (Security Risk) พบว/า ทุกข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5
แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการ
พิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน

221
ตารางที่ 26 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4 นเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยงด0าน
เทคโนโลยี
องคประกอบ
หลักของเกณฑ
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

องคประกอบย.อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

6.1
ด0 า นระบบ 6.1.1 อุปกรณระบบไฟฟ|า
วิ ศ วกรรมไฟฟ| า และ กําลัง มีอายุการใช0งานมานาน
ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/
สื่อสาร

6.2 ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครือ่ งกล

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
6.1.3 ระบบการจ/ า ยไฟฟ| า
ภายในอาคาร โดยส/งผ/านหม0อ
แปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซม
6.1.4 ระบบสื่ อสาร ได0 แ ก/
ระบบโทรศั พ ท
ระบบ
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ซ/อมแซม และไม/เ ตรียมการ
รองรั บ เทคโนโลยีที่ เ กิด ขึ้น ใน
อนาคต
6.1.5 เตื อ นอั ค คี ภั ย ซึ่ ง ถู ก
อ อ ก แ บ บ ใ ห0 เ ป4 น ไ ป ต า ม
มาตรฐานทั น สมั ย ผู0 ข าดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซ/ อ มแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต
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
6.1.7 ระบบป|องกันฟ|าผ/า ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.1.8 ระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศนรวม (MATV)
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.1 ระบบปรั บ อากาศ
ภายในอาคารขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.2 ระบบระบายอากาศ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม

ความถี่
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ตารางที่ 26 ผลค/ า IOC ของคํา ถามที่ใช0เป4 นเกณฑมาตรฐานการประเมิ นความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยงด0าน
เทคโนโลยี (ต/อ)
องคประกอบ
หลักของเกณฑ

องคประกอบย.อย

6.3 ด0านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

6.4 ด0านระบบป|องกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความถี่

ค.าIOC

การพิจารณา

6.2.3 ระบบอั ด อากาศ มี โ ดย
ระบบนี้จ ะติด ตั้ง ที่ช/ อ งทางหนี ไ ฟ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม
6.2.4 ระบบลิ ฟ ต ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษ า ซ/ อ ม แ ซ ม แ ล ะ ไ ม/
เตรี ย มการรองรั บ เทคโนโลยี ที่
เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.1 ระบบดั บ เพลิ ง หั ว ฉี ด
อั ต โ นมั ติ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.2 ระบบหั วจ/ ายน้ํ าดั บเพลิ ง
และระบบเครื่ อ งสู บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.3 ระบบการบําบั ดน้ํ าเสีย มี
ระ บ บ บํ า บั ด น้ํ า เ สี ย ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไป
ตามข0อกําหนดของกฏหมาย
6.4.1 ระบบป| อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0อง
วงจรป•ด ระบบแจ0งสัญญาณเตือน
เมื่อเป•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 า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวก
ในอาคาร ได0 แ ก/ ร ะบบควบคุ ม
อาคารอั ต โนมั ติ (BAS) โดย
ควบคุ ม ระบบระบบต/ า งๆ คื อ
ระบบไฟฟ| า แสงสว/ า งในบริ เ วณ
พื้นที่ส/วนกลาง ระบบปรับอากาศ
ในส/ ว นของ AHU และ Pump
ต/ า งๆ ระบบบั ต รจอดรถแบบ
อั ต โ น มั ติ ข า ด กา ร ต ร ว จ ส อ บ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
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จากตารางที่ 26 แสดงกิจกรรมดําเนินงานที่จะใช0เป4นเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยง
ด0านเทคโนโลยี มี 4 องคประกอบย/อย ได0แก/ 1)ด0านระบบวิศวกรรมไฟฟ|าและสื่อสาร 2)ด0านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล 3)ด0านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง 4)ด0านระบบป|องกันและ
รักษาความปลอดภัย และอํา นวยความสะดวกในอาคาร พบว/า ทุก ข0อ ความที่ใ ช0เ ป4น เกณฑการ
พิจารณาได0ค/า IOC สูงกว/า 0.5 แสดงให0เห็นว/าผู0เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล0องกัน ดังนั้นผู0วิจัยจึงได0
นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
3. นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
นําเกณฑไปทดสอบประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานเปรียบเทียบค/าคะแนนการประเมินเชิงเปรียบเทียบการประเมินความเสี่ยงในการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํ า นั ก งานด0 ว ยการทดสอบสถิ ติ น อนพาราเมตริ ก
(Nonparametric statistics) วิธีของแมนและวิทนีย (Mann-Whitney U Test) และประยุกตเทคนิค
MTMM การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานด0วยการประยุกตเทคนิค MTMM
ผลการทดลองการใชเกณฑการประเมิน ประเมินแลวใหลงคะแนนประเมินหลังการ
จัดการ
จากการวิจัยการทดลองการใช0เกณฑการประเมิน กับ นําเกณฑไปทดสอบประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ
(5 แห/ ง) และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี (5 แห/ง) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ/มที่ศึกษา
จํานวน 30 คน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากองคประกอบหลักของเกณฑ องคประกอบย/อย ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง การประเมิน โอกาส ผลกระทบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงคงที่ โอกาส และ
ผลกระทบ อาคารที่มีการจัดการความเสี่ยงในระดับต/างๆ เช/น การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(5) สูง มาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น0อ ย (1) น0อ ยมาก และการประเมิน ระดับ ผลกระทบ
(5) ผลกระทบร0ายแรง (4) ผลกระทบสูง (3)ผลกระทบปานกลาง (2) ผลกระทบน0อย (1) ผลกระทบ
น0อยมาก ผลการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของแมน- วิทนีย ยู
(Mann-Whitney U Test) รายละเอียดผลทดลองการใช0เกณฑการประเมินกับ กลุ/มผู0จัดการ วิศวกร
และช/างเทคนิคประจําอาคาร อาคารสํานักงานอาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี
ตัวอย/างในการศึกษา เพื่อตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างก/อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือ
หลังการประเมิน จํานวน 10 อาคาร ข0อมูลการวิเคราะหผลประยุกตวิธีของวิธีของแมน- วิทนีย ยู ตาม
ภาคผนวก ญ และสามารถสรุปผลการวิเคราะหได0ดังนี้
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ตารางที่ 27 ข0อมูลพื้นฐานของกลุ/มผู0จัดการ วิศวกร และช/างเทคนิคประจําอาคาร อาคารสํานักงาน
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ตัวอย/างในการศึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล0องระหว/างก/อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน จํานวน
10 อาคาร
ลักษณะส.วนบุคคล
อาคารสํานักงาน
เกรด มาตรฐาน เอ
เกรด พื้นฐาน ซี
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 30 ปŠ
31 – 40 ปŠ
รวม
อายุการทํางาน
1 – 5 ปŠ
5 – 10 ปŠ
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากว/าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ตําแหน.งงาน
ผู0จัดการอาคาร
วิศวกรอาคาร
ช/างเทคนิค
รวม

จํานวน

รอยละ

15
15
30

50.00
50.00
100.00

30
30

100.00
100.00

18
12
30

60.00
40.00
100.00

17
13
30

56.70
43.30
100.00

10
19
1
30

33.33
63.33
3.34
100.00

10
10
10
30

33.33
33.33
33.33
100.00

จากตารางที่ 27 แสดงว/า ผู0ให0ข0อมูลจํานวน 30 คน แบ/งเป4นอาคารสํานักงานเกรด
มาตรฐาน เอ เกรด และมาตรฐาน ซี จํานวนเท/ากัน เป4นเพศชาย ทั้งหมด มีอายุอยู/ระหว/าง 20 – 30 ปŠ
คิดเป4นร0อยละ 60.00 มีอายุการทํางาน 1-5 ปŠ คิดเป4นร0อยละ 56.70 และมีระดับการศึกษาส/วนใหญ/
ระดับปริญญาตรี คิดเป4นร0อยละ 63.33 และปฏิบัติงานในตําแหน/งผู0จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช/าง
เทคนิคประจําอาคาร ในจํานวนเท/ากัน
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ตารางที่ 28 ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งก/ อ นการประเมิ น กั บ ความเสี่ ย งคงเหลือหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑ ด0านเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
1. อุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0งานมานาน ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/
2. ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ|าระบบการจ/ายไฟฟ|าภายในอาคาร โดย
ส/งผ/านหม0อแปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
3. ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ขาดการตรวจสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซม และไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
4. เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให0เป4นไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
5. ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบป|องกันฟ|าผ/าระบบเสาอากาศและวิทยุ
และโทรทัศนรวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
6. ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
7. ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ชอ/ งทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
8. ระบบลิฟต ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
9. ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจ/ายน้ําดับเพลิงและ
ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
10. ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เป4นไปตามข0อกําหนดของกฏหมาย
11. ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย ได0แก/ระบบกล0องวงจรป•ด (CCTV) ระบบ
แจ0งสัญญาณเตือนเมื่อเป•ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเข0า-ออก
อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเข0า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลก
บัต รผู0 ม าติ ด ต/อ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ ารุ ง รักษาซ/ อมแซมและไม/
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
12. ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
โดยควบคุม ระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|า แสงสว/ างในบริเวณพื้น ที่ส/ วนกลาง
ระบบปรับอากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

Mean Rank
ก/อน หลัง

4.27 3.73
4.40 2.80
4.09 2.87
4.38 2.47
4.07 2.57
4.33 2.50
4.30 2.57
4.47 2.90
4.33 2.77
4.37 1.90
4.53 1.83

4.37 2.20
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จากตารางที่ 28 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
เทคโนโลยี พบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสีย งมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ย งทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 27
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ภาพที่ 27 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านเทคโนโลยี
ตารางที่ 29 ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งก/ อ นการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านควบคุมคุณภาพ
Mean Rank
ก/อน หลัง
1. เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการ 3.97 1.83
ด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่นและไม/เป4นไปตามแผน
2. การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่ไม/สามารถปฎิบัติงานและขาดการควบคุมให0กิจกรรม 4.13 2.03
ต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง
3. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความเข0าใจและไม/มีการติดตาม และไม/ควบคุมคุณภาพให0ได0 4.00 2.60
อย/างถูกต0องและไม/สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม
4. เจ0าหน0าที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ให0กับเจ0าของอาคาร 4.37 2.57
ได0แก/กลุ/มงานบริการสนับสนุน(Support service) และกลุ/มงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service)
5. ไม/สามารถแก0ไขสถานการณได0หากพบปtญหาการให0บริการและการดูแลผู0เช/า 3.90 2.50
อาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มาติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร
6. เจ0 าหน0 าที่ ขาดความรู0 ความเข0 าใจและไม/ติ ดตาม ไม/ส ามารถแนะนํ าการแก0ไ ข 4.27 2.97
ปtญหาได0อย/างเหมาะสมให0กับเจ0าของอาคารและผู0เช/าอาคารและผู0มาติดต/อ
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
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จากตารางที่ 29 แสดงว/า ผลการประเมิน การประเมิน ความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
การควบคุมคุณภาพพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง
ทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 28
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ภาพที่ 28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการควบคุมคุณภาพ
ตารางที่ 30 ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งก/ อ นการประเมิ น กั บ ความเสี่ ย งคงเหลื อหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านการบริหาร
Mean Rank
ก/อน หลัง
1. ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ
4.13 2.23
2. ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากรทางกายภาพให0เพียงพอต/อ 3.93 2.33
การทํางานขององคการ
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/วงเวลาพักกลางวัน
4.43 2.23
8. ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหาและให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน
4.33 2.40
9. ขาดการให0บริการช/วยเหลืองานในด0านต/างๆ เช/นพนักงาน พูดจาไม/ไพเราะและไม/ 4.13 2.17
เต็มใจ ให0บริการ
10. ขาดความกระตือรือร0น เอาใจใส/ และให0บริการด0วยความเต็มใจ
4.40 2.53
11. ขาดการให0คําแนะนําและตอบข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง
4.03 2.97
12. ขาดการติดตามผลการแก0ไขงานทุกครั้งและรายงานให0เจ0าของ รับทราบ
3.87 2.47
13. ไม/สามารถให0บริการและแก0ไขปtญหาที่ต0องการได0
3.93 2.90
14. ขาดการควบคุมผู0รับเหมาภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ
3.93 2.43
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
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จากตารางที่ 30 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
การบริหาร พบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสีย งมีคะแนนสูงกว/า หลังการจัดการความเสี่ยงทุก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 29
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ภาพที่ 29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการบริหาร
ตารางที่ 31 ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งก/ อ นการประเมิ น กั บ ความเสี่ ย งคงเหลื อหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านการส/งมอบ
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง

Mean Rank
ก/อน หลัง

1. เจ0าหน0าที่ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้น ที่ ที่จะส/งและขาดความรู0ความ 3.87 2.60
เข0าใจการวัดพื้นที่และการประสานงานด0านต/างๆในการส/งมอบพื้นที่ เพื่อลดความ
เสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
2. การจัดเก็บค/าเช/าพื้นที่ การจัดเก็บค/าไฟฟ|า ค/าน้ําประปา เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทํา 3.83 2.87
ฐานข0อมูลเกี่ยวกับการเช/าพื้นที่ของผู0เช/าแต/ละรายยังไม/ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/
มีผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลผู0เช/าตลอดเวลาเพื่อป|องการการผิดพลาด
3. การจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําฐานข0อมูล 4.00 2.67
เกี่ยวกับการจัดเก็บค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต แต/ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง
และขาดผู0 ค อยตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ข0 อ มู ล การจั ด เก็ บ ค/ า จอดรถยนต
รถจักรยานยนต
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จากตารางที่ 31 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการ
ส/งมอบพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดย
สามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 30
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ภาพที่ 30 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการส/งมอบ
ตารางที่ 32 ผลการประเมินความเสี่ยงก/อนการประเมินกับความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านความปลอดภัย
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
1. ขาดการควบคุมระดั บอุ ณหภู มิ ความชื้ น คุณ ภาพอากาศ ปริม าณของอากาศ
บริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
2. ระดั บ คุ ณ ภาพแสงสว/ า งที่ ไ ม/ ดี ไม/ เ หมาะสมและระดั บ เสี ย งไม/ เหมาะสมกั บ
มาตรฐานของอาคาร
3. ขาดการควบคุมระดับฝุŽนละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และ
ก“าซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
4. ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตรายและการให0ความรู0
และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการป|องกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟ|าซ็อต การป|องกัน
อัคคีภัยและการซ0อมหนีไฟ
5. ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพื่อป|องกันเหตุท/อ
น้ําแตกและเกิดน้ําท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ําท/วมหรืออุทกภัย
6. ขาดการหาความรู0เรื่องแผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับ
ระดับค/าความรุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น
7. ขาดการควบคุมการเข0าออกพื้นที่ ไม/ควบคุมคนเข0าออกพื้นที่ ที่ผ/านระบบควบคุม
การเข0าออกโดยการแลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร ขาดการป|องกันการลักทรัพยและ
การโจรกรรมการทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อชีวิต การควบคุมการจราจรการ
วางแผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง

Mean Rank
ก/อน หลัง

4.10 2.40
4.40 2.63
4.23 2.50
4.17 2.67
4.30 2.63
3.97 2.63
3.90 2.70
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จากตารางที่ 32 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0าน
ความปลอดภัยพบว/าคะแนนก/อนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง
ทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 31

ดานความปลอดภัย
4.50

4.40

4.23

4.10

4.30

4.17

3.97

3.90

4.00
3.50
3.00

2.63

2.40

2.50

2.67

2.50

2.63

2.70

2.63

ก/อน
หลัง

2.00
1.50
1.00
0.50
1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่ 31 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านความปลอดภัย
ตารางที่ 33 ผลการประเมิน ความเสี่ ยงก/ อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านการปฏิบัติงาน
Mean Rank
ก/อน หลัง
1. การเรียกเก็บเงินผู0เช/า ไม/ถูกต0อง ส/งผลให0ขาดความน/าเชื่อถือ และเจ0าของอาคาร 4.03 2.90
ได0รับเงินไม/ครบถ0วน
2. จัดส/งเอกสารทางบัญชีและการเงิน ได0แก/ ใบแจ0งหนี้ ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาที่ 3.87 2.53
กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า
3. มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุม ทําให0เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน
4.00 2.37
4. การไม/นําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชีของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน ส/งผลให0 4.27 2.63
เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ อาจเกิดปtญหาเงินสูญหาย
5. การจัดส/ งข0อมูล ทางบัญชี และการเงิ น ให0กับ เจ0 าของอาคารไม/ ถูกต0 อง ส/งผลให0 4.23 2.43
เจ0าของอาคารไม/ทราบข0อมูลทางบัญชีและการเงินที่ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0าง
ชําระของผู0เช/าไม/ตรงกับความเป4นจริงที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
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ตารางที่ 33 ผลการประเมิน ความเสี่ ยงก/ อนการประเมิน กับ ความเสี่ยงคงเหลือหลังการประเมิน
องคประกอบหลักของเกณฑด0านการปฏิบัติงาน (ต/อ)
ตัวชี้วัดความเสีย่ ง
6. เจ0าหน0าที่ไม/ทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เป4นประจําทุกเดือน ทําให0เครื่องจักร
เกิดการชํารุดเสียหาย ก/อนกําหนด และอาจส/งผลกระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและผู0ใช0
อาคาร และเจ0าของอาคาร อาจทําให0ผู0เช/าและผู0ใช0อาคาร เรียกค/าเสียหายต/างๆที่เกิด
ขึ้นกับเจ0าของอาคาร
7. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะ ความเข0าใจในการซ/อมแซม ทําให0อุปกรณเครื่องจักร
เสียหาย
8. เจ0 าหน0า ที่ไ ม/ดู แลรักษาอาคาร ตามที่กฎหมายพระราชบัญ ญัติ และข0อบัง คับ ที่
เกี่ยวข0องกับทางราชการกําหนดไว0
9. เจ0าหน0าที่ขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินเร/งด/วน
10. เจ0าหน0าที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
ทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร หากไม/
ทราบการณล/วงหน0าเครื่องอุปกรณหลักและระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคารอาจ
เกิดการชํารุดเสียหาย และส/งผลอาจทําให0เกิดความเสียหายที่รุนแรงได0
11. เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆอาจจะทําให0ไม/
สามารถปฎิบัติได0ถูกต0องตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน
12. เจ0 าหน0า ที่ไ ม/มี การปรับ ปรุ งคู/ มือการใช0อาคาร และปรั บปรุง ข0อมูล งานอาคาร
ข0อมูลของผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส
13. เจ0าหน0าที่ขาดความเอาใจใส/ในการควบคุมดูแลงานบริการด0านต/างๆ ได0แก/ด0าน
งานรักษาความปลอดภัย ด0านงานรักษาความสะอาด ด0านงานกําจัดแมลง+ด0านงาน
สุขอนามัยและ ด0านงานดูแลภูมิทัศน
14. ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทางการเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0
15. การล/าช0าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจ0างและไม/เป4นไปตามงบประมาณที่วางไว0
ส/งผลให0เกิดความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วนงานที่เกี่ยวข0องและการจัดซื้อ จัด
จ0าง
16. เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการประสานงานที่ ดี ภ ายในส/ ห น/ ว ยงาน ส/ ง ผลให0 ข0 อ มู ล ที่
ประสานงานไปยังส/วนงานอื่นผิดพลาด และอาจจะก/อให0เกิดความเสียหายได0ในกรณี
เป4นการเรียกเก็บเงิน
17. การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน ไปยังส/วนงานที่เกี่ยวข0อง ขาดประสิทธิภาพ ทําให0
การแก0ไขเรื่องต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับการแก0ไข
18. เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ทักษะการทํางานด0านบริการและขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงานและการให0บริการด0านการบริการผู0เช/าอาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0มา
ติดต/ออาคาร

Mean Rank
ก/อน หลัง
3.73

2.53

3.80

2.70

4.17

2.93

3.93

2.63

4.13

2.53

4.03

2.73

4.13

2.90

4.23

2.57

4.10
3.87

2.60
3.00

4.13

3.00

4.10

2.43

4.00

2.70
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จากตารางที่ 33 แสดงว/า ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการ
ปฏิบัติงานพบว/ าคะแนนก/ อนการจัดการความเสี ยงมีคะแนนสูงกว/าหลังการจั ดการความเสี่ ยงทุ ก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบได0ดังภาพที่ 32

ดานการปฏิบัติ
4.50
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4.03

3.87

4.00
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4.17
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3.00
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ภาพที่ 32 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง ก/อนและหลังด0านการปฏิบัติงาน
สําหรับการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคาร
เกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลั งการจัดการความเสี่ย ง โดยใช0การวิเคราะหด0 วยสถิ ติ
ทดสอบแมน-วิทนียยู (Mann-Whitney U Test) แสดงได0ดังตารางที่ 33 ถึง 35
ตารางที่ 34 ผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ
อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

ก/อนการจัดการความเสี่ยง

Mean
Rank
45.20

หลังการจัดการความเสี่ยง

15.80

การประเมินความเสี่ยง

Mann – Whitney U

Z-test

p-value

9.000

-6.536**

0.000

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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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จากตารางที่ 34 จะเห็นได0ว/า เมื่อตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐาน
การประเมินความเสี่ย งในการบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคารสํานั กงานอาคารเกรด
มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อน
การจัดการความเสี่ยง มีผลการประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยง อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = -6.536, p-value = 0.000) หมายความว/า
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ที่ผู0วิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพ สามารถ
นํามาใช0การประเมินได0 เป4นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได0กําหนดไว0
ตารางที่ 35 ผลการตรวจสอบความสอดคล0 องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานอาคารเกรด มาตรฐาน เอ จําแนก
ตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

ก/อนการจัดการความเสี่ยง

Mean
Rank
22.73

หลังการจัดการความเสี่ยง

8.27

การประเมินความเสี่ยง

Mann – Whitney U

Z-test

p-value

4.000

-4.509**

0.000

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค/าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค/าน0อยกว/า The Critical U values = 4, n1 = 5,
n2 = 5; จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 2001)

จากตารางที่ 35 จะเห็นได0ว/า เมื่อตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อนการจัดการความเสี่ยง มีผลการ
ประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงมีค/าลดลง อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Mann –
Whitney U Test = 0.000, Z-test = -4.509, p-value = 0.000) หมายความว/า เกณฑมาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ที่ผู0วิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพ สามารถนํามาใช0การประเมิน
ได0 เป4นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ได0กําหนดไว0
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ตารางที่ 36 ผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนก
ตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง

ก/อนการจัดการความเสี่ยง

Mean
Rank
19.30

หลังการจัดการความเสี่ยง

11.70

การประเมินความเสี่ยง

Mann – Whitney U

Z-test

p-value

0.000

-2.374**

0.018

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค/าสถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test = 0 ซึ่งมีค/าน0อยกว/า The Critical U values = 4, n1 = 5,
n2 = 5; จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 (Dunn, 2001)

จากตารางที่ 36 จะเห็นได0ว/า เมื่อตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐาน
การประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง โดยก/อนการจัดการความเสี่ยง มีผลการ
ประเมินสูงกว/าหลังการจัดการความเสี่ยงค/าลดลงไม/มาก อย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(Mann – Whitney U Test = 0.000, Z-test = -2.374, p-value = 0.018) หมายความว/า เกณฑ
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ที่ผู0วิจัย
พัฒนาขึ้น สามารถนําไปจําแนกระดับการจัดการความเสี่ยงได0อย/างมีประสิทธิภาพกับอาคารสํานักงาน
อาคารเกรด มาตรฐาน เอ ได0 ส/วนอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี ควรพิจารณานําไปใช0
เพื่อการประเมินความเสี่ยงก/อนการจัดการความเสี่ยงและหลังการจัดการความเสี่ยง จะได0มีค/าความ
สอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามก/อนและหลังการจัดการความเสี่ยง ลดลงได0
สรุปได0ว/า จากผลการตรวจสอบความสอดคล0องระหว/างเกณฑมาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในขณะที่เมื่อนําเกณฑนี้ไป
ทดลองประเมินความเสี่ยงกลุ/มอาคารสํานักงานเกรด มาตรฐาน เอ มีความเสี่ยงน0อยกว/ากลุ/มอาคาร
สํานักงานเกรด มาตรฐาน ซี จึงสรุปได0ว/าเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสีย่ งใน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน สามารถนํามาใช0การประเมินได0
4. การวั ด ผลกระทบของความเสี่ ยงคงเหลื อจากการบริ หารจั ด การทรั พยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานดวยการประยุกตเทคนิค MTMM
การวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงานด0วยการประยุกตเทคนิคเมทริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (Multitrait-Multimethod
Matrix: MTMM) โดยสนใจค/าที่สูง โดยละเว0นไม/ได0ทดสอบค/าเส0นทแยงความเชื่อมั่น (Reliability
Diagonal) เนื่องจากข0อจํากัดของวิธีความเสี่ยงและตัวอย/าง(n) ที่ใช0ในการทดสอบมีจํานวน 30 ตัวอย/าง
จึงไม/ได0พิจารณาถึงความสําคัญของค/าเส0นทแยงความเชื่อมั่น (Reliability Diagonal) ในขณะที่
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จํานวนวิธีการที่ทดสอบเป4นตามมารตฐานของ โคเฮน (Cohen: 1988) จาก(K(K-1))/2 = 15 วิธีการ
ต/างกัน แต/ผลกระทบความเสี่ยงสูง และวิธีการต/างกัน แต/ผลกระทบความเสี่ยงเดี่ยวกัน โดยหาค/า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ใช0หลักทฤษฏีค/าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (Cohen’s Kappa, 1988) เป4นค/า
สัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นสองฝŽายว/ามีความเห็นตรงกันมากหรือน0อยอย/างไร
โดยค/าสุงสุดที่เป4นไปได0คือ 1.0 หมายถึงทุกฝŽายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัดความเห็นพ0องต0องกัน
ในเรื่องของการการวัดเชิงจําแนก ที่มีระดับการวัดอยู/ในมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)สําหรับ
การวัดความเห็นพ0องต0องกันระหว/างผู0ประเมิน ผลของการใช0การทดสอบโดยใช0 Cohen’s Kappa
(1988)
ผู0วิจัยได0ทําการวิเคราะหการหาค/าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน ตาม(ภาคผนวก ญ)
และสามารถสรุปผลการวิเคราะหได0ดังนี้
ก/อนประเมิน (โอกาส)
จากค/ าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.699 แสดงว/ าค/าสัมประสิ ทธิ์ตัวชี้วั ด
ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นทั้งสองฝŽายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.699
ก/อนประเมิน (ผลกระทบ)
จากค/ าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.714 แสดงว/ าค/าสัมประสิ ทธิ์ตัวชี้วั ด
ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นทั้งสองฝŽายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.714
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (โอกาส)
จากค/าสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เท/ากับ 0.659 แสดงว/าค/าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัด
ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นทั้งสองฝŽายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.659
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (ผลกระทบ)
จากค/าสั มประสิ ทธแคปาของโคเฮน เท/ากั บ 0.781 แสดงว/ าค/ าสัมประสิทธิ์ตัว ชี้วั ด
ทางถิติระหว/างผู0ให0ความเห็นทั้งสองฝŽายมีความเห็นตรงกัน อยู/ในระดับ 0.781
ทั้งนี้ผู0วิจัย ได0วิเคราะหการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกตเทคนิค MTMM โดยการหาค/าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ดังแสดงผลตามตารางที่ 37
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ตารางที่ 37 การวิเคราะหเมตริกซหลายคุณลักษณะหลายวิธี (MTMM) การประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยวิธีลักษณะต/างกันแต/วิธีการ
เดี่ยวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles)
ค.าสหสัมพันธ
R4

R5

R6

ด0านการบริหาร

ด0านการส/งมอบ

ด0านความปลอดภัย

ด0านการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยี

R3

ด0านการควบคุมคุณภาพ

R1
R2
R3

R2

ด0านเทคโนโลยี

ประเภทความเสี่ยง

R1

1

ดานการควบคุมคุณภาพ

0.146

1

ดานการบริหาร

0.049

0.053

1

R4

ดานการส!งมอบ

0.254

0.236

1

R5

ดานความปลอดภัย

0.093

0.302
0.558

0.111

0.079

1

R6

ดานการปฏิบัติงาน

0.155

0.067

0.126

0.149

0.035

1

4.63
0.49

4.27
0.45

4.33
0.48

4.10
0.31

4.77
0.43

4.17
0.38

Mean
Std. Deviation

จากตารางที่ 37 ผู0วิจัยได0ป ระยุกตใช0 MTMM การจัดการความเสี่ย งด0ว ยลักษณะ
ตัวชี้วัดต/างกันแต/วิธีการเดี่ยวกัน หลักการพิจารณาคุณลักษณะเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน พบว/า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก
การจัดการความเสี่ยงด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความ
เสี่ ย งด0 านความปลอดภั ย (R5) ต/ า งกั น มี ผ ลกระทบจากการประเมิ น ความเสี่ ย งเดี ย วกั น มี ค/ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเท/ากับ 0.558ดังนั้น ผู0บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงความเสี่ยงใน
ด0 า นการควบคุ ณ ภาพและความเสี่ ย งด0 า นความปลอดภั ย เป4นอันดับแรก เพราะเกิดสถานการณ
ลักษณะต/างกันแต/วิธีการเดี่ยวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles) และหลักพิจารณา
คุณลักษณะ อันดับสอง การจัดการความเสี่ยงด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุม
คุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านการส/งมอบ (R4) ต/างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยง
เดียวกัน มีค/าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเท/ากับ 0.302 ดังนั้น ผู0บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึง
ความเสี่ย งในด0า นการควบคุณ ภาพและความเสี่ย งด0า นการส/ง มอบ เป4น อัน ดับ สอง เพราะเกิด
สถานการณลักษณะต/างกันแต/วิธีการเดี่ยวกัน (Heterotrait - Monomethod Triangles)
จากการผลวิจัย สรุปได0ว/า หลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก การจัดการความเสี่ยง
ด0วยวิธีการต/างกันระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านความปลอดภัย
(R5) นั้ น หากการบริ ห ารทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสํา นั ก งานมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดย
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ผู0รับ ผิดชอบด0 านเจ0าของอาคาร ตัว แทนเจ0าของอาคาร และด0 านผู0 บริ หารอาคาร เจ0 าหน0าที่มีการ
ประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพสะดวกราบรื่นและเป4นไป
ตามแผน การปฏิบัติงานของเจ0าหน0าที่สามารถปฎิบัติงานและควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่
กําหนดไว0 อย/างเข0 าใจและถูกต0 อง เจ0 าหน0 าที่มีความรู0 ความเข0าใจและมี การติดตาม และควบคุ ม
คุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและสามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/างเหมาะสม ความเสี่ยงด0านความ
ปลอดภัยมีองคประกอบย/อย 3 ด0านได0แก/ด0านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู0ใช0อาคาร ด0านอุบัติภัย
เป4นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป4นอันตราย และด0านความปลอดภัย ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได0นั้นหาก
ขาดการควบคุมคุณภาพ ในการทํางานด0านต/างๆ ความเสี่ยงด0านความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นได0ทุกเวลา
ดังนั้นผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร ควรดําเนินการ
จัดการความเสี่ยงทันทีแสดงให0เห็นว/าเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน สามารถนํามาใช0การประเมินได0
ส/วนหลักพิจ ารณาคุณลักษณะ อัน ดับ สองการจัดการความเสี่ย งด0วยวิธีการต/างกัน
ระหว/างความเสี่ยงด0านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด0านการส/งมอบ (R4) นั้นหากการ
บริหารทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานมีการควบคุมคุณภาพ โดยผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของ
อาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร เจ0าหน0าที่มีการประสานงาน ควบคุม กํากับ
ประเมินผล ทําให0การดําเนินการด0านกายภาพสะดวกราบรื่นและเป4นไปตามแผน การปฏิบัติงานของ
เจ0าหน0าที่สามารถปฎิบัติงานและควบคุมให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่กําหนดไว0 อย/างเข0าใจและ
ถูกต0อง เจ0าหน0าที่มีความรู0 ความเข0าใจและมีการติดตาม และควบคุมคุณภาพให0ได0อย/างถูกต0องและ
สามารถแนะนํา การแก0ไ ขปt ญ หาได0 อ ย/ า งเหมาะสม ความเสี่ ย งด0 า นการส/งมอบ จะลดน0อยลงถ0า
ผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทนเจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร เจ0าหน0าที่ มีความรู0
ความเข0าใจ ติดตาม การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ความเสี่ยงด0านการส/งมอบที่จะมี
ผลกระทบกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานลดน0อยลงและลดความเสี่ยง
ด0านการสูญเสียรายได0ของเจ0าของอาคารสํานักงานได0 ดังนั้นผู0รับผิดชอบด0านเจ0าของอาคาร ตัวแทน
เจ0าของอาคาร และด0านผู0บริหารอาคาร การดําเนินการที่มีระยะเวลารอดําเนินการได0 แสดงให0เห็นว/า
เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
สามารถนํามาใช0การประเมินได0
5. ปรับปรุ งเกณฑประเมิ นความเสี่ยงในการบริหารจัด การทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
จากผลการวิจัย ผู0วิจัยได0นํามาพัฒนาปรับ ปรุง เกณฑการประเมิน ความเสี่ย งในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ตามขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ดังนั้นผู0วิจัย
จึงได0นําข0อความที่ใช0เป4นเกณฑการพิจารณานี้ไปจัดไว0เป4นแบบประเมิน มาตรฐานการประเมินความ
เสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ประกอบด0วย 6 องคประกอบหลัก
20 องคประกอบย/อย 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังแสดงตามภาพที่ 33 ถึงภาพที่ 38

องคประกอบหลัก 1
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
(Risk for Technology)
องคประกอบย.อย 1
ดานระบบวิศวกรรมไฟฟlา
และสื่อสาร

องคประกอบย.อย 2
ดานระบบงานวิศวกรรม
เครื่องกล

ข0อ 1 อุปกรณระบบไฟฟ|ากําลัง มีอายุการใช0งาน
มานาน ไม/ทันเทคโนโลยีสมัยใหม/

ข0อ 1 ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
ภายในอาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม

ข0อ 2 ระบบไฟฟ|าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ|า
ระบบการจ/า ยไฟฟ| า ภายในอาคาร โดยส/ง ผ/ า น
หม0อแปลงไฟฟ|าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ/อมแซม

ข0อ 2 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ช/ อ งทางหนี ไ ฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซม

ข0อ 3 ระบบสื่อสาร ได0แก/ระบบโทรศัพท ระบบ
อิ น เตอรเน็ ต ขาดการตรวจสอบ และการ
บํา รุ งรั ก ษาซ/ อ มแซม และไม/ เ ตรี ย มการรองรั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

ข0อ 3 ระบบลิฟต ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

ข0อ 4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให0เป4นไปตาม
มาตรฐานทันสมัย ผู0ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํา รุงรั กษาซ/ อมแซมและไม/ เตรีย มการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

องคประกอบย.อย 3
ดานระบบวิศวกรรมประปา,
สุขาภิบาลและดับเพลิง
ข0อ 1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติระบบหัว
จ/ายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ขา ด กา ร ต รว จ ส อ บ ทด ส อบ แ ล ะ ก า ร
บํารุงรักษาซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ข0อ 2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ํา
เสี ย ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซ/ อ มแซมและไม/ เ ป4 น ไปตาม
ข0อกําหนดของกฏหมาย

องคประกอบย.อย 4
ดานระบบปlองกันและรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวกในอาคาร
ข0อ 1 ระบบป|องกันและรักษาความปลอดภัย
ได0แก/ระบบกล0องวงจรป•ด (CCTV) ระบบแจ0ง
สัญญาณเตือนเมื่อเป•ดประตูหนีไฟ (Fire Exit
Door) ระบบประตู เ ข0 า -ออก อั ต โนมั ติ
(Access Control)ระบบ ทางเข0 า -ออก
อั ต โนมั ติ (Flap gate)ระบบแลกบั ต รผู0 ม า
ข0อ 2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร
ได0แก/ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดย
ควบคุมระบบระบบต/างๆ คือ ระบบไฟฟ|าแสง
สว/ า งในบริ เ วณพื้ น ที่ ส/ ว นกลาง ระบบปรั บ
อากาศในส/วนของ AHU และ Pump ต/างๆ
ระบบบั ต รจอดรถแบบอั ต โนมั ติ ข าดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซ/อมแซมและไม/เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต

ข0อ 5 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบ
ป|องกันฟ|าผ/าระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศนรวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซ/อมแซม
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ภาพที่ 33 สรุปผลการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลัก 1

องคประกอบหลัก 2
ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ
(Risk for Quality Control)
องคประกอบย.อย 1
ดานเจาของอาคาร/ตัวแทน
เจาของอาคาร

องคประกอบย.อย 2
ดานผูบริหารอาคาร

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ ขาดการประสานงาน
ควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิ น ผล ทํ า ให0 ก าร
ดําเนินการด0านกายภาพไม/สะดวกราบรื่น
และไม/เป4นไปตามแผน

ข0อ 1เจ0 า หน0 าที่ ข าดการประสานงาน
ควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิ น ผล ให0 กั บ
เจ0า ของอาคาร ได0แก/ กลุ/ม งานบริ การ
สนับสนุน(Support service) และ
กลุ/ ม งานบริ ก ารวิ ศ วกรรมอาคาร
(Engineering service)

ข0อ 2 การปฏิบัติงานของเจ0 าหน0าที่ไม/
สามารถปฎิบัติงานและขาดการควบคุม
ให0กิจกรรมต/างๆ ได0ตามหน0าที่ที่กําหนด
ไว0 อย/างเข0าใจและถูกต0อง

ข0อ 2 ไม/สามารถแก0ไขสถานการณได0
หากพบปt ญหาการให0บ ริการและการ
ดูแลผู0เช/า อาคาร ผู0ใช0อาคารและผู0ม า
ติดต/ออาคารและกับเจ0าของอาคาร

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ขาดความรู0 ความเข0าใจ
และไม/ มี ก ารติ ด ตาม และไม/ ค วบคุ ม
คุ ณ ภ าพ ให0 ไ ด0 อย/ างถู กต0 องและไม/
สามารถแนะนําการแก0ไขปtญหาได0อย/าง
เหมาะสม

ข0 อ 3 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดความรู0 ความ
เข0 า ใจและไม/ ติ ด ตาม ไม/ ส ามารถ
แนะนํ า การแก0 ไ ขปt ญ หาได0 อ ย/ า ง
เหมาะสมให0 กั บ เจ0 า ของอาคารและผู0
เช/าอาคารและผู0มาติดต/อ
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ภาพที่ 34 สรุปผลการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลัก 2

องคประกอบหลัก 3
ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for Management)

องคประกอบย.อย 1
ดานการวางแผน

องคประกอบย.อย 2
ดานการจัดองคการ

องคประกอบย.อย 3
ดานการเป-นผูนํา

องคประกอบย.อย 4
ดานการควบคุม

ข0อ 1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และ
แผนงานขององคการ

ข0อ 1 ไม/มีกระบวนการในการ
ให0บริการที่เหมาะสม ยังพบ
ข0อผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว

ข0อ 1 ขาดความพร0อมที่จะแก0ไขปtญหา
และให0คําปรึกษาที่เป4นประโยชน

ข0อ 1 ขาดการติดตามผลการแก0ไขงาน
ทุ ก ค รั้ ง แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห0 เ จ0 า ข อ ง
รับทราบ

ข0 อ 2 ขาดการจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คล
และจั ด หาทรั พ ยากรทางกายภาพให0
เพียงพอต/อการทํางานขององคการ

ข0อ 2 มีจํานวนเจ0าหน0าที่ ที่ให0บริการ
ไม/ เ พี ย งพอกั บ ผู0 เ ช/ า ผู0 ม าติ ด ต/ อ ใน
อาคาร

ข0อ 2 ขาดการให0บริการช/วยเหลืองาน
ในด0 า นต/ า งๆ เช/ น พนั ก งาน พู ด จาไม/
ไพเราะและไม/เต็มใจ ให0บริการ

ข0อ 2 ไม/สามารถให0บ ริก ารและแก0ไข
ปtญหาที่ต0องการได0

ข0อ 3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช0งบประมาณ

ข0อ 3 ขาดเจ0าหน0าที่ปฏิบัติงานและ
ให0บริการในช/วงเวลาพักกลางวัน

ข0อ 3 ขาดความกระตือรือร0น เอาใจ
ใส/ และให0บริการด0วยความเต็มใจ

ข0 อ 3 ขาดการควบคุ ม ผู0 รั บ เหมา
ภายนอกให0ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ข0 อ 4 ขาดการบํ า รุ ง รั ก ษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร

ข0อ 4 ขาดการให0คําแนะนําและตอบ
ข0อซักถามได0อย/างชัดเจน ถูกต0อง
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ภาพที่ 35 สรุปผลการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลัก 3

องคประกอบหลัก 4
ความเสี่ยงสําหรับการส.งมอบ
(Risk for Handover)
องคประกอบย.อย 1
ดานการส.งมอบพื้นที่
ข0 อ 1 เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการกํ า หนด
มาตรฐานการวัดพื้ นที่ ที่ จะส/งและขาด
ความรู0ความเข0าใจการวัดพื้นที่และการ
ประสานงานด0 า นต/ า งๆในการส/ ง มอบ
พื้นที่ เพื่ อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิ ด
ความผิดพลาดในการวัดพื้นที่

องคประกอบย.อย 2
ดานการจัดเก็บรายได
ข0 อ 1การจั ด เก็ บ ค/ า เช/ า พื้ น ที่ การ
จั ด เ ก็ บ ค/ า ไ ฟ ฟ| า ค/ า น้ํ า ป ร ะ ป า
เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการจั ด ทํ า ฐานข0 อ มู ล
เกี่ ย วกั บการเช/า พื้ น ที่ ของผู0 เช/า แต/ ละ
รายยังไม/ชัดเจนและไม/ถูกต0อง และไม/
มีผู0คอยตรวจสอบและปรับปรุงข0อมูลผู0
เช/ า ตลอดเวลาเพื่ อ ป| องการกา ร
ผิดพลาด
ข0 อ 2 การจั ดเก็ บ ค/ า ที่ จ อดรถยนต
รถจั ก รยานยนต เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการ
จั ดทํ า ฐานข0 อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด เก็ บ
ค/าที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต แต/
ละรายให0ชัดเจนและถูกต0อง และขาด
ผู0 ค อยตรวจสอบและปรั บ ปรุ งข0 อ มู ล
ก า ร จั ด เ ก็ บ ค/ า จ อ ด ร ถ ย น ต
รถจักรยานยนต
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ภาพที่ 36 สรุปผลการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน องคประกอบหลัก 4

องคประกอบหลัก 5
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
(Risk for Safety)
องคประกอบย.อย 1
ดานสุขภาพและสุขภาพอนามัยของ
ผูใชอาคาร

องคประกอบย.อย 2
ดานอุบัตภิ ัยเป-นความเสีย่ งจากสภาวะ
ที่เป-นอันตราย

ข0อ 1 ขาดการควบคุ มระดับ อุ ณหภู มิ
ความชื้ น คุ ณภาพอากาศ ปริ ม าณของ
อากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให0เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร

ข0อ 1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัย
จากอาคารสถานที่ที่เป4นอันตรายและ
การให0ความรู0และการประชาสัมพันธ
เกี่ ยวกับ การป|อ งกั นอุ บัติเหตุ ไฟดู ด/
ไฟฟ| า ซ็ อ ต การป| อ งกั น อั คคี ภั ย และ
การซ0อมหนีไฟ

ข0 อ 2 ระดั บคุ ณ ภาพแสงสว/ า งที่ ไม/ ดี ไม/
เหมาะสมและระดั บ เสี ย งไม/ เ หมาะสมกั บ
มาตรฐานของอาคาร

ข0 อ 2 ขาดการควบคุ ม และการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร
เพื่อป|องกันเหตุท/อน้ําแตกและเกิดน้ํา
ท/วมได0 และแผนการป|องกันภัยจากน้ํา
ท/วมหรืออุทกภัย

ข0อ 3 ขาดการควบคุมระดับฝุŽนละออง เชื้อ
โรคในอากาศ ระดั บของ CO2,CO3 และ
ก“าซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม/เหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร

ข0 อ 3
ขาดการหาความรู0 เ รื่ อ ง
แผ/นดินไหว และการตรวจสอบสภาพ
อาคารในการรองรั บ ระดั บ ค/ า ความ
รุนแรงของแผ/นดินไหวที่เกิดขึ้น

องคประกอบย.อย 3
ดานความปลอดภัย
ข0อ 1 ขาดการควบคุ มการเข0 าออก
พื้ น ที่ ไม/ ค วบคุ ม คนเข0 า ออกพื้ น ที่ ที่
ผ/านระบบควบคุมการเข0าออกโดยการ
แลกบัตรเข0าพื้นที่ของอาคาร ขาดการ
ป|องกันการลักทรัพยและการโจรกรรม
การทําร0ายร/างกายหรือการคุกคาม ต/อ
ชี วิ ต การควบคุ ม การจราจรการวาง
แผนการหาข0อมูลการชุมนุมประท0วง
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องคประกอบหลัก 6
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
(Risk for Operation)
องคประกอบย.อย 1
ดานการเงิน

องคประกอบย.อย 2
ดานปฎิบตั ิงานและ
บํารุงรักษา

องคประกอบย.อย 3
ดานบริการอาคาร

องคประกอบย.อย 4

องคประกอบย.อย 5

ดานการสนับสนุนงานจัดการอาคาร

ดานการบริการและการดูแลผูเช.าอาคาร
ผูใชอาคารและผูมาติดต.ออาคาร

ข0อ 1 การเรี ย กเก็ บ เงิ น ผู0 เ ช/ า ไม/ ถู ก ต0 อ ง
ส/ง ผลให0 ข าดความน/ าเชื่ อ ถื อ และเจ0 า ของ
อาคารได0รับเงินไม/ครบถ0วน

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ไม/ ทําตามแผนงานการบํ ารุง รัก ษา เป4 น
ประจํ าทุก เดื อ น ทํ าให0 เครื่ อ งจั กรเกิ ดการชํ ารุ ดเสี ยหาย
ก/อนกําหนด และอาจส/งผลกระทบต/อธุรกิจของผู0เช/าและ
ผู0ใช0 อ าคาร และเจ0 าของอาคาร อาจทํ าให0ผู0 เ ช/ าและผู0ใช0
อาคาร เรียกค/าเสียหายต/างๆที่เกิดขึ้นกับเจ0าของอาคาร

ข0อ 1 เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต/างๆอาจจะทําให0ไม/
สามารถปฎิ บั ติ ไ ด0 ถู ก ต0 อ งตามขั้ น ตอนของ
แผนฉุกเฉิน

ข0อ 2 จัดส/งเอกสารทางบัญชีและการเงิน
ได0แก/ ใบแจ0งหนี้ ใบเสร็จ ไม/ตรงตามเวลาที่
กําหนดทําให0ผู0เช/าชําระเงินล/าช0า

ข0อ 2 เจ0 าหน0 าที่ ขาดความรู0 ทั ก ษะ ความเข0 าใจในการ
ซ/อมแซม ทําให0อุปกรณเครื่องจักรเสียหาย

ข0อ 2 เจ0าหน0าที่ไม/มีการปรับปรุงคู/มือการใช0
อาคาร และปรั บ ปรุ ง ข0 อ มู ล งานอาคาร
ข0อมูลของผู0เช/า ในระบบอิเล็กทรอนิกส

ข0อ 3 มาตรการติดตามหนี้สินไม/รัดกุมทําให0
เกิดหนี้ค0างเกินระยะเวลาที่กําหนด44 วัน

ข0 อ 3 เจ0 าหน0 าที่ ไ ม/ ดู แ ลรั ก ษาอาคาร ตามที่ ก ฎหมาย
พระราชบัญญัติ และข0อบังคั บที่เกี่ยวข0องกั บทางราชการ
กําหนดไว0

ข0อ 4 การไม/นําเงินสดที่ผู0เช/าชําระเข0าบัญชี
ของเจ0าของอาคารภายในแต/ละวัน ส/งผลให0
เจ0าของอาคารได0รับเงินล/าช0า หรือ อาจเกิด
ปtญหาเงินสูญหาย

ข0อ 4 เจ0าหน0าที่ขาดการใส/ใจและมีความรู0ที่
เพียงพอ ในการซ/อมแซมอุปกรณกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเร/งด/วน

ข0อ 5 การจัด ส/ ง ข0อ มู ล ทางบั ญ ชีแ ละการเงิ น
ให0กับเจ0าของอาคารไม/ถูกต0อง ส/งผลให0เจ0าของ
อาคารไม/ ท ราบข0 อ มู ล ทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น ที่
ถูกต0อง เช/น รายงานหนี้คงค0างชําระของผู0เช/าไม/
ตรงกับความเป4นจริงที่เกิดขึ้น

ข0อ 5 จ0าหน0าที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ
เพื่อนํามาวิเคราะหการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลัก
และระบบประกอบอาคารต/างๆ ในอาคาร หากไม/ทราบ
การณล/ วงหน0 าเครื่ อ งอุ ป กรณหลั ก และระบบประกอบ
อาคารต/ างๆ ในอาคารอาจเกิ ดการชํ ารุ ด เสี ยหาย และ
ส/งผลอาจทําให0เกิดความเสียหายที่รุนแรงได0

ข0อ 3 เจ0าหน0าที่ขาดความเอาใจใส/ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการด0านต/างๆ ได0แก/ด0าน
งานรั ก ษาความปลอดภั ย ด0 า นงานรั ก ษา
ความสะอาด ด0านงานกําจัดแมลง+ด0านงาน
สุขอนามัยและ ด0านงานดูแลภูมิทัศน
ข0อ 4 ปtญหาทางการเมือง เช/น ชุมนุมทาง
การเมือง ส/งผลให0อาคารสูญเสียรายได0

ข0อ 1 การล/าช0าในการจัดทําเอกสาร
จั ด ซื้ อ จั ด จ0 า งและไม/ เ ป4 น ไปตาม
งบประมาณที่ ว างไว0 ส/ ง ผลให0 เ กิ ด
ความล/าช0าของการดําเนินงานในส/วน
งานที่เกี่ยวข0องและการจัดซื้อ จัดจ0าง

ข0 อ 2
เจ0 า หน0 า ที่ ข าดการ
ป ร ะ ส า น ง า น ที่ ดี ภ า ย ใ น ส/
หน/ ว ย ง า น ส/ ง ผ ล ให0 ข0 อ มู ล ที่
ประสานงานไปยั ง ส/ ว นงานอื่ น
ผิ ด พลาด และอาจจะก/ อ ให0 เ กิ ด
ความเสีย หายได0ในกรณีเ ป4น การ
เรียกเก็บเงิน

ข0อ 1 เจ0 า หน0 า ที่ ข าด
ค ว า ม รู0 ทั ก ษ ะ ก า ร
ทํา งานด0า นบริการและ
ขาดการเอาใจใส การ
ควบคุ ม ประสานงาน
และการให0 บริการด0า น
การบริการผู0เช/า อาคาร
ผู0 ใ ช0 อ าคารและผู0 ม า
ติดต/ออาคาร

ข0อ 3 การส/งเรื่องที่ผู0เช/าร0องเรียน
ไปยั ง ส/ ว นงานที่ เ กี่ ย วข0 อ ง ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให0การแก0ไขเรื่อง
ต/างๆ ล/าช0า หรือไม/ข0อความได0รับ
การแก0ไข
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6. เกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
จากภาพที่ 26 ถึ ง ภาพที่ 31 ผู0 วิ จั ย ได0 ส รุ ป ผลการการพั ฒ นาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ที่ได0เริ่มกระบวนการ
ดําเนินการวิจัยตั้งแต/การประยุกตใช0เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures
Research) EDFR รอบที่ 1 โดยการสัมภาษณและ รอบที่ 2 การตอบแบบสอบถาม จํานวน รวม 17
คน การวิเคราะหความตรงของเนื้อหา (IOC) จากผู0เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน การนําเกณฑไปทดสอบ
ประเมิ น ความเสี่ ยงในการบริ หารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํ านั กงานเปรี ยบเทีย บค/ า
คะแนนการประเมิ น เชิ งเปรี ย บเที ย บการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงานด0วยการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric statistics) วิธีของ
แมน-วิทนีย (Mann-Whitney U Test) กับอาคารสํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคาร
เกรด มาตรฐาน ซี และประยุกตเทคนิค MTMM การวัดผลกระทบของความเสี่ยง คงเหลือจากการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานด0วยการประยุกตเทคนิค MTMMจนกระทั่ง
สามารถสรุป การพัฒนาเกณฑ โดยมีจํานวน 6 องคประกอบหลัก 20 องคประกอบย/อย และ 60
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ซึ่งในลําดับต/อไปจะนําเกณฑที่ได0พัฒนาขึ้นเบื้องต0นและปรับปรุง เพื่อนําไปจัดทํา
เป4นแบบประเมินเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน และร/างคู/มือเกณฑในลําดับต/อไป (ตามภาคผนวก ฎ)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่ องการพัฒ นาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ตามบริบทความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ด้วยการประยุกต์
เทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่ายข้อมูลและเทคนิคการวิจัยอนาคตและ
เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงาน ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research:
EDFR)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ ความตรงเชิง
เนื้อหาการพิจารณาค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก
วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสานักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค MTMM ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
เพื่อการพัฒนามาตรฐานการประเมินความเสี่ยง อาคารสานักงาน ด้วยการดาเนินการวิจัยในหลาย
ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน จากเจ้าของอาคาร ตัวแทนเจ้าของอาคาร บริษัท
ผู้บริหารจัดการอาคารเพื่อศึกษา พัฒนาประเด็นของแนวโน้มที่จะเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ด้วยเทคนิค
การวิจัยเอกสารและการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่าย โดยการประยุกต์ใช้ ประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาหรับ การวิเคราะห์แ ละการสร้างภาพเสมือนจริงของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Pajek) การเชื่อมโยง
เครือข่ายไม่พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance) เพื่อจัดกระทาประเด็นมาเป็นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของตัวบ่งชี้ความเสี่ยง การสังเคราะห์จัดกระทาประเด็นมาเป็นองค์ประกอบหลัก
และองค์ประกอบย่อยของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงพัฒนาเป็นแนวสัมภาษณ์ การใช้เทคนิควิจัยอนาคต (EDFR)
รอบที่ 1 เพื่อการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสานักงาน จากนั้นจึงดาเนิ น การวิ เ คราะห์ ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามองค์ ป ระกอบหลั ก และ
องค์ป ระกอบย่ อยของความเสี่ ย งในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร การใช้เทคนิค
วิจัยอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 เพื่อเป็นการยืนยันเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงที่ได้พัฒนาขึ้นและ
วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตลอดจนนาเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู และการวัดผลกระทบของความ
เสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค
MTMM และปรับปรุงเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
เพื่อการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสานักงาน ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการ
บริห ารจัด การทรัพ ยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน หลังจากทดสอบประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรด
มาตรฐาน ซี ได้เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ย งในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงาน จานวน 6 องค์ประกอบหลัก ( 6thTQM-HaSO) 20 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวชี้วัด
ความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงสาหรับการ
ควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 3) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
4) ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ (Risk for Handover) 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for
Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) สามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย ได้ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการท างานที่ ช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารอาคารสามารถสร้ า งความสมดุ ล ของต้ น ทุ น เชิ ง
เศรษฐศาสตร์และการดาเนินธุรกิจ ระหว่างมาตรการในการป้องกันและการบรรลุผลสาเร็จของพันธกิจ
ด้วยการปกป้องด้านเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสาเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค์ก าร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
และสื่อสาร 2)ด้า นระบบงานวิศ วกรรมเครื่องกล 3)ด้า นระบบวิศ วกรรมประปา สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง และ 4)ด้านระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในอาคาร
1.2 ความเสี่ยงสาหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการนาทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามขั้นตอน
การบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค์รวมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค์ก ารให้มีก ารจัด การคุณ ภาพที่เ ป็น มาตรฐานสากลและเป็น ที่ย อมรับ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านเจ้าของอาคารและตัวแทนเจ้าของอาคาร 2)ด้าน
ผู้บริหารอาคาร
1.3 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการบริหารจัดการให้ทรัพยากรกายภาพ(Place) ทาหน้าที่สนองตอบและสนับสนุน
กิจกรรมองค์การ (Process) และผู้ปฎิบัติงานขององค์การ (People) เพื่อให้อาคารบรรลุ ความ
ต้องการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์การ และความต้องการ
ของผู้ใช้อาคาร มีบทบาทมีหน้าที่การดาเนินงาน การกาหนดนโยบาย การกาหนดกลยุทธ์ การกาหนด
มาตรฐาน การประเมินผล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการวางแผน 2)ด้านการจัด
องค์การ 3)ด้านการเป็นผู้นา 4)ด้านการควบคุม
1.4 ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ (Risk for Handover) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถบริการได้ถึงมือลูกค้า เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มา
ติดต่ออาคาร การส่งมอบพื้นที่ หรือการสื่อสารกับผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่ออาคาร การส่งมอบ
จึงเป็ นองค์ป ระกอบที่ส าคัญอย่ างมากที่จะทาให้ องค์ก ารบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการเพิ่ม
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ผลผลิต เพราะเป็น ส่ว นหนึ่ง ที่จ ะสร้า งความพึง พอใจให้กับผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่ออาคาร
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการส่งมอบพื้นที่ 2)ด้านการจัดเก็บรายได้
1.5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพ้นภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ
การเสี่ยงภัย การสูญ เสีย เกิด จากภัย คุก คาม โดยมีสิ่ง ที่เ ป็น อัน ตรายกับผู้ใช้อาคารและทรัพย์สิน
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคาร(Health
Risks) 2)ด้านอุบัติภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็นอันตราย (Safety Risk) 3)ด้านความปลอดภัย
(Security Risk)
1.6 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการทางาน การปฎิบัติงานภายในองค์การซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากร กระบวนการ
ทางาน โครงสร้า งพื้น ฐาน ภาระหนาที่ที่ไ ด้รับ มอบหมายในการปฏิบัติง าน ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1)ด้านการเงิน 2)ด้านปฎิบัติงานและบารุงรักษา 3)ด้านบริการอาคาร 4)ด้าน
การสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ด้านการบริการและการดูแลผู้เช่าอาคารผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ
อาคาร
2. ผลการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) พบว่าจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ให้ความเห็นที่มีโอกาสนาไปพัฒนาเป็นเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริห ารจัด การทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ตามความรู้และความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่นาไปสู่การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัด การทรัพ ยากรทางกายภาพอาคารสานัก งาน จาก 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงสาหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality
Control) 3) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) 4) ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ (Risk
for Handover) 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
(Risk for Operation) ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสานั ก งาน โดยมี 6 องค์ประกอบหลัก 20
องค์ประกอบย่อย และ 84 ตัวชี้วัดความเสี่ยง
3. จากผลการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ในรอบที่ 1 ผู้วิจัยได้สร้าง
เป็นแบบสอบถามเพื่อนากลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา สามารถมาสร้างเป็นองค์ประกอบหลักของ
เกณฑ์ได้ดังนี้ 1)ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี มี 4 องค์ประกอบย่อย คือด้านระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สื่อสาร ด้านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ด้านระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และ
ระบบป้องกัน และรักษาความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในอาคาร 2)ความเสี่ยงสาหรับการ
ควบคุมคุณภาพ มี 2 องค์ป ระกอบย่อย คือ ด้านเจ้าของอาคารและตัว แทนเจ้าของอาคาร ด้าน
ผู้บริหารอาคาร 3)ความเสี่ยงในการบริหาร มี 4 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการเป็นผู้นา ด้านการควบคุม 4)ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ
ด้านการส่งมอบพื้นที่ ด้านการจัดเก็บรายได้5)ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบย่อย
คือ ด้านสุขภาพและสุขภาพอนามัย ของผู้ ใ ช้ อ าคารด้ า นอุ บั ติ ภั ย เป็ น ความเสี่ ย งจากสภาวะที่เป็น
อันตราย ด้านความปลอดภัย 6)ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มี 5 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านการเงิน
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ด้านปฎิบัติงานและบารุ งรักษา ด้านบริการอาคาร ด้านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร ด้านการ
บริการและการดูแลผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่ออาคาร
4. ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากการใช้โปรแกรม สาหรับการวิเคราะห์และการสร้างภาพเสมือนจริง
ของเครือข่ายขนาดใหญ่ (Pajek) การเชื่อมโยงเครือข่ายไม่พิจารณาถึงการหาระยะทาง (Distance)
เพื่อแสดงค่าดีกรีสูงสุดของความสัม พัน ธ์ของเครือข่า ยทางสังคมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
4 ลาดับ พบว่า ลาดับที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร มีการเชื่อมโยงลาดับสูงสูดจานวน 59 เส้นแขนใน
การเชื่อมโยง ลาดับที่ 2 ความเสี่ยงสาหรับการควบคุมคุณภาพมีการเชื่อมโยง จานวน 15 เส้นแขนใน
การเชื่อมโยง ลาดับที่ 3 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยง จานวน 11 เส้นแขนในการ
เชื่อมโยงและลาดับที่ 4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มีการเชื่อมโยง จานวน 9 เส้นแขนในการ
เชื่อมโยง แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันทางเครือข่ายทางสังคมใน
บริบทต่างๆ
5. ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลการพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน เพื่อสรุปเป็นมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสานักงาน โดยการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3
คน เพื่อนามาใช้สรุปเป็นเกณฑ์การประเมิน พบว่า กิจกรรมดาเนินงานที่จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ในองค์ประกอบหลัก
ที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) องค์ประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) องค์ประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยงสาหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk
for Quality Control) องค์ประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ (Risk for Handover)
องค์ประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Risk for Safety) องค์ประกอบหลักที่ 6 ความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Risk for Technology) พบว่าทุกข้อความที่จะนามาใช้เป็นเกณฑ์ การพิจารณา
ได้ค่า IOC สูงกว่า 0.5 ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นที่สอดคล้องกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
นาข้อความที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณานี้ไปจัดไว้ในแบบประเมินมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน จากผลการศึกษาจึงสามารถสรุปเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน โดยมี
6 องค์ประกอบหลัก 20 องค์ประกอบย่อย และ 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง
6. นาเกณฑ์ไปทดสอบประเมิน ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสานักงานกลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน เอ และกลุ่มอาคาร เกรดมาตรฐาน ซี และนาผลมา
ทดสอบใช้ประยุกต์เทคนิคการทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู และการวัดผล
กระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานด้วยการ
ประยุกต์เทคนิค MTMM พบว่า การประยุกต์การทดสอบสถิตินอนพาราเมตริก วิธีของแมน-วิทนีย์ ยู
จากผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ในขณะที่เมื่อนาเกณฑ์นี้ไปทดลองประเมินความเสี่ยง
กลุ่มอาคารสานักงานเกรด มาตรฐาน เอ มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอาคารสานักงานเกรด มาตรฐาน ซี
และการวัดผลกระทบของความเสี่ยงคงเหลือจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงานด้วยการประยุกต์เทคนิค 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 อันดับ สอง การจัดการความเสี่ยงด้วย
วิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ (R2) กับความเสี่ยงด้านการส่งมอบ (R4)
ต่างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.302
ดังนั้น ผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงในด้านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ
เป็นอันดับสอง เพราะเกิดสถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน (Heterotrait - Monomethod
Triangles) จึงสรุปได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสานักงาน สามารถนามาใช้การประเมินได้
การอภิปรายผล
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสานักงานทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสานักงาน ยังไม่มี การพัฒนาเกณฑ์ม าตรฐานการประเมิน ความเสี่ย งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ความสาคัญของปัญหาในปัจจุบันพบว่าการจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน เจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร ยังไม่
ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนัก หากไม่มีการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดก็จะมีและส่งผลกระทบกับ
เจ้าของอาคาร ผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร หรือกลุ่มคนที่เข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ในอาคารสานักงานได้
จากปัญหาที่กล่าวมานั้น จึงนามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อค้นหาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ย งในการบริห ารจัด การทรัพ ยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน จากการศึกษาพบว่า
องค์ป ระกอบที่ใ ช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมิ นความเสี่ ยงในการบริห ารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารส านั ก งานองค์ป ระกอบหลั ก ของเกณฑ์ 6 ด้ าน ได้แ ก่ ด้า นที่ 1 ความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยี องค์ป ระกอบย่อ ยได้แ ก่ ด้า นระบบวิศ วกรรมไฟฟ้า และสื่อ สาร ด้านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ด้านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง ด้านระบบป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย และอานวยความสะดวกในอาคาร มีค วามสอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัยของ ไพจิตร
ศิริอารยะพันธ์ (2548) ที่ชี้ให้เห็นว่า มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
ของอาคารสานักงานเกรดเอ อย่างไร ธงชัย ทองมา (2554) ชี้ให้เห็นว่า การรักษาสภาพอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร การให้บริการที่ดีมีมาตรฐานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการสร้างความ
ปลอดภัยและขอบเขตความรับผิดชอบงานการบริหารทรัพยากรกายภาพและการนานวัตกรรมในด้าน
วงจรชีวิตอาคารโดยการพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการ ใช้ระบบแบบครบวงจรของการสร้าง
แบบจาลองข้อมูลอาคารดิจิตอล มาใช้ในขั้นตอนการออกแบบอาคาร (Leonas U et al., 2015)
ด้านที่ 2 ความเสี่ย งสาหรับ การควบคุม คุณ ภาพ องค์ป ระกอบย่อ ยได้แก่ด้านเจ้าของอาคารหรือ
ตัวแทนเจ้าของอาคาร ด้านผู้บริหารอาคาร มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วินัย ศรีจันทึก
(2550) ชี้ให้เห็น ว่า การควบคุมดูแลอาคารสถานที่บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม
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คุณภาพงาน ทั้งนี้ อิศราพล ลิ้มเพียรชอบ (2547) ชี้ให้เห็นว่าการนาไปใช้ซึ่งกระบวนการเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงของโครงการและการเฝ้าติดตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงของโครงการ อย่างไร
ก็ดีการบริการการจั ดการคุณภาพและการประเมินผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากและมีปัญหา
บริษัทรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรกายภาพการให้บริการการจัดการจะต้องประเมินระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า (Natalija Lepkova, 2013) ด้านที่ 3 ความเสี่ยงในการบริหาร องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการเป็นผู้นา ด้านการควบคุม มีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ธงชัย ทองมา (2554) ชี้ให้เห็นว่า การบริหาร จะให้ความสาคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่
การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทิศทาง และกากับดูแล ประเมินผล ทั้งนี้แนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่ ได้แก่บุคลากร ควรมีการประชุมวางแผน กาหนดบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ (วินัย ศรีจันทึก, 2550) ด้านที่ 4 ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ องค์ประกอบย่อยได้แก่
ด้านการส่งมอบพื้นที่ ด้านการจัดเก็บรายได้ มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ ช่วยตระกูล
(2551)ชี้ให้เห็นว่าด้านการเงินควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคารด้านอุบัติภัยเป็นความเสี่ยงจากสภาวะที่เป็นอันตราย ด้านความปลอดภัย
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551)ชี้ให้เห็นว่า ด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ควรใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกันความเสี่ยงรวม
ไปถึงการมีส่วนร่วม และ ธงชัย ทองมา (2553) ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของอาคาร แบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แ ก่ 1) ความเสี่ย งด้า นสุข ภาพและสุข อนามัย ของผู้ใ ช้อ าคาร (Health Risks) อาคารได้ให้
ความส าคัญ ในเรื่ องต่ างๆ ได้แ ก่ ระดับคุณ ภาพอากาศไม่ดี ระดับคุณภาพแสงสว่างที่ ไม่ดี ระดั บ
อุณหภูมิผิดปกติหรือไม่เหมาะสม 2) ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ (Safety Risk) อาคารได้ให้ความสาคัญ
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เป็นอันตราย อัคคีภัย ภัยจากไฟฟ้า เช่น ไฟดูด
ไฟฟ้าซ็อต น้าท่วม แผ่นดินไหว 3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) อาคารได้ให้
ความสาคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การลักทรัพย์และการโจรกรรม การทาร้ายร่างกายหรือการคุกคาม
ต่อชีวิต การก่อ การร้ า ย การชุมนุ มประท้ว ง เป็นต้น ด้านที่ 6 ความเสี่ ยงในการปฏิบัติง าน มี 5
องค์ป ระกอบย่ อย คือ ด้านการเงิน ด้านปฎิบัติงานและบารุงรัก ษา ด้านบริการอาคาร ด้านการ
สนับสนุนงานจัดการอาคาร ด้านการบริการและการดูแลผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่ออาคาร
มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ชี้ให้เห็นว่าด้านการเงินควรใช้วิธีการ
บริห ารความเสี่ย งโดยการควบคุมและหามาตรการป้องกันความเสี่ยง และธงชัย ทองมา (2554)
ชี้ให้เห็นว่าส่วนปฎิบัติการ จะให้ความสาคัญในเรื่องต่างๆ ได้แก่ งานบารุงรักษาอาคารและโครงสร้าง
งานบารุงรักษาระบบประกอบอาคาร งานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย การป้องกัน
และกาจัดแมลง งานดูแลสวนและงานการรักษาภูมิทัศน์ งานบริการพิเศษหรืองานเฉพาะทางหรือ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จากผลการวิจัย เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร วิศวกรอาคาร
ช่างเทคนิคประจาอาคาร เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพทางอาคาร
สานักงานควรตระหนักถึงอันดับแรก เรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความ
เสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างกัน ผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควร
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พิจ ารณาถึงความเสี่ย งในด้านการควบคุณภาพและด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ผลกระทบ
ความเสี่ยงเดียวกันการดาเนินการจัดการความเสี่ยงทันที่ และอันดับสอง การจัดการความเสี่ยงด้วย
วิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านการส่งมอบต่างกัน มี
ผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกันผู้บริหารความเสี่ยงอาคารควรพิจารณาถึงในด้านการ
ควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เป็นอันดับสอง ผลกระทบความเสี่ยงเดียวกัน การดาเนิน
ที่มีระยะรอดาเนินการได้ ทั้งนี้ผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
ย่อยผู้วิจัยจะได้จัดทาตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน และยังพบว่ามี
ความสอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานการวิจัยเอกสารและการสังเคราะห์วรรณกรรมแบบเครือข่าย
เพื่อการจัดองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ความเสี่ยงขึ้นรูปมาเป็นเกณฑ์ ประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ผู้วิจัยสรุปรูปแบบโมลเดลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน (6th TQM-HaSO) แสดง
ตามภาพที่ 39
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จากภาพที่ 39 รูปแบบโมลเดลการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ( 6th TQM-HaSO) แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน มีโอกาสเกิดขึ้นได้และส่งผลกระทบใน
แต่ละด้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปเป็นวงล้อแห่งความปลอดภัยหากหาวิธีการประเมินความเสี่ยง
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงไม่มีโ อกาสที่จะหายไป เพียงแต่ว่าการบริห าร
จัดการความเสี่ยงจะทาอย่างไรไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารส านักงานจึงมีความสาคัญ ทั้งนี้การ
พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงานให้ประสบความสาเร็จนั้น
หากผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ จั ด การอาคารมองเห็ น ถึ ง หรื อ การน าโมลเดลการพั ฒ นาเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง (6th TQM-HaSO) มาใช้ในงานการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสานักงานจากโมเดลจะแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงแต่ละด้านนั้น โอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงมีโอกาสเกิดหมุนเวียนสลับกันไป โดยไม่ได้เรียงลาดับของการเกิดความเสี่ยงในแต่ละด้าน โอกาส
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และผลกระทบที่เกิดขึ้น จะรุนแรงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สาหรับแนวทางการนาไปใช้งานนั้นผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร จะต้อง
มีความเข้าใจในบริบทของความเสี่ยงในแต่ละด้านการโดยการศึกษา โอกาส ผลกระทบ ของความเสี่ยงใน
แต่ด้าน การนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงมาใช้นั้น โดยการประเมินความเสี่ยงแต่ละด้ าน
เมื่อพบความเสี่ยงผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร จะต้องหาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม
ประเมิน เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรือมีโอกาสเกิดน้อยที่สุด แต่สามารถหาวิธีป้องกันและลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารสานักงาน การนาโมลเดล 6th TQM-HaSO มาประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน ตามคู่มือมาตรฐานที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาเป็น
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน
เพื่อ ใช้เป็น แนวทางการป้อ งกัน หรือ การคาดการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
อาคารสานักงานได้ และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้มาติดต่อตลอดจน
ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ ป ฎิ บั ติง านภายในอาคารส านัก งานและลดความสู ญ เสี ย ที่ อ าจจะเกิด ขึ้ น ต่ อชี วิ ต และ
ทรัพย์สินได้
ทั้งนี้การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมิ นความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสานักงาน ไม่มีข้อจากัดในการนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงมาใช้กับ
การประเมินความเสี่ยง อาคารสานักงานหรืออาคารสานักงานประเภทอื่นๆ เพียงแต่ ผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการอาคารจะเลือกประเมินความเสี่ยงด้านไหนก่อนหรือสลับกันไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง
ตั้ ง แต่ ลั ก ษณะทางกายภาพของอาคาร สถานที่ ตั้ ง สภาพตั ว อาคาร งานระบบประกอบอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคาร
ผู้ บ ริ ห ารจะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้ าใจในบริบทของการจั ดการความเสี่ ยงเพื่อที่ จะน า
องค์การไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ ให้แก่เจ้าของอาคารหรือตัว แทนเจ้าของ
อาคาร ผู้เช่าอาคาร ผู้ใช้อาคาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานักงาน และผู้บริหารอาคาร ได้แก่ ผู้จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจาอาคารและ
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เจ้าหน้าที่ ที่ทางานด้านการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคารสานั ก งาน ตลอดจน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สานั กงาน อาคาร อาคารพานิ ช ย์ อาคารการศึกษา อาคารพักอาศัย อาคารสั นทนาการ อาคาร
อุตสาหกรรมอาคารทางด้านสาธารณสุข อาคารเอนกประสงค์ อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ
อาคารต่างๆ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกรอบแนวคิด
บริบทของผลที่ได้รับจากการศึกษาได้แก่ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง และเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารสานักงาน ผู้เช่า ผู้ใช้อาคารและผู้ที่ปฏิบัติงานในอาคารสานักงานได้ ความเสี่ยง
เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การประเมินความเสี่ยงก็เพื่อช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาการบริหารจัดการอาคาร
1.1 หน่วยงานเอกชน
ผู้บริหารหรือผู้จัด การอาคาร ควรกาหนดเชิง นโยบายสาหรับ การพัฒนาการ
บริหารจัดการอาคารโดยการพิจารณาคุณลักษณะเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับแรก การจัดการความเสี่ยง
ด้ว ยวิธีการต่า งกัน ระหว่า งความเสี่ยงด้า นการควบคุม คุณภาพ กับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ต่างกัน มีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร ควร
พิ จ ารณาถึ ง ความเสี่ ย งในด้ า นการควบคุ ณ ภาพและด้ า นความปลอดภั ย เป็นอันดับแรก เพราะ
เกิดสถานการณ์ลักษณะต่างกัน แต่วิธีการเดี่ยวกัน และหลักพิจารณาคุณลักษณะ อันดับสอง การ
จัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ กับความเสี่ยงด้านการ
ส่งมอบต่างกันมีผลกระทบจากการประเมินความเสี่ยงเดียวกัน ผู้บริหารหรือผู้จัดการอาคาร ควรพิจารณา
ถึง ความเสี่ย งในด้า นการควบคุณ ภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เป็นอันดับสอง เพราะเกิด
สถานการณ์ลักษณะต่างกันแต่วิธีการเดี่ยวกัน เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษา
และสามารถนาแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้งานได้ อาคารต่างๆ ของหน่วยงานเอกชน
ได้แก่ อาคารสานักงาน อาคารพานิชย์ อาคารพักอาศัย อาคารสันทนาการ อาคารอุตสาหกรรม ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับอาคารสานักงาน
1.2 หน่วยงานภาครัฐ
ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ควรกาหนดเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาการบริหารจัดการอาคารหน่วยงานภาครัฐ เน้นการประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการควบคุณภาพและความเสี่ยงด้านการส่งมอบ เพื่อให้
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษาและสามารถนาแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
การจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร ของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้ศึกษาและสามารถนาแนวการประเมินความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้งานได้ อาคารต่างๆ
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ของหน่วยราชการ ได้แก่ อาคารสานักงานในแต่ละกระทรวง อาคารทางการศึกษา อาคารทางด้าน
สาธารณสุ ข อาคารเอนกประสงค์ อาคารพิเศษและอาคารประเภทอื่นๆ ที่มีลั กษณะใกล้เคียงกับ
อาคารสานักงาน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน พบว่าองค์ประกอบที่ใช้ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานองค์ประกอบหลักของเกณฑ์
6 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 2) ความเสี่ยงสาหรับการควบคุมคุณภาพ 3) ความเสี่ยงใน
การบริหาร 4) ความเสี่ยงสาหรับส่งมอบ 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 6) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนาผลการวิจัย ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริห ารการจัดการความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานัก งาน ทั้งนี้เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร และผู้บริหารอาคาร ได้แก่ ผู้จัดการ
อาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจาอาคารและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงาน เป็นที่รวมของคนที่เข้ามาใช้พื้นที่ ได้แก่
ผู้เช่า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และผู้ใช้อาคาร เพื่อรู้ทันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ถึงโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆได้ และลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิต
เกิดความปลอดภัย ความพึงพอใจ ได้รับความสะดวก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถดารงความเป็นอาคาร
สานักงาน เพื่อการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินไว้ให้อยู่ในระดับที่สูงได้
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สัมภาษณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 คน การศึกษานี้มีเกณฑ์
เลือกศึกษาเฉพาะอาคารสานักงาน ควรจัดให้มีการวิจัยต่อเนื่องในการศึกษาการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพในอาคารประเภทที่แตกต่างกัน
เช่น อาคารห้างสรรพสินค้า อาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อาคารเรียน อาคารศูนย์ประชุม อาคาร
ส่วนราชการ เพราะเป็นแหล่งรวมคนจานวนมากที่มาใช้อาคาร ศึกษาในบริบทต่างๆ เพื่อจะได้ทราบ
ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและนากลับมาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสานักงานหรืออาคารประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ต่อไป โดยเน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพและความเสี่ยงด้าน
การส่งมอบ
3.2 ใช้ทฤษฎีฐานรากเพื่อความหมายของเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพทางอาคารสานักงาน ในเชิงลึกจากมุมมองของกลุ่มตัวอย่าง
เชิงทฤษฎีอื่น ๆ เช่น นักวิช าการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management) ใน
มหาวิทยาลัย ผู้จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ช่างเทคนิคประจาอาคาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาคารที่
ได้รับการยอมรับ นายกสมาคมการบริหารทรัพยากรกายภาพ เป็นต้น เพื่อประมวลข้อมูลให้เป็น
พื้นฐานทางทฤษฏีในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารสานักงาน
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แนวสัมภาษณเพื่อการวิจัย
เรื่องการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
คําชี้แจง
แนวแบบสัมภาษณฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามความเห็นและประมวลข(อเสนอแนะ
จากผู(ทรงคุณวุฒิด(านการศึกษาตัวบ2งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
เป5นการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสร(าง (semi-structure interview)
ชื่อผู(ให(สัมภาษณ.....................................................................................................................................
ตําแหน2ง...........................................................................หน2วยงาน.......................................................
วันที่ให(สัมภาษณ................................................เวลา..........................................สถานที่........................
ประเด็นการสัมภาษณ
1. ในมุ มมองของท2 านเหตุ การณความเสี่ ย งที่ เป5 น ปG จ จั ย และตั ว บ2 งชี้ ความเสี่ ย งในการ
บริหาร (Risk for Management) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง
2. ในมุ มมองของท2 านเหตุ การณความเสี่ ย ง ที่ เป5 น ปG จ จั ย และตั ว บ2 ง ชี้ ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน (Risk for Operation) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง
3. ในมุมมองของท2านเหตุการณความเสี่ยง ที่เป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control (QC)) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง
4. ในมุมมองของท2านเหตุการณความเสี่ยงที่เป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงสําหรับการ
ส2งมอบ (Risk for Delivery) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง
5. ในมุมมองของท2านเหตุการณความเสี่ยงที่เป5นปGจจัยและตัวบ2งชี้ความเสี่ยงด(านความ
ปลอดภัย (Risk for Safety) ควรประกอบไปด(วยปGจจัยใดบ(าง
6. ข(อเสนอแนะอื่นๆ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ตามวิธีการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR)
ประยุกต.ทั้งหมด 17 ท4านจําแนกเป7น 4 กลุ4มโดยมีผู=ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญและกําหนดคุณสมบัติของ
ผู=ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
กลุม 1 นักวิชาการผู=ทรงคุณวุฒิด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
อาจารย.ที่สอนและทําการวิจัยด=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.ฐ าปณี ย. พั นธุ. เพชร หั ว หน= าสาขาวิ ช าการจั ดการอาคาร และทรั พยากร
กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน.
4. อาจารย.ธงชัย สัญญาอริยาภรณ. อาจารย.ประจํา สาขาวิชาการจัดการอาคาร และ
ทรัพยากร กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน.
5. อาจารย.ชิษณุชา ขุนจง อาจารย.ประจํา สาขาวิชาการจัดการอาคาร และทรัพยากร
กายภาพ สถาบันการจัดการปKญญาภิวัฒน.
กลุม 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= จั ด การฝT า ยบริ ห ารทรั พ ยากรอาคารและ
วิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร.ตี้ จํากัด ในเครือบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
1.3 คุณจั ก รพั น ธ. ปW ย ะพฤกษพรรณ ผู= จั ด การอาวุโ สฝT า ยบริ ห ารอาคาร 1 บริ ษั ท
ซีพี แลนค. จํากัด
1.4 คุณนายจักรพันธ. ภวังคะรัตน. ผู=อํานวยการส4วนงานวิศวกรรมอาคาร บริษัท
โจนส.แลง ลาซาล แมนเนจเม=นท. จํากัด และ รองประธาน สถาบันอาคารเขียว / อุปนายก คนที่ 1
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห4งประเทศไทย
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2. ผู=บริหารอาคาร ได=แก4 ผู=จัดการอาคาร วิศวกรอาคาร และเจ=าหน=าที่ ทํางานด=านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
2.1 คุณยุทธนา กิ่งเพ็ชรพรกุล ผู=จัดการอาคารอับดุลราฮิม
2.2 คุณวิเชียร ก=อนศรี ผู=จัดการอาคารบางกอกซิตี้
2.3 คุณเดโชยศ ชัยเจริญฐิฎิพันธุ. วิศวกรอาคารอับดุลราฮิม
2.4 คุณวิทวัตร สังข.แก=ว วิศวกรอาคารบางกอกซิตี้
กลุม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร จํานวน 2 ท4าน
1. คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
2. คุณกิตติคุณ คชเสนี รองนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
กลุม 4 ผู=ใช=อาคารมีหน=าที่ด=านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจํานวน
2 ท4าน
1. คุณนรวีร. ฉัตรตราภรณ. VP & Administration & Asset Management Department
บจม. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (dtac)
2. คุณเฉลิมชัย ศรีอนันต. ผู=จัดการ ส4วนสํานักงาน กองทุนบําเหน็จบํานาญข=าราชการ
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กําหนดการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
วัน-เดือน-ปเวลา
สถานที่
กลุ(ม 1 นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล

ตําแหน(ง/ที่ทํางาน

รศ.ดร.เสริชย โชติพานิช

หัวหนาภาค ภาควิชาเคหการ
20 ม.ค 59
13.30 น.
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2 ดร.สุกลุ พัฒน คุมไพศาล
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนา
13 ม.ค 59
14.00 น.
อสังหาริมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3 อาจารยฐาปณีย พันธุเพชร
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอาคาร 13 ม.ค 59
15.00 น.
และทรัพยากร กายภาพ สถาบัน
การจัดการปญญาภิวัฒน
4 อาจารยธงชัย สัญญาอริยาภรณ
อาจารยประจํา สาขาวิชาการ
13 ม.ค 59
15.30 น.
จัดการอาคาร และทรัพยากร
กายภาพ สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
5 อาจารยชิษณุชา ขุนจง
อาจารยประจํา สาขาวิชาการ
13 ม.ค 59
16.00 น.
จัดการอาคาร และทรัพยากร
กายภาพ สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน
กลุ(ม 2 เจาของอาคารและผูบริหารอาคาร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
6 ดร.อัครพงษ คัชมาตย
ผช.ผจก ดานคุณภาพและความ 4 ม.ค 59 16.00-17.00
ปลอดภัย/อาจารยพิเศษ
7 คุณชาญ ศิรริ ัตน
ผูชAวยกรรมการผูจัดการสาย
4 ก.พ 59
11.30 น.
งานบริหารทรัพยากรอาคาร
บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด
8 คุณจักรพันธ ปDยะพฤกษพรรณ
ผูจัดการอาวุโสฝGายบริหาร
5 ม.ค 59 13.00-14.00 น.
อาคาร 1 บริษัท ซีพี แลนค จํากัด
9 คุณจักรพันธ ภวังคะรัตน
ผูอํานวยการ สAวนงานวิศวกรรม 14 ม.ค 59
15.00 น.
อาคาร บริษทั โจนสแลง ลาซาล
แมนเนจเมนท จํากัด
10 คุณวิเชียร กอนศรี
ผูจัดการอาคารจีพเี อฟวิทยุ
11 ม.ค 59
11.30น
11 คุณยุทธนา กิ่งเพ็ชรพรกุล
ผูจัดการอาคารอับดุลราฮิม
5 ก.พ. 59
15.30 น.
12 คุณวิทวัตร สังขแกว
วิศวกรอาคารจีพีเอฟวิทยุ
11 ม.ค 58
10.30น
13 คุณเดโชยศ ชัยเจริญฐิฎิพนั ธุ
วิศวกรอาคารอับดุลราฮิม
5 ก.พ. 59
14.30 น.
กลุ(ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
14 คุณอายุธพร บูรณะกุล
นายกสมาคม
5 ม.ค 59
14.00-15.00 น.
15 คุณกิตติคุณ คชเสนี
กลุ(ม 4 ผูใชอาคาร
16 คุณนรวีร ฉัตรตราภรณ

17 คุณเฉลิมชัย ศรีอนันต

รองนายกสมาคม
VP & Department Head,
Administration & Asset
Management Department,
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด
ผูจัดการ สAวนสํานักงาน กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รานอินทนิล ป1มบางจาก
สาขาพหโยธิน ซอย 41
สถาบันปญญาภิวัฒน
สถาบันปญญาภิวัฒน

สถาบันปญญาภิวัฒน

อาคารภูมิสริ ิ ชัน้ 12
โรงพยาบาลจุฬาฯ
อาคารรัชภาคย
อาคารฟอรจูน ชัน้ 10
(CP)
อาคารอับดุลราฮิม
อาคารจีพเี อฟวิทยุ
อาคารอับดุลราฮิม
อาคารจีพเี อฟวิทยุ
อาคารอับดุลราฮิม

อาคารเดอะไนท
อาคารB ชั้น 17
7 ม.ค 59
อาคารลุมพินที าวเวอร ชั้น
16.00-17.00 น.
27 บ.ชีวาไทย

5 ม.ค 59 17.00-17.45 น. อาคารจามจุรี ชั้น 32

15 ก.พ. 59

11.00 น.

อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 6

ภาคผนวก ง
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ภาพการเขาสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1
การวิจัยนี้ไดรับการอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญเปนอย!างดีในการใหทัศนะ แนวคิดและ
ความเห็นต!างๆ ดานการศึกษาตัวบ!งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
ตามวิธีการวิจัยแบบอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) จํานวน 17 ท!าน
จําแนกเป น 4 กลุ! ม ไดแก! กลุ!ม 1 นั กวิช าการผู ทรงคุณวุ ฒิ ดานการบริห ารจั ดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคาร อาจารยที่สอนและทําการวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
กลุ!ม 2 เจาของอาคารและผูบริหารอาคาร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร กลุ!ม
3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร และ กลุ!ม 4 ผูใชอาคารมีหนาที่ดานการบริหารจัดการ
ทรั พยากรทางกายภาพอาคาร พรอมกั น นี้ ผู วิ จั ยไดขออนุ ญาตบั น ทึ กเสี ย ง และบั น ทึ กภาพขณะ
ดําเนินการสัมภาษณ มีรายละเอียดดังต!อไปนี้
กลุ!ม 1 นักวิชาการผู ทรงคุณวุฒิด านการบริห ารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
อาจารยที่สอนและทําการวิจัยดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

ภาพที่ 40 การสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.เสริชย โชติพานิช หัวหนาภาค ภาควิชาเคหการ
คณะสถาปSตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสถาปSตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 41 การสั มภาษณ ดร.สุ กุล พั ฒ น คุ มไพศาล อาจารยประจํา สาขาวิ ช านวั ต กรรม
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถานที่: รานอินทนิล สาขาพหโยธิน ซอย 41

ภาพที่ 42 การสั ม ภาษณ ดร.อั ค รพงษ คั ช มาตย ผู ช! ว ยผู จั ด การดานคุ ณ ภาพและความปลอดภัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และอาจารยพิเศษ
สถานที่: อาคารภูมิสิริ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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ภาพที่ 43 การสัมภาษณ อาจารยฐาปณีย พันธุเพชร หัวหนาสาขาวิช าการจั ดการอาคารและ
ทรัพยากรกายภาพ สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน
สถานที่: สถาบันปSญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ

ภาพที่ 44 การสัมภาษณ อาจารยธงชัย สัญญาอริยาภรณ อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอาคาร
และทรัพยากรกายภาพ สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน
สถานที่: สถาบันปSญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ
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ภาพที่ 45 การสัมภาษณ อาจารยชิษณุชา ขุนจง อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการอาคารและ
ทรัพยากรกายภาพ สถาบันการจัดการปSญญาภิวัฒน
สถานที่: สถาบันปSญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ
กลุ!ม 2 เจาของอาคารและผูบริหารอาคาร ดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

ภาพที่ 46 การสัมภาษณ คุณชาญ ศิริรัตน ผูช!วยกรรมการผูจัดการสายงานบริหารทรัพยากรอาคาร
บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด
สถานที่: บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จํากัด ชั้น 7 อาคารรัชภาคย ถนนอโศก
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ภาพที่ 47 การสัมภาษณ คุณจักรพันธ ปZยะพฤกษพรรณ ผูจัดการอาวุโสฝ]ายบริหารอาคาร 1
บริษัท ซีพี แลนค จํากัด
สถานที่: บริษัท ซีพี แลนค จํากัด ชั้น 10 อาคารฟอรจูน ถนนรัชดาภิเษก

ภาพที่ 48 การสั ม ภาษณ คุ ณ จั ก รพั น ธ ภวั ง คะรั ต น ผู อํา นวยการ ส! ว นงานวิ ศวกรรมอาคาร
บริษัท โจนสแลง ลาซาล แมนเนจเมนท จํากัด
สถานที่: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4
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ภาพที่ 49 การสัมภาษณ คุณวิเชียร กอนศรี ผูจัดการอาวุโส อาคารจีพีเอฟวิทยุ
สถานที่: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4

ภาพที่ 50 การสัมภาษณ คุณยุทธนา กิ่งเพ็ชรพรกุล ผูจัดการอาวุโส อาคารอับดุลราฮิม
สถานที่: ชั้น B1 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4
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ภาพที่ 51 การสัมภาษณ คุณวิทวัตร สังขแกว วิศวกร อาคารจีพีเอฟวิทยุ
สถานที่: ชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4

ภาพที่ 52 การสัมภาษณ คุณเดโชยศ ชัยเจริญฐิฎิพันธุ วิศวกร อาคารอับดุลราฮิม
สถานที่: ชั้น B1 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4
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กลุ!ม 3 สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร

ภาพที่ 53 การสัมภาษณ คุณอายุธพร บูรณะกุล นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานที่: อาคารB ชั้น 17 อาคารเดอะไนท ถนนรัชดาภิเษก

ภาพที่ 54 การสัมภาษณ คุณกิตติคุณ คชเสนี รองนายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร
สถานที่: ชั้น 27 อาคารลุมพินีทาวเวอร ถนนพระราม 4
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กลุ!ม 4 ผูใชอาคารมีหนาที่ดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร

ภาพที่ 55 การสัมภาษณ คุณนรวีร ฉัตรตราภรณ VP & Department Head, Administration &
Asset Management Department, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด
สถานที่: ชั้น 32 อาคารจามจุรี ถนนพระราม 4

ภาพที่ 56 การสัมภาษณ คุณเฉลิมชัย ศรีอนันต ผูจัดการส!วนงานบริหารสํานักงาน กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สถานที่: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการชั้น 6 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4

ภาคผนวก จ
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
เรียน ทานผูเชี่ยวชาญที่ใหความอนุเคราะหเขารวมการวิจัยทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
กระผมนายธงชั ย ทองมา นั กศึ ก ษาหลั กสู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน” ประโยชนที่คาดวา
จะไดรับคือตัวบงชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานดวยการ
ประยุกตเทคนิคการวิจัยเอกสารการสังเคราะหวรรณกรรมแบบเครือขายขอมูลและเทคนิคการวิจัย
อนาคตและการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 17 ทาน ดวยวิธีการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยไดรับการ
อนุเ คราะหจากทานใหเขาไปสัม ภาษณไปแลวนั้น ขณะนี้ไดรวบรวมความคิดเห็ นจากทานและ
ผูเชี่ยวชาญทานอื่นๆ โดยสรุปไวในแบบสอบถามที่แนบมาดวย
กระผมขอความอนุเคราะหจากทานไดพิจารณาความเห็นของผูเชี่ยวชาญทานอื่น รวมทั้ง
ความคิดเห็นที่ทานเคยใหไว และขอใหทานไดชวยแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณและการยืนยันความเห็นจากแบบสอบถามเปEนสิ่งจําเปEนและมีความสําคัญ
อยางยิ่งของการวิจัยในครั้งนี้ โดยกระผมหวังเปEนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานอีกครั้ง
หนึ่งและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
หากทานมีขอสงสัย เกี่ ยวกับการวิจัย หรื อขอคําถามเพิ่ มเติม จากแบบสอบถาม โปรด
สอบถามไดที่ โทรศัพท 081-835-2409
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายธงชัย ทองมา
นักศึกษาตาม สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูวิจัย)
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปEนการสอบถามเพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกับ
บริบทที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพื่อยืนยันองคประกอบที่ใชในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้นผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหขอมูล
และสังเคราะหขอมูล จัดทําเปEนเกณฑมาตรฐานการประเมินตอไป
แบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปEน 2 สวน ประกอบไปดวย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ

ชื่อผูตอบแบบสอบถาม...........................................................................................................................
ตําแหนง...........................................................................หนวยงาน.......................................................
วันที่ทําแบบสอบถาม................................................เวลา........................สถานที่..................................
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แบบสอบถาม EDFR รอบ 2
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เปEนการสอบถามเพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเชิงประเมินกับบริบท
ที่ปรากฏในแบบสอบถามนี้ เพื่อยืนยันองคประกอบที่ใชในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จากนั้นผูวิจัยจะนําไปวิเคราะหขอมูลและ
สังเคราะหขอมูล จัดทําเปEนเกณฑมาตรฐานการประเมินตอไป
แบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปEน 2 สวน ประกอบไปดวย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบที่ใชในเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
นายธงชัย ทองมา
นักศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผูวิจัย)

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต2อองค"ประกอบที่ใช3ในเกณฑ"มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํา นัก งาน ท2านเห็นด3วยหรือไม2ว2า
ตั ว บ2 ง ชี้ ค วามเสี่ ย งและวิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย งของการจัดการบริหารงานอาคารสํานักงานต2อไปนี้ จะสามารถนําไปสู2การจัดการความเสี่ยงในการจัดการบริหารงานอาคาร
สํานักงาน ได3ในอนาคต
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียงคําตอบเดียว
ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

1) ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for
Management)

องค"ประกอบย2อย

1.1 ดานการวางแผน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และ
แผนงานขององคการ

1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหา
ทรัพยากรกายภาพใหเพียงพอตอการ
ทํางานขององคการและการสรรหา
ผูบริหารอาคาร
1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและ
การบริหารการใชงบประมาณ
1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

1.2 ดานการจัด
องคการ

1.2.1 ไมมีกระบวนการในการ
ใหบริการเหมาะสม และรวดเร็ว
1.2.2 การบริการยังพบขอผิดพลาด
และความถูกตองครบถวน
1.2.3 มีจํานวนเจาหนาที่ ที่
ใหบริการไมเพียงพอกับผูรับบริการ
1.2.4 ขาดเจาหนาที่ปฏิบัติงานและ
ใหบริการในชวงเวลาพักกลางวัน

1.3 ดานการเปEนผูนํา 1.3.1 ขาดความพรอมที่จะแกไข
ปVญหาและใหคําปรึกษาที่เปEน
ประโยชน
1.3.2 ขาดการใหบริการชวยเหลือดาน
ตางๆ พนักงานแตงแตงกายไมสุภาพไม
เรียบรอย ไมมีความสุภาพ พูดจาไม
ไพเราะและไมเต็มใจ ใหบริการ

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

290

ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

1.3.3 ขาดความกระตือรือรน เอาใจ
ใส และใหบริการดวยความเต็มใจ
1.3.4 ขาดการใหคําแนะนําและตอบ
ขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง
1.4 ดานการควบคุม

1.4.1 ขาดการติดตามผลการแกไข
งานทุกครั้งและรายงานใหเจาของ
รับทราบ
1.4.2 ไมสามารถใหบริการและแกไข
ปVญหาที่ตองการได
1.4.3 ขาดการควบคุมผูรับเหมา
ภายนอกใหปฎิบัติตามกฎระเบียบ
1.4.4 ขาดความตรงตอเวลา

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

2)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั ิงาน
(Risk for Operation)

องค"ประกอบย2อย

2.1 ดานการเงิน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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2.1.1 การเรียกเก็บเงินผูเชา ไมถูกตอง
สงผลใหขาดความนาเชือ่ ถือ และ
เจาของอาคารไดรับเงินไมครบถวน
2.1.2 จัดสงเอกสารทางบัญชีและ
การเงิน ไดแก ใบแจงหนี้ ใบเสร็จ ไม
ตรงตามเวลาที่กําหนดทําใหผูเชาชําระ
เงินลาชา
2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สนิ ไมรัดกุม
ทําใหเกิดหนี้คางเกินระยะเวลาทีก่ ําหนด
30 วัน (ปกติจะไมเกิน 14 วัน ถาเกิด
จากนี้ทางฝZายกฎหมายจะดําเนินการ
ติดตามทวงหนี้)
2.1.4 การไมนําเงินสดที่ผเชาชํ
ู าระเขา
บัญชีของเจาของอาคารภายในแตละวัน
สงผลใหเจาของอาคารไดรับเงินลาชา
หรือ อาจเกิดปVญหาเงินสูญหาย
2.1.5 การจัดสงขอมูลทางบัญชีและ
การเงิน ใหกับเจาของอาคารไมถูกตอง
สงผลใหเจาของอาคารไมทราบขอมูล
ทางบัญชีและการเงินทีถ่ ูกตอง เชน
รายงานหนี้คงคางชําระของผูเชาไมตรง
กับความเปEนจริงทีเ่ กิดขึ้น

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

ระดับความคิดเห็น

ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

2.2 ดานปฏิบัติงาน
และ บํารุงรักษา
(Operations &
Maintenance)

2.2.1 ไมทําตามแผนงานการ
บํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ
เครื่องจักร ที่กําหนดไวเปEนประจํา
ทุกเดือน ทําใหเครื่องจักรเกิดการ
ชํารุดเสียหาย กอนกําหนด โดย
เจาของอาคารตองเสียคาใชจายใน
การซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ
และอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของผู
เชาและผูใชอาคาร และเจาของ
อาคาร อาจทําใหผูเชาและผูใช
อาคาร เรียกคาเสียหายตางๆที่เกิด
ขึ้นกับเจาของอาคาร
2.2.2 เจาหนาที่ขาดความรู ทักษะ
ความเขาใจในการซอมแซม ทําให
อุปกรณเครื่องจักรเสียหาย เจาของ
อาคารเสียคาใชจายเพิ่มเติมโดยไม
จําเปEน
2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไมเปEนไป
ตามที่กฎหมาย พระราชบัญญัติ
และขอบังคับที่เกี่ยวของกับทาง
ราชการ กําหนดไว

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

2.2.4 การขาดการใสใจและมีความรูที่
เพียงพอ ในการซอมแซมอุปกรณทั้งใน
กรณีซอมแซมเบื้องตนและเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเรงดวน สงผลใหเกิดขอรองเรียน
จากผูเชาและผูใชอาคาร และอาจเกิด
ความเสียหายตอชีวติ และทรัพยสินของ
ผูเชาและผูใชอาคาร รวมถึงเจาของ
อาคารได
2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางาน
ของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
ทํางานของเครื่องจักรอุปกรณหลักและ
ระบบประกอบอาคารตางๆ ในอาคาร
หากไมทราบการณลวงหนาเครือ่ ง
อุปกรณหลักและระบบประกอบอาคาร
ตางๆ ในอาคารเกิดชํารุดเสียหายจาก
การใชงาน และมีความเสียหายรุนแรง
เชน การหยุดทํางานของระบบปรับ
อากาศ หมอแปลงไฟฟhาระเบิด สงผล
ตอธุรกิจของผูเชาและผูใชอาคารและ
เจาของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทําใหผูเชา
สามารถเรียกคาเสียหายตางๆทีเ่ กิด
ขึ้นกับเจาของอาคารได

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

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

294

ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
เหมาะสม

2.3 ดานบริการ
อาคาร

2.3.1 ไมมีการปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ เชน
ลิฟทหยุดชะงัก ระบบปรับอากาศ
(Chiller) หยุดทํางาน สงผลใหการ
แกไขเหตุการณเฉพาะหนาเกิด
ปVญหา และขาดความนาเชื่อถือกับ
ผูใชอาคาร หรืออาจเกิดความ
เสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูใชอาคาร
2.3.2 ไมมีการปรับปรุงคูมือการใช
อาคาร ปรับปรุงขอมูลงาน ขอมูลผู
เชา ในระบบอิเล็กทรอนิกส สงผลตอ
ผูนําขอมูลไปใชเกิดความผิดพลาด
และผลกระทบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น
2.3.3 ขาดความเอาใจใสในการ
ควบคุมดูแลงานบริการตางๆ ไดแก
งานรักษาความปลอดภัย งานรักษา
ความสะอาด งานกําจัดแมลง+
สุขอนามัย งานกําจัดขยะ งานดูแล
ภูมิทัศนและรักษาสวน

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

2.3.4 ปVญหาทางการเมือง เชน ชุมนุม
ทางการเมือง สงผลใหอาคารสูญเสีย
รายได
2.4 ดานการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร

2.4.1 การลาชาในการจัดทําเอกสาร
จัดซื้อ จัดจาง สงผลใหเกิดความลาชา
ของการดําเนินงานในสวนงานที่
เกี่ยวของกับเอกสารนั้นๆเชน งาน
ซอมแซมอุปกรณ ในอาคาร สงผลให
เกิดขอรองเรียนของผูใชอาคาร
2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายใน
สวนงานสงผลใหขอมูลที่ประสานงานไป
ยังสวนงานอื่นผิดพลาด เชน การแจง
ตัวเลขการใชงานมิเตอรไฟฟhาของผูเชา
ผิดพลาด สงผลใหสวนงานดานการเงิน
เรียกเก็บเงินของผูเชาผิดพลาด
2.4.3 การจัดซื้อ จัดจาง ไมเปEนไปตาม
งบประมาณที่วางไว การจัดหาขอมูล
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจางไมถูกตอง
เหมาะสม สงผลใหการจัดซื้อในแตละ
ครั้งอาจไมไดราคาที่ต่ํากวาเมือ่ เทียบกับ
ตลาด

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

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

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

2.4.4 การสงเรื่องที่ผูเชารองเรียน
ไปยังสวนงานที่เกี่ยวของ ขาด
ประสิทธิภาพ ทําใหการแกไขเรื่อง
ตางๆ ลาชา หรือไมขอความไดรับ
การแกไข
2.5 ดานการบริการ 2.5.1 เจาหนาที่ขาดการเอาใจใส
และการดูแลผูเชา
และการใหบริการดานการบริการ
อาคาร ผูใชอาคาร
ผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมา
และผูมาติดตออาคาร ติดตออาคาร
2.5.2 เจาหนาที่ขาดความรู ทักษะ
การทํางานดานบริการและไมมีความ
เขาใจในงานบริการ ไมสามารถแกไข
สถานการณไดหากพบปVญหาการ
ใหบริการและการดูแลผูเชาอาคาร
ผูใชอาคารและผูมาติดตออาคาร
2.5.3 เจาหนาทีขาดการควบคุม
ประสานงานสามารถและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเชาตางๆ ของ
อาคาร และผูมาติดตออาคาร

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

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

3.1 ดานเจาของ
อาคาร/ตัวแทน
เจาของอาคาร

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม
กํากับ ประเมินผล ทําใหการ
ดําเนินการดานกายภาพไมสะดวก
ราบรื่นและไมเปEนไปตามแผน
3.1.2 การปฏิบัติงานไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามหนาที่ทกี่ ําหนดไว
อยางเขาใจและถูกตอง
3.1.3 ขาดการควบคุมใหกิจกรรม
ตางๆ ไดดําเนินการตามแผนที่วางไว

3.1.4 ขาดความรู ความเขาใจและไม
มีการติดตาม และไมควบคุมคุณภาพ
ใหไดอยางถูกตองและไมสามารถ
แนะนําการแกไขปVญหาไดอยาง
เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

3.2 ดานผูบริหาร
อาคาร

3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม
กํากับ ประเมินผล ใหกับเจาของ
อาคาร ไดแกกลุมงานบริการ
สนับสนุน(Support service) งาน
บริการอาคารและบริการสํานักงาน
และกลุมงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบ
ประกอบอาคาร
3.2.2 ขาดการเอาใจใสการ
ประสานงานการใหบริการงานตางๆ
กับผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมา
ติดตออาคารและกับเจาของอาคาร

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

3.2.3 ไมสามารถแกไขสถานการณได
หากพบปVญหาการใหบริการและการ
ดูแลผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมา
ติดตออาคารและกับเจาของอาคาร

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

3.2.4 ขาดความรู ความเขาใจและการ
ติดตาม และไมสามารถควบคุมคุณภาพ
งานไดอยางถูกตองและไมสามารถ
แนะนําการแกไขปVญหาไดอยาง
เหมาะสมใหกับเจาของอาคาร

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

4. ความเสีย่ งสําหรับการส2ง
มอบ
(Risk for Handover)

องค"ประกอบย2อย

4.1 ดานการสงมอบ
พื้นที่

4.2 ดานการจัดเก็บ
รายได

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการ
วัดพื้นที่ ที่จะสง เพื่อลดความเสี่ยง
และโอกาสเกิดความผิดพลาดในการ
วัดพื้นที่
4.1.2 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการสง
มอบพื้นที่ขาดความรูความเขาใจการ
วัดพื้นที่และการประสานงานดาน
ตางๆในการสงมอบพื้นที่
4.2.1 การจัดเก็บคาเชาพื้นที่
เจาหนาที่ขาดการจัดทําฐานขอมูล
เกี่ยวกับการเชาพื้นที่ของผูเชาแตละ
รายยังชัดเจนและไมถูกตอง และไมมี
ผูคอยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลผู
เชาตลอดเวลา
4.2.2 การจัดเก็บคาไฟฟhา คา
น้ําประปา ขาดการจัดทําคูมือการจด
หนวยมิเตอรไฟฟhา เพื่อลดความ
ผิดพลาดของเจาหนาที่ในการสรุป
หนวยของการใชพลังงานไฟฟhาและมี
ผูคอยตรวจสอบเพือ่ ปhองการการ
ผิดพลาดในการจดบันทึกหนวย
มิเตอรไฟฟhา

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

5. ความเสีย่ งด3านความ
ปลอดภัย
(Risk for Safety)

5.1 ดานสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของ
ผูใชอาคาร(Health
Risks)

4.2.3 การจัดเก็บคาที่จอดรถยนต
รถจักรยานยนต เจาหนาที่ขาดการ
จัดทําฐานขอมูลเกีย่ วกับการจัดเก็บ
คาที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต
แตละรายใหชัดเจนและถูกตอง และ
ขาดผูคอยตรวจสอบและปรับปรุง
ขอมูลการจัดเก็บคาจอดรถยนต
รถจักรยานยนตตลอดเวลา
5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ
และความชื้น คุณภาพอากาศ
ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh
air) ใหเหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร
5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศใหเหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร
5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสวางที่ไมดี
ไมเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุZน
ละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ
CO2,CO3 และกtาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไม
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไม
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
5.2 ดานอุบัติภัยเปEน
ความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปEนอันตราย
(Safety Risk)

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ
และการใหความรูและการ
ประชาสัมพันธเกีย่ วกับการปhองกัน
อุบัติเหตุ
5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจาก
อาคารสถานที่ที่เปEนอันตราย
5.2.3 ขาดการควบคุมการใหความรู
และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ปhองกัน อัคคีภยั และการซอมหนีไฟ

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

5.2.4 ขาดการควบคุมการใหความรู
และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับภัย
จากไฟฟhา เชน ไฟดูด/ไฟฟhาซ็อต
5.2.5 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคาร
เพื่อปhองกันเหตุทอน้ําแตกและเกิด
น้ําทวมได และแผนการปhองกันภัย
จากน้ําทวมหรืออุทกภัย
5.2.6 ขาดการหาความรูเรื่อง
แผนดินไหว และการตรวจสอบ
สภาพอาคารในการรองรับระดับคา
ความรุนแรงของแผนดินไหวที่เกิดขึ้น
5.3 ด า น ค ว า ม 5.3.1 ขาดการควบคุมการเขาออก
ปลอดภัย
พื้นที่ ไมควบคุมคนเขาออกพื้นที่ ที่
(Security Risk)
ผานระบบควบคุมการเขาออกโดย
การแลกบัตรเขาพื้นที่ของอาคาร

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
5.3.2 ขาดการปhองกันการลักทรัพย
และการโจรกรรม
5.3.3 ขาดการปhองกันการทําราย
รางกายหรือการคุกคาม ตอชีวิต
5.3.4 ขาดการปhองกันการกอการราย

5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร

5.3.6 ขาดการวางแผนการหาขอมูล
การชุมนุมประทวง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"
6.ความเสี่ยงด3านเทคโนโลยี
(Risk for Technology)

องค"ประกอบย2อย
6.1 ดานระบบ
วิศวกรรมไฟฟhาและ
สื่อสาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

6.1.1 อุปกรณระบบไฟฟhากําลัง มี
อายุการใชงานมานาน ไมทัน
เทคโนโลยีสมัยใหม
6.1.2 ระบบไฟฟhาสํารองจากเครื่อง
กําเนิดไฟฟhา(Generator) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.1.3 ระบบการจายไฟฟhาภายใน
อาคาร โดยสงผานหมอแปลงไฟฟhา
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.1.4 ระบบสื่อสาร ไดแกระบบ
โทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ขาด
การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซม และไมเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

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

6.1.5 ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซึ่ง
ถูกออกแบบใหเปEนไปตามมาตรฐาน
ทันสมัย ผูขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ใน
อนาคต

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

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

6.2 ดานระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศ
เรียก ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซม
6.1.7 ระบบปhองกันฟhาผา ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศนรวม (MATV) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายใน
อาคารขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซม
6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้
จะติดตั้งที่ชองทางหนีไฟ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง
เหมาะสม

6.3 ดานระบบ
วิศวกรรมประปา,
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

6.2.4 ระบบลิฟต ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซมและไมเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ
(Sprinkle System) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต
6.3.2 ระบบหัวจายน้ําดับเพลิงและ
ระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire
Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซมและไม
เตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต

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

6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซมและไม
เปEนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

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

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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ความเหมาะสม
องค"ประกอบหลักของเกณฑ"

องค"ประกอบย2อย

6.4 ระบบปhองกัน
และระบบรักษา
ความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวก
ในอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

6.4.1 ระบบปhองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ไดแกระบบกลองวงจรปzด
(CCTV) ระบบแจงสัญญาณเตือนเมือ่
เปzดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door)
ระบบประตูเขา-ออก อัตโนมัติ (Access
Control)ระบบ ทางเขา-ออก อัตโนมัติ
(Flap gate) ระบบแลกบัตรผูมาติดตอ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ในอนาคต
6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกใน
อาคาร ไดแกระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบ
ตางๆ คือ ระบบไฟฟhาแสงสวางใน
บริเวณพืน้ ที่สวนกลาง ระบบปรับ
อากาศในสวนของ AHU และ Pump
ตางๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึน้ ในอนาคต

วิธีการจัดการความ
เสี่ยง

เหมาะสม

ไม2
เหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น3อย
2

น3อย
ที่สุด
1

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบสอบถาม
เรื่อง “การพัฒนาเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
คําชี้แจงสําหรับผูเชี่ยวชาญ
1. แบบประเมิ น นี้ เ ปนสวนหนึ่ ง ของการทํ า วิ จั ย ระดั บ หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร โดยมีวั ตถุป ระสงค1สํ าหรับ เปน
เครื่องมือเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร4างของแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและการยอมรับการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน ประโยชน1ที่คาดวาจะได4รับคือการพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. แบบสอบถาม มีการประเมินระดับความเห็นเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ
ตามการประเมินความเสี่ยงในองค1ประกอบหลักของเกณฑ1แตละองค1ประกอบ ได4แก
องค1ประกอบหลักที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร
องค1ประกอบหลักที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
องค1ประกอบหลักที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ
องค1ประกอบหลักที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับสงมอบ
องค1ประกอบหลักที่ 5 ความเสี่ยงด4านความปลอดภัย
องค1ประกอบหลักที่ 6 ความเสี่ยงด4านเทคโนโลยี
จึงใคร ขอความอนุเคราะห1และขอความกรุณาจากทานพิจารณาตอบความคิดเห็นของ
ทานให4มากที่สุด คําตอบของทานมีคายิ่งตองานวิจัยในครั้งนี้ให4เกิดประโยชน1อยางเต็มที่
หากทานมีข4อสงสัย เกี่ ยวกับการวิจัย หรื อข4 อคําถามเพิ่ มเติม จากแบบสอบถาม โปรด
สอบถามได4ที่ โทรศัพท1 081-835-2409
ขอขอบพระคุณทานที่ได4สละเวลาอันมีคาในการประเมินความคิดเห็นที่มีตอแบบสอบถามในครั้งนี้
นายธงชัย ทองมา
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผู4วิจัย)
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แบบประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแบบสอบถาม
เรื่อง “การพัฒนาเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
คําชี้แจง
โปรดทําเครื่องหมาย ในชองใดชองหนึ่งในแตละข4อคําถามตามระดับความเห็นของทาน
และข4อเสนอแนะลงในชองข4อเสนอแนะที่กําหนดดังตอไปนี้
-1 แทนแนใจวาข4อคําถามในแบบสอบถามไมมีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถาม
การพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
0 แทนไมแนใจวาข4อคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถาม
การพัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
1 แทนแนใจวาข4อคําถามในแบบสอบถามมีความเหมาะสมในการสร4างแบบสอบถามการ
พัฒนาเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน
แบบสอบถามนี้ได4แบงออกเปน 2 สวน ประกอบไปด4วย
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองค1ประกอบที่ใช4ในเกณฑ1มาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตอนที่ 2 ข4อเสนอแนะ
สวนของผูประเมิน :
ชื่อ-สกุล ผู4ประเมิน ....................................................................ตําแหนง ....................................
หนวยงาน .................................................................. วัน เดือน ปH ที่ประเมิน ..............................

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีตอองค/ประกอบที่ใชในเกณฑ/มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงานไดในอนาคต
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานเพียงคําตอบเดียว

ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
1) ความเสี่ยงในการบริหาร
(Risk for Management)

1.1 ด4านการวางแผน

1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร1
กลยุทธ1 ทิศทาง และแผนงานขององค1การ

1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากร
กายภาพให4เพียงพอตอการทํางานของ
องค1การและการสรรหาผูบ4 ริหารอาคาร
1.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการ
บริหารการใช4งบประมาณ
1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบ
ประกอบอาคาร

0

1

- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

-1
1.2 ด4านการจัด
องค1การ

1.2.1 ไมมีกระบวนการในการให4บริการ
เหมาะสม และรวดเร็ว
1.2.2 การบริการยังพบข4อผิดพลาด และ
ความถูกต4องครบถ4วน
1.2.3 มีจํานวนเจ4าหน4าที่ ที่ให4บริการไม
เพียงพอกับผู4รับบริการ
1.2.4 ขาดเจ4าหน4าที่ปฏิบัติงานและ
ให4บริการในชวงเวลาพักกลางวัน

1.3 ด4านการเปนผู4นํา

1.3.1 ขาดความพร4อมที่จะแก4ไขปQญหาและ
ให4คําปรึกษาที่เปนประโยชน1
1.3.2 ขาดการให4บริการชวยเหลือด4าน
ตางๆ พนักงานแตงกายไมสุภาพไม
เรียบร4อย ไมมีความสุภาพ พูดจาไมไพเราะ
และไมเต็มใจ ให4บริการ

0

1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ระดับความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1

0

1

1.3.3 ขาดความกระตือรือร4น เอาใจใส
และให4บริการด4วยความเต็มใจ

1.4 ด4านการควบคุม

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.3.4 ขาดการให4คําแนะนําและตอบข4อ
- การนํา (L)
ซักถามได4อยางชัดเจน ถูกต4อง
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.4.1 ขาดการติดตามผลการแก4ไขงานทุก - การควบคุม (C)
ครั้งและรายงานให4เจ4าของ รับทราบ
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.4.2 ไมสามารถให4บริการและแก4ไขปQญหา - การควบคุม (C)
ที่ต4องการได4
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
1.4.3 ขาดการควบคุมผู4รับเหมาภายนอก - การควบคุม (C)
ให4ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
1.4.4 ขาดความตรงตอเวลา
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

-1
2)ความเสี่ยงในการปฏิบัตงิ าน
(Risk for Operation)

2.1 ด4านการเงิน

2.1.1 การเรียกเก็บเงินผู4เชา ไมถูกต4อง สงผล
ให4ขาดความนาเชื่อถือ และเจ4าของอาคาร
ได4รับเงินไมครบถ4วน
2.1.2 จัดสงเอกสารทางบัญชีและการเงิน
ได4แก ใบแจ4งหนี้ ใบเสร็จ ไมตรงตามเวลาที่
กําหนดทําให4ผู4เชาชําระเงินลาช4า
2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สนิ ไมรัดกุม ทําให4
เกิดหนี้ค4างเกินระยะเวลาทีก่ ําหนด 30 วัน
(ปกติจะไมเกิน 14 วัน ถ4าเกิดจากนีท้ างฝWาย
กฎหมายจะดําเนินการติดตามทวงหนี้)
2.1.4 การไมนําเงินสดที่ผเู4 ชาชําระเข4าบัญชี
ของเจ4าของอาคารภายในแตละวัน สงผลให4
เจ4าของอาคารได4รับเงินลาช4า หรือ อาจเกิด
ปQญหาเงินสูญหาย
2.1.5 การจัดสงข4อมูลทางบัญชีและการเงิน
ให4กับเจ4าของอาคารไมถูกต4อง สงผลให4เจ4าของ
อาคารไมทราบข4อมูลทางบัญชีและการเงินที่
ถูกต4อง เชน รายงานหนี้คงค4างชําระของผูเ4 ชา
ไมตรงกับความเปนจริงที่เกิดขึน้

0

1

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
2.2 ด4านปฏิบัติงานและ
บํารุงรักษา
(Operations &
Maintenance)

2.2.1 ไมทําตามแผนงานการบํารุงรักษา
ตรวจสอบ อุปกรณ1 เครื่องจักร ที่กาํ หนด
ไว4เปนประจําทุกเดือน ทําให4เครื่องจักร
เกิดการชํารุดเสียหาย กอนกําหนด โดย
เจ4าของอาคารต4องเสียคาใช4จายในการ
ซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ1 และอาจ
สงผลกระทบตอธุรกิจของผู4เชาและผู4ใช4
อาคาร และเจ4าของอาคาร อาจทําให4ผู4เชา
และผู4ใช4อาคาร เรียกคาเสียหายตางๆที่
เกิดขึ้นกับเจ4าของอาคาร
2.2.2 เจ4าหน4าที่ขาดความรู4 ทักษะ ความ
เข4าใจในการซอมแซม ทําให4อุปกรณ1
เครื่องจักรเสียหาย เจ4าของอาคารเสีย
คาใช4จายเพิ่มเติมโดยไมจําเปน

0

1

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

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไมเปนไปตามที่ - การควบคุม (C)
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และข4อบังคับที่ - การสั่งการ (D)
เกี่ยวข4องกับทางราชการ กําหนดไว4
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
2.2.4 การขาดการใสใจและมีความรู4ที่
เพียงพอ ในการซอมแซมอุปกรณ1ทั้งใน
กรณีซอมแซมเบื้องต4นและเกิดเหตุฉุกเฉิน
เรงดวน สงผลให4เกิดข4อร4องเรียนจากผู4เชา
และผู4ใช4อาคาร และอาจเกิดความเสียหาย
ตอชีวิตและทรัพย1สินของผู4เชาและผู4ใช4
อาคาร รวมถึงเจ4าของอาคารได4
2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของ
ระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห1การทํางานของ
เครื่องจักรอุปกรณ1หลักและระบบประกอบ
อาคารตางๆ ในอาคาร หากไมทราบการณ1
ลวงหน4าเครื่องอุปกรณ1หลักและระบบ
ประกอบอาคารตางๆ ในอาคารเกิดชํารุด
เสียหายจากการใช4งาน และมีความ
เสียหายรุนแรง เชน การหยุดทํางานของ
ระบบปรับอากาศ หม4อแปลงไฟฟeาระเบิด
สงผลตอธุรกิจของผู4เชาและผู4ใช4อาคารและ
เจ4าของอาคารหยุดชะงัก ซึ่งทําให4ผู4เชา
สามารถเรียกคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นกับ
เจ4าของอาคารได4

0

1

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

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

322

ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย
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ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
2.3 ด4านบริการอาคาร

2.3.1 ไมมีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ เชน ลิฟท1หยุดชะงัก
ระบบปรับอากาศ (Chiller) หยุดทํางาน
สงผลให4การแก4ไขเหตุการณ1เฉพาะหน4า
เกิดปQญหา และขาดความนาเชื่อถือกับผูใ4 ช4
อาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายตอชีวติ
และทรัพย1สินของผู4ใช4อาคาร
2.3.2 ไมมีการปรับปรุงคูมือการใช4อาคาร
ปรับปรุงข4อมูลงาน ข4อมูลผู4เชา ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส1 สงผลตอผู4นําข4อมูลไปใช4
เกิดความผิดพลาด และผลกระทบตอ
คาใช4จายที่เกิดขึ้น
2.3.3 ขาดความเอาใจใสในการ
ควบคุมดูแลงานบริการตางๆ ได4แกงาน
รักษาความปลอดภัย งานรักษาความ
สะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน1และรักษาสวน

0

1

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

องค/ประกอบยอย
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ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
2.3.4 ปQญหาทางการเมือง เชน ชุมนุมทาง
การเมือง สงผลให4อาคารสูญเสียรายได4
2.4 ด4านการสนับสนุน
งานจัดการอาคาร

0

1

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

2.4.1 การลาช4าในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ
จัดจ4าง สงผลให4เกิดความลาช4าของการ
ดําเนินงานในสวนงานที่เกี่ยวข4องกับ
เอกสารนั้นๆเชน งานซอมแซมอุปกรณ1 ใน
อาคาร สงผลให4เกิดข4อร4องเรียนของผู4ใช4
อาคาร
2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในสวน - การควบคุม (C)
งานสงผลให4ข4อมูลที่ประสานงานไปยังสวน - การประสานงาน (Co)
งานอื่นผิดพลาด เชน การแจ4งตัวเลขการใช4 - การประเมิน (Ass)
งานมิเตอร1ไฟฟeาของผู4เชาผิดพลาด สงผล
ให4สวนงานด4านการเงินเรียกเก็บเงินของผู4
เชาผิดพลาด
- การควบคุม (C)
2.4.3 การจัดซื้อ จัดจ4าง ไมเปนไปตาม
- การสั่งการ (D)
งบประมาณที่วางไว4 การจัดหาข4อมูล
- การประสานงาน (Co)
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ4างไมถูกต4อง
- การประเมิน (Ass)
เหมาะสม สงผลให4การจัดซื้อในแตละครั้ง
- การอํานวยการ/
อาจไมได4ราคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับตลาด
กฎระเบียบ (Com)

324

ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/
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ขอเสนอแนะ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
2.4.4 การสงเรื่องที่ผู4เชาร4องเรียน ไปยัง
สวนงานที่เกี่ยวข4อง ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ให4การแก4ไขเรื่องตางๆ ลาช4า หรือไม
ข4อความได4รับการแก4ไข
2.5 ด4านการบริการและ 2.5.1 เจ4าหน4าที่ขาดการเอาใจใสและการ
การดูแลผู4เชาอาคาร ผู4ใช4 ให4บริการด4านการบริการผู4เชาอาคาร ผู4ใช4
อาคารและผู4มาติดตอ
อาคารและผู4มาติดตออาคาร
อาคาร
2.5.2 เจ4าหน4าที่ขาดความรู4 ทักษะการ
ทํางานด4านบริการและไมมีความเข4าใจใน
งานบริการ ไมสามารถแก4ไขสถานการณ1ได4
หากพบปQญหาการให4บริการและการดูแลผู4
เชาอาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดตอ
อาคาร
2.5.3 เจ4าหน4าทีขาดการควบคุม
ประสานงานสามารถและอํานวยความ
สะดวกให4แกผู4เชาตางๆ ของอาคาร และผู4
มาติดตออาคาร

0

1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ขอเสนอแนะ
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

-1
3.ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ
(Risk for Quality Control)
(QC)

3.1 ด4านเจ4าของอาคาร/
ตัวแทนเจ4าของอาคาร

3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ
ประเมินผล ทําให4การดําเนินการด4าน
กายภาพไมสะดวกราบรื่นและไมเปนไป
ตามแผน
3.1.2 การปฏิบัติงานไมสามารถปฏิบัติงาน
ได4ตามหน4าที่ที่กําหนดไว4 อยางเข4าใจและ
ถูกต4อง
3.1.3 ขาดการควบคุมให4กิจกรรมตางๆ ได4
ดําเนินการตามแผนทีว่ างไว4

3.1.4 ขาดความรู4 ความเข4าใจและไมมีการ
ติดตาม และไมควบคุมคุณภาพให4ได4อยาง
ถูกต4องและไมสามารถแนะนําการแก4ไข
ปQญหาได4อยางเหมาะสม

0

1

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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-1
3.2 ด4านผู4บริหารอาคาร

3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ
ประเมินผล ให4กับเจ4าของอาคาร ได4แกกลุม
งานบริการสนับสนุน(Support service)
งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน
และกลุมงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service) งานดูแลควบคุม
และบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร
3.2.2 ขาดการเอาใจใสการประสานงาน
การให4บริการงานตางๆ กับผู4เชาอาคาร
ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดตออาคารและกับ
เจ4าของอาคาร
3.2.3 ไมสามารถแก4ไขสถานการณ1ได4หาก
พบปQญหาการให4บริการและการดูแลผู4เชา
อาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มาติดตออาคาร
และกับเจ4าของอาคาร
3.2.4 ขาดความรู4 ความเข4าใจและการ
ติดตาม และไมสามารถควบคุมคุณภาพ
งานได4อยางถูกต4องและไมสามารถแนะนํา
การแก4ไขปQญหาได4อยางเหมาะสมให4กบั
เจ4าของอาคาร

0

1

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

327

ระดับความคิดเห็น
องค/ประกอบหลักของเกณฑ/

องค/ประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ขอเสนอแนะ

-1
4. ความเสีย่ งสําหรับการสง
มอบ
(Risk for Handover)

4.1 ด4านการสงมอบ
พื้นที่

4.2 ด4านการจัดเก็บ
รายได4

4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัด
พื้นที่ ที่จะสง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาส
เกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
4.1.2 เจ4าหน4าที่ที่รับผิดชอบการสงมอบ
พื้นที่ขาดความรู4ความเข4าใจการวัดพื้นที่
และการประสานงานด4านตางๆในการสง
มอบพื้นที่
4.2.1 การจัดเก็บคาเชาพื้นที่ เจ4าหน4าที่
ขาดการจัดทําฐานข4อมูลเกีย่ วกับการเชา
พื้นที่ของผู4เชาแตละรายยังชัดเจนและไม
ถูกต4อง และไมมีผู4คอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงข4อมูลผู4เชาตลอดเวลา
4.2.2 การจัดเก็บคาไฟฟeา คาน้ําประปา
ขาดการจัดทําคูมือการจดหนวยมิเตอร1
ไฟฟeา เพื่อลดความผิดพลาดของเจ4าหน4าที่
ในการสรุปหนวยของการใช4พลังงานไฟฟeา
และมีผู4คอยตรวจสอบเพื่อปeองการการ
ผิดพลาดในการจดบันทึกหนวยมิเตอร1
ไฟฟeา

0

1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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5. ความเสีย่ งดานความ
ปลอดภัย
(Risk for Safety)

5.1 ด4านสุขภาพและ
สุขภาพอนามัยของผู4ใช4
อาคาร(Health Risks)

4.2.3 การจัดเก็บคาที่จอดรถยนต1
รถจักรยานยนต1 เจ4าหน4าที่ขาดการจัดทํา
ฐานข4อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บคาทีจ่ อด
รถยนต1 รถจักรยานยนต1 แตละรายให4
ชัดเจนและถูกต4อง และขาดผู4คอย
ตรวจสอบและปรับปรุงข4อมูลการจัดเก็บ
คาจอดรถยนต1รถจักรยานยนต1ตลอดเวลา
5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิและ
ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของ
อากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ให4เหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร

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

5.1.2 ขาดการควบคุมระดับคุณภาพ
อากาศให4เหมาะสมกับมาตรฐานของ
อาคาร

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

5.1.3 ระดับคุณภาพแสงสวางที่ไมดี ไม
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร

0

1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุWนละออง เชื้อ
โรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และ
กtาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไมเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไมเหมาะสม
กับมาตรฐานของอาคาร
5.2 ด4านอุบัติภัยเปน
ความเสี่ยงจากสภาวะที่
เปนอันตราย
(Safety Risk)

5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการ
ให4ความรู4และการประชาสัมพันธ1เกีย่ วกับ
การปeองกันอุบัติเหตุ
5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคาร
สถานที่ที่เปนอันตราย
5.2.3 ขาดการควบคุมการให4ความรู4และ
การประชาสัมพันธ1เกีย่ วกับการปeองกัน
อัคคีภัยและการซ4อมหนีไฟ

0

1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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0

1

5.2.4 ขาดการควบคุมการให4ความรู4และ
การประชาสัมพันธ1เกีย่ วกับภัยจากไฟฟeา
เชน ไฟดูด/ไฟฟeาซ็อต

5.3 ด4านความปลอดภัย
(Security Risk)

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบ - การวางแผน (P)
สภาพระบบประปาอาคารเพื่อปeองกันเหตุ - การควบคุม (C)
ทอน้ําแตกและเกิดน้ําทวมได4 และแผนการ - การประสานงาน (Co)
ปeองกันภัยจากน้ําทวมหรืออุทกภัย
- การประเมิน (Ass)
5.2.6 ขาดการหาความรู4เรื่องแผนดินไหว - การวางแผน (P)
และการตรวจสอบสภาพอาคารในการ
- การนํา (L)
รองรับระดับคาความรุนแรงของ
- การควบคุม (C)
แผนดินไหวที่เกิดขึ้น
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3.1 ขาดการควบคุมการเข4าออกพื้นที่
- การควบคุม (C)
ไมควบคุมคนเข4าออกพื้นที่ ที่ผานระบบ
- การสั่งการ (D)
ควบคุมการเข4าออกโดยการแลกบัตรเข4า
- การประสานงาน (Co)
พื้นที่ของอาคาร
- การประเมิน (Ass)
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5.3.2 ขาดการปeองกันการลักทรัพย1และการ
โจรกรรม
5.3.3 ขาดการปeองกันการทําร4ายรางกายหรือ
การคุกคาม ตอชีวติ

5.3.4 ขาดการปeองกันการกอการร4าย

5.3.5 ขาดการควบคุมการจราจร

5.3.6 ขาดการวางแผนการหาข4อมูลการชุมนุม
ประท4วง

0

1

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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6.ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
(Risk for Technology)

6.1 ด4านระบบ
วิศวกรรมไฟฟeาและ
สื่อสาร

6.1.1 อุปกรณ1ระบบไฟฟeากําลัง มีอายุการ
ใช4งานมานาน ไมทันเทคโนโลยีสมัยใหม
6.1.2 ระบบไฟฟeาสํารองจากเครื่องกําเนิด
ไฟฟeา(Generator) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม
6.1.3 ระบบการจายไฟฟeาภายในอาคาร
โดยสงผานหม4อแปลงไฟฟeาขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซม
6.1.4 ระบบสื่อสาร ได4แกระบบโทรศัพท1
ระบบอินเตอร1เน็ต ขาดการตรวจสอบ และ
การบํารุงรักษาซอมแซม และไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.1.5 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให4
เปนไปตามมาตรฐานทันสมัย ผู4ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซมและไมเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

0

1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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6.2 ด4านระบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.1.7 ระบบปeองกันฟeาผา ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซม

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

6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและ
โทรทัศน1รวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม
6.2.1 ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซม
6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซม
6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะ
ติดตั้งที่ชองทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม

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

0

1
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6.3 ด4านระบบวิศวกรรม
ประปา, สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

6.2.4 ระบบลิฟต1 ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและ
ไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ
(Sprinkle System) ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและ
ไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
6.3.2 ระบบหัวจายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.3.3 ระบบการบําบัดน้าํ เสียมีระบบ
บําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซอมแซมและไมเปนไป
ตามข4อกําหนดของกฏหมาย

0

1

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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6.4 ด4านระบบปeองกัน
และรักษาความปลอดภัย
และอํานวยความสะดวก
ในอาคาร

6.4.1 ระบบปeองกันและรักษาความ
ปลอดภัย ได4แกระบบกล4องวงจรปzด
(CCTV) ระบบแจ4งสัญญาณเตือนเมื่อเปzด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตู
เข4า-ออก อัตโนมัติ (Access Control)
ระบบ ทางเข4า-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)
ระบบแลกบัตรผู4มาติดตอ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซอมแซมและไมเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร
ได4แกระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
โดยควบคุมระบบระบบตางๆ คือ ระบบ
ไฟฟeาแสงสวางในบริเวณพื้นที่สวนกลาง
ระบบปรับอากาศในสวนของ AHU และ
Pump ตางๆ ระบบบัตรจอดรถแบบ
อัตโนมัติขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

0

1

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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ตอนที่ 2 ข4อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ซ
ภาพการเขาทํา IOC กับผูทรงคุณวุฒิ
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ภาพการเขาทํา IOC กับผูทรงคุณวุฒิ
การวิจัยนี้ไดรับการอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิ เป!นอย"างดีในการใหทัศนะ แนวคิดและ
ความเห็นต"างๆ เกี่ยวกับแบบประเมินการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน จํานวน 3 คน มีรายละเอียดดังต"อไปนี้

ภาพที่ 57 ผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย" ดร.การุญ จันทรางศุ
ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด.แอสโซซิเอทส จํากัด (วิศวกรรมออกแบบ
โครงสรางอาคาร)
อดีตนายกสมาคม วิศวกรรมสถานแห"งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท.)
อดีตประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกรและ-กรรมการสภาวิศวกร
อดีตรองผูว"าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ?ายการโยธา
อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 58 ผูทรงคุณวุฒิ ผูช'วยศาสตราจารย" ดร.ทรงพร หาญสันติ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกประจํา Centre for Strategic Economics Studies, Victoria
University, Australia ทําหนาที่ใหคําปรึกษาและประเมินวิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและเอก
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ภาพที่ 59 การตรวจ IOC โดยผูทรงคุณวุฒิ ดร.ปaยะ นาควัชระ
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคผนวก ฌ
แบบประเมินการพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง
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แบบประเมิน
เรื่อง “การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน”
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวบ&งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ&งออกเป/น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะส& ว นบุ ค คลของผู5 ใ ห5 ข5 อ มู ล ในการตอบ
แบบสอบถาม ที่ ทํ า งานประจํ า งานเกี่ ย วข5 อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรกายภาพ (Facility
Management) ได5แก& ผู5ปฏิบัติงานด5านการบริหารทรัพยากรกายภาพ เช&น ผู5จัดการอาคาร วิศวกร
อาคาร ช&างประจําอาคาร เป/นต5น
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวบ&งชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน
ตอนที่ 3 ข5อแนะนํา
3. ขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามให5ครบทุกข5อ ตามความคิดเห็นและความเป/นจริง
ของท&าน
4. แบบสอบถามฉบับนี้ใช5สําหรับการศึกษาวิจัยเท&านั้น การตอบแบบสอบถามนี้จะไม&มี
ผลกระทบต&อท&านแต&อย&างใด ผู5วิจัยจะเก็บข5อมูลของท&านไว5เป/นความลับ แต&จะเป/นประโยชนต&อการ
จัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ผู5วิจัยหวังเป/นอย&างยิ่งว&าจะได5รับความร&วมมือจากท&านเป/นอย&างดี และขอขอบคุณในความ
ร&วมมือมา ณ. โอกาสนี้ด5วย.
ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
นายธงชัย ทองมา
นักศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส-วนบุคคลของผู1เช-าอาคารและผู1ใช1งานเป3นประจํา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช&อง ( ) ที่ตรงกับสภาพเป/นจริงของท&าน
1. อาคารสํานักงาน ( ) 1. เกรด มาตรฐาน เอ ( ) 2.เกรด พื้นฐาน 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 ปMขึ้นไป
4. อายุการทํางาน ( ) 1. น5อยกว&า 1 ปM ( ) 2. 1 – 5 ปM ( ) 3. 5 – 10 ปM ( ) 4. มากกว&า 10 ปMขึ้นไป
5. ระดับการศึกษา ( ) 1. ต่ํากว&าปริญญาตรี ( ) 2. ปริญญาตรี ( ) 3. ปริญญาโท ( ) 4. ปริญญาเอก
6. ตําแหน-งงาน ( ) 1.ผู5จัดการอาคาร ( ) 2. วิศวกรอาคาร
( ) 3. ช&างเทคนิค
( ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ __________________________________

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อทําการประเมินระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบพร1อมทั้งระบุความเสียหายและแนวทางตอบสนองต-อความเสี่ยงในการ
พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยมีเกณฑการให1คะแนนตาม
ตารางดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มุมมองของโอกาส

การประเมินโอกาส (Likelihood / Frequency) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

น5อย

น5อยมาก

รายละเอียด

มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

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 เกณฑการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยง
มุมมองของ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ด1านเทคโนโลยี
ผลกระทบ
ด1านการควบคุม
คุณภาพ

ผลกระทบ
ด1านการบริหาร
ผลกระทบ
ด1านการส-งมอบ

ผลกระทบ
ด1านความ
ปลอดภัย

ผลกระทบ
ด1านการปฏิบัติงาน

การประเมินผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง
ระดับ 4
ผลกระทบสูง
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาสูงด5าน
เทคโนโลยีแต&สามารถแก5ไขปVญหาเพื่อลด
ความร5ายแรงลงได5 สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน 3 ชั่วโมง
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาสูงด5านการ
ควบคุมคุณภาพ แต&สามารถแก5ไขปVญหา
เพื่อลดความร5ายแรงลงได5 สามารถแก5ไข
ปVญหาได5ภายใน 3 ชั่วโมง

ระดับ 3
ผลกระทบปานกลาง
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาปานกลาง
ด5านเทคโนโลยี แต&สามารถแก5ไขปVญหา
ได5ภายใน 2 ชั่วโมง

ระดับ 2
ผลกระทบน1อย
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาน5อย ด5าน
เทคโนโลยี แต&สามารถแก5ไขปVญหาได5
ภายใน 1 ชั่วโมง

ระดับ 1
ผลกระทบน1อยมาก
ผลกระทบด5านเทคโนโลยีเกิดปVญหา
น5อยลง และสามารถแก5ไขปVญหาต&างได5
ทันเวลา และใช5เวลาแก5ไขได5อย&าง
รวดเร็ว
มี ผ ลทํ า ให5 ผ ลการดํ า เนิ น งานลดล ง
เล็กน5อย หรือเปXาหมายคลาดเคลื่อนไป

ส&ง ผลกระทบและเกิ ดปV ญ หาปานกลาง
ด5 า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ แต& ส ามารถ
แก5ไขปVญหาได5ภายใน 2 ชั่วโมง

ส&ง ผลกระทบและเกิ ด ปVญ หาน5 อย ด5 า น
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ แต& ส ามารถแก5 ไ ข
ปVญหาได5ภายใน 1 ชั่วโมง

มีผลกระทบต&อกลยุทธที่รุนแรง ทําให5มี
แนวโน5มสูงที่จะกระทบต&อชื่อเสียงมาก

มีผลกระทบปานกลางต&อกลยุทธ หรือมี
แนวโน5มสูงที่จะมีผลกระทบต&อชื่อเสียง

มีผลกระทบบ5างต&อกลยุทธองคการ หรือ
มี แ นวโน5 ม บ5 า งที่ จ ะมี ผ ลกระทบต& อ
ชื่อเสียงในระยะเวลาสั้น ๆ

มีผลกระทบน5อยมากต&อกลยุทธองคการ
หรือชื่อเสียง องคการ

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

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

ส& ง ผลกระทบและเกิ ด ปV ญ หา ด5 า นการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

ส& ง ผลกระทบและเกิ ด ปV ญ หา ด5 า นการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

ส& ง ผลกระทบและเกิ ด ปV ญ หา ด5 า นการ
ปฏิบัติงาน ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร
ไม&ได5รับความสะดวกในการใช5อาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแก5ไขแล5ว
เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

ผลกระทบการปฎิ บั ติ ง านเกิ ด ปV ญ หา
น5อยลง และสามารถแก5ไขปVญหาต&างได5
ทั น เวลา และใช5 เ วลาแก5 ไ ขได5 อ ย& า ง
รวดเร็ว
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ระดับ 5
ผลกระทบร1ายแรง
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
เทคโนโลยี ทําให5อาคารหรือผู5ใช5อาคาร
ได5รับความเสียหาย หรือ เครื่องจักรหยุด
ทํางาน อาคารไม&สามารถเปWดให5ใช5งานได5
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
การควบคุมคุณภาพ ทําให5อาคารหรือ
ผู5ใช5อาคาร ได5รับความเสียหายเกิดความ
ไม& พ อใจอย& า งรุ น แรงด5 า นการควบคุ ม
คุณภาพ ทําอาคารไม&สามารถเปWดให5ใช5
งานได5
ไม& ส ามารถบรรลุวั ต ถุป ระสงคหลัก ขอ
งอคการ หรื อกระทบต&อ ความอยู&รอด
ขององคการ หรื อ กระทบต& อ ชื่ อ เสี ย ง
อย&างรุนแรง
ไม&สามารถส&งมอบงานให5ผู5เช&าอาคารทํา
ให5 ได5รับผลกระทบร5ายแรง อาคาร
สูญเสียทางการเงินโดยตรง หรือเสีย
โอกาส และถูกฟXองร5องเรียกร5อง
ค&าเสียหาย
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
ความปลอดภัย ทําให5อาคารหรือผู5ใช5
อาคาร ได5รับความเสียหายเกิดความไม&
พอใจอย&างรุนแรง ทําอาคารไม&สามารถ
เปWดให5ใช5งานได5
ส&งผลกระทบและเกิดปVญหาร5ายแรงด5าน
การปฏิบั ติ งาน ทํา ให5 อาคารหรื อผู5 ใ ช5
อาคาร ได5 รั บ ความเสี ย หาย หรื อ
เครื่องจักรหยุดทํางาน อาคารไม&สามารถ
เปWดให5ใช5งานได5

ตารางที่ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ลําดับ

วิธีการจัดการ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1

การวางแผน (P)

การวางแผนงานที่สอดคล5องกับนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ และการนํามา
ปฎิบัติ

2

การควบคุม (C)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานว&าได5มีการดําเนินการตามแผนที่ได5กําหนดไว5หรือไม& และควบคุมให5เป/นไปตามแผน

การนํา (L)

ผู5บริหารขององคการมีความใส&ใจในการติดตาม ร&วมแก5ปVญหาเพื่อให5องคการดําเนินตามนโยบายยุทธศาสตร
กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานขององคการ

4

การสั่งการ (D)

การมอบหมายงานบางส&วนให5ผู5ใต5บังคับดําเนินการ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน

5

การอํานวยการ/กฎระเบียบ (Com)

การอํานวยการและการตรวจสอบการปฎิบัตติ ามกฎระเบียบ

6

การประสานงาน (Co)

การจัดให5คนในองคการทํางานสัมพันธสอดคล5องกัน และสร5างการทํางานเป/นทีม

7

การประเมิน (Ass)

การประเมินหาจุดเด&นและจุดด5อยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา

3
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1.1 ด5าน
ระบบ
วิศวกรรมไ
ฟฟXาและ
สื่อสาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ประเมิน
โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

1.1.1 อุ ป กรณระบบ
ไฟฟX ากํ าลัง มี อายุ การใช5
ง า น ม า น า น ไ ม& ทั น
เทคโนโลยีสมัยใหม&

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

1.1.2 ระบบไฟฟXา สํ า รอง
จากเค รื่ อ งกํ า เนิ ด ไฟฟX า
ระบบการจ& ายไฟฟXาภายใน
อาคาร โดยส& ง ผ& า นหม5 อ
แ ป ล ง ไ ฟ ฟX า ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซม
1.1.3 ระบบสื่อสาร ได5แก&
ระบบโทรศั พ ท ระบบ
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซม และไม&
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต
1.1.4 เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูก
ออกแบ บ ให5 เ ป/ น ไป ตาม
มาตรฐานทันสมัย ผู5ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซมและไม&
เตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต

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

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ
1.ความเสี่ยง
ด1านเทคโนโลยี
(Risk for
Technology)

รวม
คะแนน

ตารางที่ 4 ท-านคิดว-าเหตุการณความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้นนี้ควรให1คะแนนระดับความคิดเห็น ระดับโอกาสเกิดและระดับผลกระทบ ตามเกณฑที่ได1กําหนดให1 ได1แก(5) มากที่สุด (4) มาก (3) ปานกลาง (2) น1อย (1) น1อยที่สุด เป3นอย-างไร
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช&องทางขวามือที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท&านเพียงคําตอบเดียว

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
1.1.5 ระบบเสียงและ
ระบบประกาศเรียก
ระบบปXองกันฟXาผ&า
ระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศนรวม
(MATV) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษา
ซ&อมแซม

1.2 ด5าน
ระบบงาน
วิศวกรรม
เครื่องกล

1.2.1 ระบบปรับ
อากาศ ระบบระบาย
อากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซ&อมแซม
1.2.2 ระบบอัดอากาศ
มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ช&องทางหนีไฟ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษา
ซ&อมแซม

โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอ
บย-อย

รวม
คะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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1.3 ด5าน
ระบบ
วิศวกรรม
ประปา,
สุขาภิบาล
และ
ดับเพลิง

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.2.3 ระบบลิฟต ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษา
ซ&อมแซมและไม&
เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต

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

1.3.1 ระบบดับเพลิง
หัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle
System) ระบบหัวจ&าย
น้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire
Pump) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซ&อมแซม
และไม&เตรียมการรองรับ
เทคโนโลยีทเี่ กิดขึ้นใน
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)

ส-วนผู1วิจัย

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอ
บย-อย

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

350

1.4 ด5าน
ระบบ
ปXองกัน
และรักษา
ความ
ปลอดภัย
และ
อํานวย
ความ
สะดวกใน
อาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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
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

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ

รวมคะแนน

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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โอกาส

ผลกระทบ

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

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

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&
สามารถปฎิบัติงานและ
ขาดการควบคุมให5
กิจกรรมต&างๆ ได5ตาม
หน5าที่ที่กําหนดไว5 อย&าง
เข5าใจและถูกต5อง
2.1.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ความเข5าใจและ
ไม&มีการติดตาม และไม&
ควบคุมคุณภาพให5ได5
อย&างถูกต5องและไม&
สามารถแนะนําการ
แก5ไขปVญหาได5อย&าง
เหมาะสม

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

ส-วนผู1วิจัย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ องคประกอ
บย-อย
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

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

ผลกระทบ

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)
2.2.2 ไม&สามารถแก5ไข
สถานการณได5หากพบ
ปVญหาการให5บริการ
และการดูแลผู5เช&า
อาคาร ผู5ใช5อาคารและ
ผู5มาติดต&ออาคารและ
กับเจ5าของอาคาร
2.2.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ความเข5าใจและ
ไม&ติดตาม ไม&สามารถ
แนะนําการแก5ไขปVญหา
ได5อย&างเหมาะสมให5กบั
เจ5าของอาคารและผู5เช&า
อาคารและผู5มาติดต&อ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอบ องคประกอ
บย-อย
หลักของเกณฑ

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

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

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

ผลกระทบ

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
แผนงานขององคการ
3.1.2 ขาดการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคลและ
จัดหาทรัพยากรทาง
กายภาพให5เพียงพอต&อ
การทํางานขององคการ
3.1.3 ขาดการจัดทํา
งบประมาณและการ
บริหารการใช5
งบประมาณ
3.1.4 ขาดการ
บํารุงรักษาอาคารและ
ระบบประกอบอาคาร

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ องคประกอ
บย-อย
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

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

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3.2 ด5าน
การจัด
องคการ

3.3 ด5าน
การเป/น
ผู5นํา

3.2.1 ไม&มีกระบวนการ
ในการให5บริการที่
เหมาะสม ยังพบ
ข5อผิดพลาด ขาดความ
รวดเร็ว
3.2.2 มีจํานวน
เจ5าหน5าที่ ที่ให5บริการ
ไม&เพียงพอกับผู5เช&า ผู5
มาติดต&อในอาคาร
3.2.3 ขาดเจ5าหน5าที่
ปฏิบัติงานและ
ให5บริการในช&วงเวลา
พักกลางวัน
3.3.1 ขาดความพร5อมที่
จะแก5ไขปVญหาและให5
คําปรึกษาที่เป/น
ประโยชน
3.3.2 ขาดการ
ให5บริการช&วยเหลืองาน
ในด5านต&างๆ เช&น
พนักงาน พูดจาไม&
ไพเราะและไม&เต็มใจ
ให5บริการ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ องคประกอ
บย-อย
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3.3.3 ขาดความ
กระตือรือร5น เอาใจใส&
และให5บริการด5วยความ
เต็มใจ
3.3.4 ขาดการให5
คําแนะนําและตอบข5อ
ซักถามได5อย&างชัดเจน
ถูกต5อง
3.4 ด5าน
3.4.1 ขาดการติดตาม
การควบคุม ผลการแก5ไขงานทุกครั้ง
และรายงานให5เจ5าของ
รับทราบ
3.4.2 ไม&สามารถ
ให5บริการและแก5ไข
ปVญหาที่ต5องการได5
3.4.3 ขาดการควบคุม
ผู5รับเหมาภายนอกให5
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4. ความเสีย่ ง
สําหรับการส-ง
มอบ
(Risk for
Handover)

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4.1 ด5าน 4.1.1 เจ5าหน5าที่ขาดการ
การส&งมอบ กําหนดมาตรฐานการวัด
พื้นที่
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

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

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

โอกาส

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

ความเสี่ยงคงเหลือ
รวมคะแนน

ประเมิน
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5. ความเสีย่ ง
ด1านความ
ปลอดภัย
(Risk for
Safety)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

4.2.2 การจัดเก็บค&าที่
จอดรถยนต
รถจักรยานยนต
เจ5าหน5าที่ขาดการจัดทํา
ฐานข5อมูลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บค&าที่จอดรถยนต
รถจักรยานยนต แต&ละ
รายให5ชัดเจนและ
ถูกต5อง และขาดผู5คอย
ตรวจสอบและปรับปรุง
ข5อมูลการจัดเก็บค&าจอด
รถยนตรถจักรยานยนต
5.1 ด5าน
5.1.1 ขาดการควบคุม
สุขภาพ
ระดับอุณหภูมิ ความชื้น
และ
คุณภาพอากาศ ปริมาณ
สุขภาพ
ของอากาศบริสุทธิ์
อนามัยของ (Fresh air) ให5
ผู5ใช5อาคาร เหมาะสมกับมาตรฐาน
(Health
ของอาคาร
Risks)
5.1.2 ระดับคุณภาพ
แสงสว&างที่ไม&ดี ไม&
เหมาะสมและระดับ
เสียงไม&เหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร

โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอ
บย-อย

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

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

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.2 ด5าน
อุบัติภัย
เป/นความ
เสี่ยงจาก
สภาวะที่
เป/น
อันตราย
(Safety
Risk)

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

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)

5.2.1 ขาดการควบคุม
อุบัติเหตุ ภัยจากอาคาร
สถานที่ที่เป/นอันตราย
และการให5ความรู5และ
การประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการปXองกัน
อุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟXา
ซ็อต การปXองกัน
อัคคีภัยและการซ5อมหนี
ไฟ

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

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.3 ด5าน
ความ
ปลอดภัย
(Security
Risk)

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5.2.2 ขาดการควบคุม
และการตรวจสอบสภาพ
ระบบประปาอาคารเพือ่
ปXองกันเหตุทอ& น้ําแตก
และเกิดน้ําท&วมได5 และ
แผนการปXองกันภัยจาก
น้ําท&วมหรืออุทกภัย

- 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)

5.3.1 ขาดการควบคุมการ
เข5าออกพื้นที่ ไม&ควบคุมคน
เข5าออกพื้นที่ ที่ผ&านระบบ
ควบคุมการเข5าออกโดยการ
แลกบัตรเข5าพื้นที่ของอาคาร
ขาดการปXองกันการลัก
ทรัพยและการโจรกรรมการ
ทําร5ายร&างกายหรือการ
คุกคาม ต&อชีวิต การควบคุม
การจราจรการวางแผนการ
หาข5อมูลการชุมนุมประท5วง

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

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

ความเสี่ยงคงเหลือ
รวมคะแนน

ประเมิน

360

6)ความเสี่ยง
ในการ
ปฏิบตั ิงาน
(Risk for
Operation)

6.1 ด5าน
การเงิน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

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
6.1.3 มาตรการติดตาม
หนี้สินไม&รัดกุม ทําให5เกิดหนี้
ค5างเกินระยะเวลาที่กําหนด
44 วัน
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)

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ

รวมคะแนน

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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6.2 ด5าน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

6.2.1 เจ5าหน5าที่ไม&ทํา
ปฎิบัติงาน ตามแผนงานการ
บํารุงรักษา เป/นประจํา
และ
บํารุงรักษา ทุกเดือน ทําให5
(Operations
เครื่องจักรเกิดการชํารุด
&
เสียหาย ก&อนกําหนด
Maintenanc
และอาจส&งผลกระทบ
e)
ต&อธุรกิจของผู5เช&าและ
ผู5ใช5อาคาร และเจ5าของ
อาคาร อาจทําให5ผู5เช&า
และผู5ใช5อาคาร เรียก
ค&าเสียหายต&างๆที่เกิด
ขึ้นกับเจ5าของอาคาร
6.2.2 เจ5าหน5าที่ขาด
ความรู5 ทักษะ ความ
เข5าใจในการซ&อมแซม
ทําให5อุปกรณ
เครื่องจักรเสียหาย
6.2.3 เจ5าหน5าที่ไม&ดูแล
รักษาอาคาร ตามที่
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ และ
ข5อบังคับที่เกี่ยวข5องกับ
ทางราชการกําหนดไว5

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ
โอกาส
ผลกระทบ

รวมคะแนน

ประเมิน

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของ
เกณฑ

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

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6.2.4 เจ5าหน5าทีข่ าด
การใส&ใจและมีความรู5ที่
เพียงพอ ในการ
ซ&อมแซมอุปกรณกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินเร&งด&วน

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

6.2.5 เจ5าหน5าทีข่ าด
การจัดทําบันทึกการ
ทํางานของระบบ เพือ่
นํามาวิเคราะหการ
ทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณหลักและระบบ
ประกอบอาคารต&างๆ
ในอาคาร หากไม&ทราบ
การณล&วงหน5าเครื่อง
อุปกรณหลักและระบบ
ประกอบอาคารต&างๆ
ในอาคารอาจเกิดการ
ชํารุดเสียหาย และ
ส&งผลอาจทําให5เกิด
ความเสียหายที่รุนแรง
ได5

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

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6.3 ด5าน
บริการ
อาคาร

6.3.1 เจ5าหน5าที่ไม&มีการ
ปรับปรุงแผนฉุกเฉินใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต&างๆอาจจะทําให5ไม&
สามารถปฏิบัติได5
ถูกต5องตามขั้นตอนของ
แผนฉุกเฉิน
6.3.2 เจ5าหน5าที่ไม&มีการ
ปรับปรุงคู&มือการใช5
อาคาร และปรับปรุง
ข5อมูลงานอาคาร
ข5อมูลของผู5เช&า ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส
6.3.3 เจ5าหน5าที่ขาด
ความเอาใจใส&ในการ
ควบคุมดูแลงานบริการ
ด5านต&างๆ ได5แก&ด5าน
งานรักษาความ
ปลอดภัย ด5านงาน
รักษาความสะอาด ด5าน
งานกําจัดแมลง+ด5าน
งานสุขอนามัยและ ด5าน
งานดูแลภูมิทัศน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

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

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6.4 ด5าน
การ
สนับสนุน
งานจัดการ
อาคาร

6.3.4 ปVญหาทาง
การเมือง เช&น ชุมนุม
ทางการเมือง ส&งผลให5
อาคารสูญเสียรายได5
6.4.1 การล&าช5าในการ
จัดทําเอกสารจัดซื้อ จัด
จ5างและไม&เป/นไปตาม
งบประมาณที่วางไว5
ส&งผลให5เกิดความล&าช5า
ของการดําเนินงานใน
ส&วนงานที่เกี่ยวข5องและ
การจัดซื้อ จัดจ5าง
6.4.2 เจ5าหน5าทีข่ าด
การประสานงานที่ดี
ภายในหน&วยงาน ส&งผล
ให5ข5อมูลที่ประสานงาน
ไปยังส&วนงานอื่น
ผิดพลาด และอาจจะ
ก&อให5เกิดความเสียหาย
ได5ในกรณีเป/นการเรียก
เก็บเงิน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ องคประกอ
บย-อย
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

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

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

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
6.5 ด5าน
6.5.1 เจ5าหน5าที่ขาด
การบริการ ความรู5 ทักษะการ
และการ
ทํางานด5านบริการและ
ดูแลผู5เช&า ขาดการเอาใจใส การ
อาคาร ผู5ใช5 ควบคุมประสานงาน
อาคารและ และการให5บริการด5าน
ผู5มาติดต&อ การบริการผู5เช&าอาคาร
อาคาร
ผู5ใช5อาคารและผู5มา
ติดต&ออาคาร

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ส-วนผู1วิจัย

องคประกอ
บย-อย

ความเสี่ยงคงเหลือ

รวมคะแนน

องคประกอบ
หลักของเกณฑ

รวมคะแนน

ประเมิน

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

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตอนที่ 3 ข5อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ญ
ผลการทดสอบประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney U Test)
และการวิเคราะหการหาค2าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน

369
ตารางที่ 38 ผลการทดสอบประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ และ อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน ซี

score

group
1.00
2.00
Total

N
30
30
60

Ranks
Mean Rank
45.20
15.80

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Grouping Variable: group

score
9.000
474.000
-6.536
.000

Sum of Ranks
1356.00
474.00
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ตารางที่ 39 ผลการทดสอบประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน เอ

score

group
1.00
2.00
Total

N
15
15
30

Ranks
Mean Rank
22.73
8.27

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: group
b. Not corrected for ties.

score
4.000
124.000
-4.509
.000
.000b

Sum of Ranks
341.00
124.00
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ตารางที่ 40 ผลการทดสอบประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกวิธีของแมน-วิทนีย ยู (Mann-Whitney
UTest) อาคารสํานักงานเกรดมาตรฐาน ซี

score

group
1.00
2.00
Total

N
15
15
30

Ranks
Mean Rank
19.30
11.70

Test Statisticsa
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
a. Grouping Variable: group
b. Not corrected for ties.

score
55.500
175.500
-2.374
.018
.016b

Sum of Ranks
289.50
175.50
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ตารางที่ 41 ขXอมูลพื้นฐานของผูXเชี่ยวชาญที่ใหXขXอมูล
ลักษณะส2วนบุคคล
อาคารสํานักงาน
เกรด มาตรฐาน เอ
เกรด พื้นฐาน ซี
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 30 ป`
31 – 40 ป`
รวม
อายุการทํางาน
1 – 5 ป`
5 – 10 ป`
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ํากวaาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ตําแหน2งงาน
ผูXจัดการอาคาร
วิศวกรอาคาร
ชaางเทคนิค
รวม

จํานวน

ร?อยละ

15
15
30

50.00
50.00
100.00

30
30

100.00
100.00

18
12
30

60.00
40.00
100.00

17
13
30

56.70
43.30
100.00

10
19
1
30

33.33
63.33
3.34
100.00

10
10
10
30

33.33
33.33
33.33
100.00
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จากตารางที่ 41 แสดงวaา ผูXใหXขXอมูลจํ านวน 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 และต่ํากวaาปริญญาตรีในจํานวนเทaากัน และปฏิบัติงานใน
ตําแหนaงชaางเทคนิค คิดเปeนรXอยละ 50.0
ตารางที่ 42 ผลการประเมิน การประเมิ นความเสี่ย ง กa อนประเมินและหลั งการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือ ดXานเทคโนโลยี
ประเภท
อาคาร

1

2

3

4

ตัวชี้วัด
5
6
7
กaอนประเมิน

8

อาคารเกรด
4.13 4.47 4.27 4.47 3.93 4.07 4.33 4.33
มาตรฐาน เอ
อาคารเกรด
4.40 4.33 3.80 4.33 4.20 4.60 4.27 4.60
มาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม
4.27 4.4 4.09 4.38 4.07 4.33 4.3 4.47
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ
อาคารเกรด
3.80 2.07 2.47 1.73 2.00 1.80 2.13 2.27
มาตรฐาน เอ
อาคารเกรด
3.67 3.53 3.27 3.20 3.13 3.20 3.00 3.53
มาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม
3.73 2.8 2.87 2.47 2.57 2.5 2.57 2.9

9

10

11

12

4.27 4.33 4.53

4.20

4.40 4.40 4.53

4.53

4.33 4.37 4.53

4.37

1.80 1.80 2.00

2.47

3.73 2.00 1.67

1.93

2.77

1.9 1.83

2.2

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดที่ 1. อุปกรณระบบไฟฟnากําลัง มีอายุการใชXงานมานาน ไมaทันเทคโนโลยีสมัยใหมa
ตัวชี้วัดที่ 2. ระบบไฟฟnาสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟnาระบบการจaายไฟฟnาภายในอาคาร
โดยสaงผaานหมXอแปลงไฟฟnาขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม
ตัวชี้วัดที่ 3. ระบบสื่อสาร ไดXแกaระบบโทรศัพท ระบบอินเตอรเน็ต ขาดการตรวจสอบ และ
การบํารุงรักษาซaอมแซม และไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 4. เตือนอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบใหXเปeนไปตามมาตรฐานทันสมัย ผูXขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 5. ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบปnองกันฟnาผaาระบบเสาอากาศและ
วิทยุและโทรทัศนรวม (MATV) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม
ตัวชี้วัดที่ 6. ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคารขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม
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ตัวชี้วัดที่ 7. ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ชaองทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซม
ตัวชี้วัดที่ 8. ระบบลิฟต ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและ
ไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 9. ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจaายน้ําดับเพลิง
และระบบเครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษา
ซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 10. ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเปeนไปตามขXอกําหนดของกฎหมาย
ตัวชี้วัดที่ 11. ระบบปnองกันและรักษาความปลอดภัย ไดXแกaระบบกลXองวงจรปsด (CCTV)
ระบบแจXงสัญญาณเตือนเมื่อเปsดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเขXา-ออก อัตโนมัติ
(Access Control)ระบบ ทางเขXา-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผูXมาติดตaอ ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 12. ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ไดXแกaระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
(BAS) โดยควบคุมระบบระบบตaางๆ คือ ระบบไฟฟnาแสงสวaางในบริเวณพื้นที่สaวนกลาง ระบบปรับ
อากาศในสaวนของ AHU และ Pump ตaางๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซaอมแซมและไมaเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
จากตารางที่ 42 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเสี่ยงคงเหลือ เทคโนโลยี พบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกวaา
หลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 60

ภาพที่ 60 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือ ดXานเทคโนโลยี
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ตารางที่ 43 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพ
ประเภทอาคาร

ตัวชี้วัด
1

อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม

2
3
กaอนประเมิน
4.40
4.33
3.67
3.53
3.93
4.33
3.97
4.13
4
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ
1.60
1.93
2.00
2.07
2.13
3.20
1.83
2.03
2.6

4

5

6

4.20
4.53
4.37

4.13
3.67
3.9

4.47
4.07
4.27

2.07
3.07
2.57

2.07
2.93
2.5

2.53
3.40
2.97

หมายเหตุ :
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1. เจX า หนX าที่ ขาดการประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ ประเมิ น ผล ทํ า ใหX การ
ดําเนินการดXานกายภาพไมaสะดวกราบรื่นและไมaเปeนไปตามแผน
ตัวชี้วัดที่ 2. การปฏิบัติงานของเจXาหนXาที่ไมaสามารถปฏิบัติงานและขาดการควบคุมใหX
กิจกรรมตaางๆ ไดXตามหนXาที่ที่กําหนดไวX อยaางเขXาใจและถูกตXอง
ตัวชี้วัดที่ 3. เจXาหนXาที่ขาดความรูX ความเขXาใจและไมaมีการติดตาม และไมaควบคุมคุณภาพ
ใหXไดXอยaางถูกตXองและไมaสามารถแนะนําการแกXไขปyญหาไดXอยaางเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 4. เจXาหนXาที่ขาดการประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ใหXกับเจXาของ
อาคาร ไดXแกaกลุaมงานบริการสนับสนุน(Support service) และกลุaมงานบริการวิศวกรรมอาคาร
(Engineering service)
ตัวชี้วัดที่ 5. ไมaสามารถแกXไขสถานการณไดXห ากพบปyญหาการใหXบ ริการและการดูแล
ผูXเชaาอาคาร ผูXใชXอาคารและผูXมาติดตaออาคารและกับเจXาของอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 6. เจXาหนXาที่ขาดความรูX ความเขXาใจและไมaติดตาม ไมaสามารถแนะนําการแกXไข
ปyญหาไดXอยaางเหมาะสมใหXกับเจXาของอาคารและผูXเชaาอาคารและผูXมาติดตaอ
จากตารางที่ 43 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเสี่ยงคงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมี
คะแนนสูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 61
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ภาพที่ 61 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานการควบคุมคุณภาพ
ตารางที่ 44 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการบริหาร
ประเภท
อาคาร
อาคารเกรด
มาตรฐาน
เอ
อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี

เฉลี่ยรวม
อาคารเกรด
มาตรฐาน
เอ
อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี

เฉลี่ยรวม

1

2

3

4

5

6

ตัวชี้วัด
7
8
กaอนประเมิน

9

10

11

12

13

14

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
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
4.13 3.93 3.77

4 4.33 4.43 4.43 4.33 4.13
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

4.4 4.03 3.87 3.93 3.93

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
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
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 :
ตัวชี้วัดที่ 1. ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร กลยุทธ ทิศทาง และแผนงานของ
องคการ
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ตัวชี้วัดที่ 2. ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากรทางกายภาพใหXเพียงพอ
ตaอการทํางานขององคการ
ตัวชี้วัดที่ 3. ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใชXงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 4. ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 5. ไมaมีกระบวนการในการใหXบริการที่เหมาะสม ยังพบขXอผิดพลาด ขาดความ
รวดเร็ว
ตัวชี้วัดที่ 6. มีจํานวนเจXาหนXาที่ ที่ใหXบริการไมaเพียงพอกับผูXเชaา ผูXมาติดตaอในอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 7. ขาดเจXาหนXาที่ปฏิบัติงานและใหXบริการในชaวงเวลาพักกลางวัน
ตัวชี้วัดที่ 8. ขาดความพรXอมที่จะแกXไขปyญหาและใหXคําปรึกษาที่เปeนประโยชน
ตัวชี้วัดที่ 9. ขาดการใหXบริการชaวยเหลืองานในดXานตaางๆ เชaนพนักงาน พูดจาไมaไพเราะ
และไมaเต็มใจ ใหXบริการ
ตัวชี้วัดที่ 10. ขาดความกระตือรือรXน เอาใจใสa และใหXบริการดXวยความเต็มใจ
ตัวชี้วัดที่ 11. ขาดการใหXคําแนะนําและตอบขXอซักถามไดXอยaางชัดเจน ถูกตXอง
ตัวชี้วัดที่ 12. ขาดการติดตามผลการแกXไขงานทุกครั้งและรายงานใหXเจXาของ รับทราบ
ตัวชี้วัดที่ 13. ไมaสามารถใหXบริการและแกXไขปyญหาที่ตXองการไดX
ตัวชี้วัดที่ 14. ขาดการควบคุมผูXรับเหมาภายนอกใหXปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากตารางที่ 44 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเสี่ยงคงเหลือดXานการบริหาร พบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูง
กวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 62

ภาพที่ 62 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานการบริหาร
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการสaงมอบ
ประเภทอาคาร

ตัวชี้วัด
1
กaอนประเมิน

อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม

2

3.93
3.67
3.87
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ
2.40
3.07
2.6

3
3.80
3.73
3.83

4.13
4.20
4

1.80
3.33
2.87

1.73
3.53
2.67

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดที่ 1. เจXาหนXาที่ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะสaงและขาดความรูXความ
เขXาใจการวัดพื้นที่และการประสานงานดXานตaางๆในการสaงมอบพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิด
ความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2. การจัดเก็บคaาเชaาพื้นที่ การจัดเก็บคaาไฟฟnา คaาน้ําประปา เจXาหนXาที่ขาดการ
จัดทําฐานขXอมูลเกี่ยวกับการเชaาพื้นที่ของผูXเชaาแตaละรายยังไมaชัดเจนและไมaถูกตXอง และไมaมีผูXคอย
ตรวจสอบและปรับปรุงขXอมูลผูXเชaาตลอดเวลาเพื่อปnองการการผิดพลาด
ตัว ชี้ วัดที่ 3. การจัดเก็บ คa าที่ จ อดรถยนต รถจักรยานยนต เจX าหนX าที่ขาดการจั ดทํ า
ฐานขXอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บคaาที่จอดรถยนต รถจักรยานยนต แตaละรายใหXชัดเจนและถูกตXอง และ
ขาดผูXคอยตรวจสอบและปรับปรุงขXอมูลการจัดเก็บคaาจอดรถยนตรถจักรยานยนต
จากตารางที่ 45 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนและหลังดXานการสaง
มอบพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนนสูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดย
สามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 63
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ภาพที่ 63 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานการสaงมอบ
ตารางที่ 46 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานความปลอดภัย
ประเภทอาคาร

ตัวชี้วัด
1

อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี

เฉลี่ยรวม
อาคารเกรดมาตรฐาน เอ
อาคารเกรดมาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม

2

3
กaอนประเมิน

4

5

6

7

4.60
4.07
4.1

3.93
3.93
4.53
4.20
4.53
4.40
4.4
4.23
4.17
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

3.93
4.07
4.3

3.73
4.00
3.97

4.13
4.07
3.9

1.93
3.07

1.93
3.33

2.00
3.07

2.00
3.33

2.07
3.27

2.33
3.20

2.27
3.07

2.4

2.63

2.5

2.67

2.63

2.63

2.7

หมายเหตุ :
ตัวชี้วัดที่ 1. ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิ ความชื้น คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศ
บริสุทธิ์ (Fresh air) ใหXเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 2. ระดับคุณภาพแสงสวaางที่ไมaดี ไมaเหมาะสมและระดับเสียงไมaเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 3. ขาดการควบคุมระดับฝุ}นละออง เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3
และก€าซพิษอื่นๆ กลิ่น ไมaเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
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ตัวชี้วัดที่ 4. ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่เปeนอันตรายและการใหX
ความรูXและการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปnองกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟnาซ็อต การปnองกัน อัคคีภัย
และการซXอมหนีไฟ
ตัวชี้วัดที่ 5. ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบประปาอาคารเพื่อปnองกันเหตุ
ทaอน้ําแตกและเกิดน้ําทaวมไดX และแผนการปnองกันภัยจากน้ําทaวมหรืออุทกภัย
ตัวชี้วัดที่ 6. ขาดการหาความรูXเรื่องแผaนดินไหว และการตรวจสอบสภาพอาคารในการ
รองรับระดับคaาความรุนแรงของแผaนดินไหวที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 7. ขาดการควบคุมการเขXาออกพื้นที่ ไมaควบคุมคนเขXาออกพื้นที่ ที่ผaานระบบ
ควบคุ มการเขX าออกโดยการแลกบั ตรเขX าพื้ น ที่ ของอาคาร ขาดการปn องกั น การลั กทรั พยและการ
โจรกรรมการทํารXายรaางกายหรือการคุกคาม ตaอชีวิต การควบคุมการจราจรการวางแผนการหาขXอมูล
การชุมนุมประทXวง
จากตารางที่ 46 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลัง
การประเมินความเสี่ยงคงเหลือดXานความปลอดภัยพบวaาคะแนนกaอนการจัดการความเสียงมีคะแนน
สูงกวaาหลังการจัดการความเสี่ยงทุกตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 64

ภาพที่ 64 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานความปลอดภัย

381
ตารางที่ 47 ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมินความเสี่ยง
คงเหลือดXานการปฏิบัติงาน
ประเภทอาคาร

อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ
อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม

อาคารเกรด
มาตรฐาน เอ
อาคารเกรด
มาตรฐาน ซี
เฉลี่ยรวม

ตัวชี้วัด
1

2

3

4

5

6

7

8
9
กaอนประเมิน

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

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

4.03

3.87

4

4.27

4.23

3.73

3.8 4.17 3.93 4.13
หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

4.03

4.13

4.23

4.1

3.87

4.13

4.1

4

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

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

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 :
ตัวชี้วัดที่ 1. การเรียกเก็บเงินผูXเชaา ไมaถูกตXอง สaงผลใหXขาดความนaาเชื่อถือ และเจXาของ
อาคารไดXรับเงินไมaครบถXวน
ตัวชี้วัดที่ 2. จัดสaงเอกสารทางบัญชีและการเงิน ไดXแกa ใบแจXงหนี้ ใบเสร็จ ไมaตรงตามเวลา
ที่กําหนดทําใหXผูXเชaาชําระเงินลaาชXา
ตัวชี้วัดที่ 3. มาตรการติดตามหนี้สินไมaรัดกุม ทําใหXเกิดหนี้คXางเกินระยะเวลาที่กําหนด 44
วัน
ตัวชี้วัดที่ 4. การไมaนําเงินสดที่ผูXเชaาชําระเขXาบัญชีของเจXาของอาคารภายในแตaละวัน สaงผล
ใหXเจXาของอาคารไดXรับเงินลaาชXา หรือ อาจเกิดปyญหาเงินสูญหาย
ตัวชี้วัดที่ 5. การจัดสaงขXอมูลทางบัญชีและการเงิน ใหXกับเจXาของอาคารไมaถูกตXอง สaงผลใหX
เจXาของอาคารไมaทราบขXอมูลทางบัญชีและการเงินที่ถูกตXอง เชaน รายงานหนี้คงคXางชําระของผูXเชaาไมa
ตรงกับความเปeนจริงที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 6. เจXาหนXาที่ไมaทําตามแผนงานการบํารุงรักษา เปeนประจําทุกเดือน ทําใหX
เครื่องจักรเกิดการชํารุดเสียหาย กaอนกําหนด และอาจสaงผลกระทบตaอธุรกิจของผูXเชaาและผูXใชXอาคาร
และเจXาของอาคาร อาจทําใหXผูXเชaาและผูXใชXอาคาร เรียกคaาเสียหายตaางๆที่เกิดขึ้นกับเจXาของอาคาร
ตัวชี้วัดที่ 7. เจXาหนXาที่ขาดความรูX ทักษะ ความเขXาใจในการซaอมแซม ทําใหXอุปกรณ
เครื่องจักรเสียหาย
ตัวชี้วัดที่ 8. เจXาหนXาที่ไมaดูแลรักษาอาคาร ตามที่กฎหมายพระราชบัญญัติ และขXอบังคับที่
เกี่ยวขXองกับทางราชการกําหนดไวX
ตัวชี้วัดที่ 9. เจXาหนXาที่ขาดการใสaใจและมีความรูXที่เพียงพอ ในการซaอมแซมอุปกรณกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินเรaงดaวน
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ตัวชี้วัดที่ 10. เจXาหนXาที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะหการ
ทํางานของเครื่องจักรอุ ปกรณหลักและระบบประกอบอาคารตaางๆ ในอาคาร หากไมaทราบการณ
ลaวงหนXาเครื่องอุปกรณหลักและระบบประกอบอาคารตaางๆ ในอาคารอาจเกิดการชํารุดเสียหาย และ
สaงผลอาจทําใหXเกิดความเสียหายที่รุนแรงไดX
ตัวชี้วัดที่ 11. เจXาหนXาที่ไมaมีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตaางๆอาจจะทํา
ใหXไมaสามารถปฏิบัติไดXถูกตXองตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน
ตัวชี้วัดที่ 12. เจXาหนXาที่ไมaมีการปรับปรุงคูaมือการใชXอาคาร และปรับปรุงขXอมูลงานอาคาร
ขXอมูลของผูXเชaา ในระบบอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัดที่ 13. เจXาหนXาที่ขาดความเอาใจใสaในการควบคุมดูแลงานบริการดXานตaางๆ ไดXแกa
ดXานงานรักษาความปลอดภัย ดXานงานรักษาความสะอาด ดXานงานกําจัดแมลง+ดXานงานสุขอนามัย
และ ดXานงานดูแลภูมิทัศน
ตัวชี้วัดที่ 14. ปyญหาทางการเมือง เชaน ชุมนุมทางการเมือง สaงผลใหXอาคารสูญเสียรายไดX
ตัวชี้วัดที่ 15. การลaาชXาในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจXางและไมaเปeนไปตามงบประมาณที่
วางไวX สaงผลใหXเกิดความลaาชXาของการดําเนินงานในสaวนงานที่เกี่ยวขXองและการจัดซื้อ จัดจXาง
ตั ว ชี้ วั ดที่ 16. เจX าหนX าที่ ขาดการประสานงานที่ ดีภ ายในสa ห นa ว ยงาน สa งผลใหX ขX อมู ล ที่
ประสานงานไปยังสaวนงานอื่นผิดพลาด และอาจจะกaอใหXเกิดความเสียหายไดXในกรณีเปeนการเรียกเก็บ
เงิน
ตัวชี้วัดที่ 17. การสaงเรื่องที่ผูXเชaารXองเรียน ไปยังสaวนงานที่เกี่ยวขXอง ขาดประสิทธิภาพ ทํา
ใหXการแกXไขเรื่องตaางๆ ลaาชXา หรือไมaขXอความไดXรับการแกXไข
ตัวชี้วัดที่ 18. เจXาหนXาที่ขาดความรูX ทักษะการทํางานดXานบริการและขาดการเอาใจใส การ
ควบคุมประสานงานและการใหXบริการดXานการบริการผูXเชaาอาคาร ผูXใชXอาคารและผูXมาติดตaออาคาร
จากตารางที่ 47 แสดงวaา ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยง กaอนและหลังดXานการ
ปฏิบัติงานพบวa าคะแนนกa อนการจัดการความเสี ยงมีคะแนนสูงกวaาหลังการจั ดการความเสี่ ยงทุ ก
ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงการเปรียบเทียบไดXดังภาพที่ 65

ภาพที่ 65 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินความเสี่ยง กaอนประเมินและหลังการประเมิน
ความเสี่ยงคงเหลือดXานการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1.ความเสี่ยงด?าน
เทคโนโลยี
(Risk for
Technology)

1.1 ดXานระบบ
วิศวกรรมไฟฟn
าและสื่อสาร

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9 20

1

1

-

6 22

1

3.73

1.1.1 อุ ป กรณระบบไฟฟn า
กําลัง มีอายุการใชXงานมานาน
ไมaทันเทคโนโลยีสมัยใหมa

-

-

- 22 8

-

- 10 16 4

4.27

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

-

-

1.1.2 ระบบไฟฟnาสํารองจาก
เครื่ อ งกํ า เนิ ดไฟฟn า ระบบการ
จa า ยไฟฟn า ภายในอาคาร โดย
สa ง ผa า นหมX อ แปลงไฟฟn า ขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํารุงรักษาซaอมแซม
1.1.3 ระบบสื่ อสาร ไดX แ กa
ระบบโทรศั พ ท
ระบบ
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ข า ด ก า ร
ตรวจสอบ และการบํารุงรักษา
ซaอมแซม และไมaเ ตรี ยมการ
รองรั บ เทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
1.1.4 เตื อ นอั ค คี ภั ย ซึ่ ง ถู ก
อ อ ก แ บ บ ใ หX เ ปe น ไ ป ต า ม
มาตรฐานทั น สมั ย ผูX ข าดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซมและไมa
เตรียมการรองรับ เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต

-

- 4 10 16

-

- 6 19 5

4.4

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

8

2 11

6

3

-

-

1 18 11

2.8

-

- 12 5 13

-

- 6 20 4

4.09

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

- 10 15

4

1

-

-

2 12 16

2.87

-

- 3 12 15

-

- 10 15 5

4.38

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

9

7

2

-

- 16

9

3

9

5

2.47

383

ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.2 ดXาน
ระบบงาน
วิศวกรรม
เครื่องกล

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1

ผลกระทบ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

7

1

-

1

3 22

4

2.57

5

2.5

9 13

2.57

1.1.5 ระบบเสี ยงและระบบ
ประกาศเรี ย ก ระบบปn อ งกั น
ฟnาผaาระบบเสาอากาศและวิทยุ
แล ะ โ ท รทั ศ นรวม (MATV)
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซaอมแซม

-

- 7 14 9

-

- 5 17 8

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

4 14

1.2.1 ระบบปรับอากาศ ระบบ
ระบายอากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซaอมแซม

-

- 5 10 15

-

- 8 11 11

4.33

7

7 10

6

-

-

1

6 18

1.2.2 ระบบอัดอากาศ มีโดย
ระบบนี้ จะติ ดตั้ งที่ ชaองทางหนี
ไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุงรักษาซaอมแซม

-

9

2 12

7

-

1

4

3

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

- 9 3 18

-

- 10 13 7

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

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

ความเสี่ยงคงเหลือ
รวมคะแนน

ประเมิน
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1.3 ดXานระบบ
วิศวกรรม
ประปา,
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

1.2.3 ระบบลิ ฟ ต ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซมและไมa
เตรียมการรองรับ เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต
1.3.1 ระบบดั บ เพลิ ง หั ว ฉี ด
อัตโนมัติ (Sprinkle System)
ระบบหั ว จa า ยน้ํ า ดั บ เพลิ ง และ
ระบบเครื่ อ งสู บ น้ํ า ดั บ เพลิ ง
(Fire Pump) ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซมและไมa
เตรียมการรองรับ เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต
1.3.2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมี
ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซมและไมa
เปe น ไปตามขX อ กํ า หนดของ
กฏหมาย

-

- 3 10 17

-

- 12 14 4

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ
3

1

2

3

4

5

1

2

4

5

4.47 - การวางแผน (P)

6

5

9

6

4

1

2 11 10

6

2.9

4.33 - การวางแผน (P)

5 10

8

1

6

4

1

7 12

6

2.77

4.37 - การวางแผน (P)

9 15

6

-

-

2

4 10 11

3

1.9

- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)

-

- 6 8 16

-

- 7 16 7

- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)

-

- 5 9 16

-

- 7 18 5

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1.4 ดXานระบบ
ปnองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยและ
อํานวยความ
สะดวกใน
อาคาร

-

- 2 10 18

-

- 9 18 3

1

4.53 - การวางแผน (P)

13

2
9

3

ผลกระทบ
4

5

1

2

3

4

5

8

-

-

4

6

9

8

3

1.83

5 14 11

-

-

8

5

7

9

1

2.2

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

-

- 4 11 15

-

- 9 20 1

4.37 - การวางแผน (P)

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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1.4.1 ระบบปnองกันและรักษา
ความปลอดภั ย ไดX แกa ระบบ
กลX อ งวงจรปs ด (CCTV) ระบบ
แจX ง สั ญ ญาณเตื อ นเมื่ อ เปs ด
ประตูหนีไฟ (Fire Exit Door)
ระบบประตูเขXา-ออก อัตโนมัติ
(Access
Control)ระบบ
ทางเขX า -ออก อั ตโนมั ติ (Flap
gate)ระบบแลกบัตรผูXมาติดตaอ
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซม
แ ล ะ ไ มa เ ต รี ย ม ก า ร ร อ ง รั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
1.4.2 ระบบอํ า นวยความ
สะดวกในอาคาร ไดXแกaระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)
โดยควบคุม ระบบระบบตa า งๆ
คื อ ระบบไฟฟn า แสงสวa า งใน
บริ เ วณพื้ น ที่ สa วนกลาง ระบบ
ปรั บ อากาศในสa ว นของ AHU
และ Pump ตaางๆ ระบบบัตร
จอดรถแบบอั ตโนมั ติ ข าดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํ า รุ ง รั ก ษาซa อ มแซมและไมa
เตรียมการรองรับ เทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

ความเสี่ยงคงเหลือ
รวมคะแนน

ประเมิน

ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

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 ด ก า ร
ประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ทํ า ใ หX ก า ร
ดํ า เนิ น การดX า นกายภาพไมa
สะดวกราบรื่ น และไมa เ ปe น ไป
ตามแผน
2.1.2 การป ฏิ บั ติ ง านขอ ง
เจXาหนXาที่ไมaสามารถปฎิบัติงาน
และขาดการควบคุมใหXกิจกรรม
ตaางๆ ไดXตามหนXาที่ที่กําหนดไวX
อยaางเขXาใจและถูกตXอง
2.1.3 เจX า หนX า ที่ ข าดความรูX
ความเขXาใจและไมaมีการติดตาม
และไมa ค วบคุ ม คุ ณ ภาพใหX ไ ดX
อยa า งถู ก ตX อ งและไมa ส ามารถ
แนะนําการแกXไขปyญหาไดXอยaาง
เหมาะสม

-

- 13 5 12

-

- 7 18 5

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.97 - การนํา (L)

-

-

9 13

8

2 11

9

8

-

1.83

4.13 - การนํา (L)

1

4 11

4 10

8

7

7

8

-

2.03

4 - การนํา (L)

2

6

3 10

4 10

5

7

4

2.6

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

-

- 6 14 10

-

- 7 14 9

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

-

- 5 20 5

-

- 9 13 8

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

9

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2.2 ดXาน
ผูXบริหาร
อาคาร

2. 2 .1 เ จX า ห นX า ที่ ข าด ก า ร
ประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ
ประเมิ น ผล ใหX กั บ เจX า ของ
อาคาร ไดX แ กa ก ลุa ม งานบริ ก าร
สนับ สนุน(Support service)
และกลุaมงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service)
2.2.2
ไมa ส ามารถแกX ไ ข
สถานการณไดX ห ากพบปy ญ หา
การใหXบริการและการดูแลผูXเชaา
อาคาร ผูX ใ ชX อ าคารและผูX ม า
ติ ด ตa อ อาคารและกั บ เจX า ของ
อาคาร
2.2.3 เจX า หนX า ที่ ข าดความรูX
ความเขX า ใจและไมa ติด ตาม ไมa
ส ามารถ แนะ นํ า ก ารแกX ไ ข
ปyญหาไดXอยaางเหมาะสมใหXกับ
เจXาของอาคารและผูXเชaาอาคาร
และผูXมาติดตaอ

-

- 3 13 14

-

- 8 14 8

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

4.37 - การวางแผน (P)

3

ผลกระทบ

5

4

2

1

5

4

3

2

1

1

3 16 10

-

7

2

6

9

6

2.57

1

7 12 10

-

1

6 14

6

3

2.5

1

7

1 10 11

4

9

3 12

2

2.97

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

-

- 14 5 11

-

- 5 17 8

3.9 - การนํา (L)

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

-

- 5 12 13

-

- 8 15 7

4.27 - การวางแผน (P)

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)

3) ความเสี่ยงใน
การบริหาร
(Risk for
Management)

องคประกอบ
ย2อย
3.1 ดXานการ
วางแผน

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

1 2

3 4 5 1 2 3 4 5

3.1.1 ขาดการกําหนดนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ ทิ ศ ทาง
และแผนงานขององคการ

-

-

6 14 10 -

-

3.1.2 ขาดการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและจัดหาทรัพยากรทาง
กายภาพใหX เ พี ย งพอตa อ การ
ทํางานขององคการ
3.1.3 ขาดการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารการ
ใชXงบประมาณ

-

-

7 18 5 -

- 14 15 1 3.93

-

- 11 15 4 -

-

3.1.4 ขาดการบํารุงรักษา
อาคารและระบบประกอบ
อาคาร

-

-

- 10 15 5

9 12 9 -

9 18 3 4.13

4 22 4 3.77

4

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

17

4

5

-

6

7

9

6

2

2.23

8

7

9

6

-

4

6

9

9

2

2.33

8

2 11

5

-

3

7

9 10

1

2.43

4

5 14

1

6

5

8

7

1

2.83

9
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3.2 ดXานการ
จัดองคการ

3.3 ดXานการ
เปeนผูXนํา

- 7 6 17

-

- 7 19 4

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

1

4.33 - การควบคุม (C)

3.2.1 ไมaมีกระบวนการในการ
ใหX บ ริ ก ารที่ เ หมาะสม ยั ง พบ
ขXอผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว

-

3.2.2 มีจํานวนเจXาหนXาที่ ที่
ใหXบริการไมaเพียงพอกับผูXเชaา ผูX
มาติดตaอในอาคาร
3.2.3 ขาดเจXาหนXาที่ปฏิบัติงาน
และใหXบริการในชaวงเวลาพัก
กลางวัน

-

- 2 13 15

-

- 7 21 2

4.43

-

- 4 9 17

-

- 9 17 4

4.43

3.3.1 ขาดความพรXอมที่จะ
แกXไขปyญหาและใหXคําปรึกษาที่
เปeนประโยชน

-

- 5 10 15

-

- 8 17 5

4.33

3. 3 . 2 ขา ด ก า ร ใหX บ ริ ก า ร
ชaวยเหลืองานในดXานตaางๆ เชaน
พนักงาน พูดจาไมaไพเราะและ
ไมaเต็มใจ ใหXบริการ

-

- 10 6 14

-

- 7 14 9

4.13

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

3

4

5

1

2

3

4

5

7 11 10

1

1

4 12

6

8

-

3

7

4

1

8

4

5

9

4

2.27

3 15 10

1

1

5

3 15

6

1

2.23

5

4

1

3 10

5

8

4

2.4

5 11

5

1

9

5 10

5

1

2.17

11

11

8

2

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

7

9
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.4 ดXานการ
ควบคุม

- 4 10 16

-

- 9 9 12

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

4.4 - การนํา (L)

3.3.3 ขาดความกระตือรือรXน
เอาใจใสa และใหX บ ริ ก ารดX ว ย
ความเต็มใจ

-

3.3.4 ขาดการใหXคํ า แนะนํ า
และตอบขX อ ซั ก ถามไดX อ ยa า ง
ชัดเจน ถูกตXอง

-

- 9 11 10

-

- 13 15 2

4.03

3.4.1 ขาดการติดตามผลการ
แกX ไ ขงานทุ ก ครั้ ง และรายงาน
ใหXเจXาของ รับทราบ
3.4.2 ไมaสามารถใหXบริการและ
แกXไขปyญหาที่ตXองการไดX

-

- 11 12 7

-

- 2 19 9

3.87

-

- 7 18 5

-

- 10 17 3

3.93

3.4.3
ขาดการควบคุ ม
ผูX รั บ เหมาภายนอกใหX ป ฎิ บั ติ
ตามกฎระเบียบ

-

- 6 20 4

-

- 8 19 3

3.93

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

9 10

6

3

2 12

5

7

4

2.53

9

4 12

4

1

7

9

8

4

2

2.97

1 12

8

7

2

5

9

6

8

2

2.47

9

8

5

7

1

7

7

6

9

1

2.9

8

2 14

6

-

6

4 12

8

2.43
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4. ความเสี่ยง
สําหรับการส2ง
มอบ
(Risk for
Handover)

4.1 ดXานการ
สaงมอบพื้นที่

4.2 ดXานการ
จัดเก็บรายไดX

4. 1 .1 เ จX า ห นX า ที่ ข าด ก า ร
กํา หนดมาตรฐานการวั ดพื้ น ที่
ที่ จ ะสa ง และขาดความรูX ค วาม
เขX า ใจการวั ด พื้ น ที่ แ ละการ
ประสานงานดX า นตa างๆในการ
สaงมอบพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยง
และโอกาสเกิดความผิดพลาด
ในการวัดพื้นที่
4.2.1 การจั ด เก็ บ คa า เชa า พื้ น ที่
ก า ร จั ด เ ก็ บ คa า ไ ฟ ฟn า คa า
น้ํา ประปา เจX า หนX าที่ ข าดการ
จั ด ทํ า ฐานขX อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
เชaาพื้นที่ของผูXเชaาแตaละรายยัง
ไมaชัดเจนและไมaถูกตXอง และไมa
มีผูXคอยตรวจสอบและปรับปรุง
ขXอมูลผูXเชaาตลอดเวลาเพื่อปnอง
การการผิดพลาด

-

- 7 20 3

-

- 7 21 2

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

3

ผลกระทบ
2

1

2

4

5

1

3

4

5

3.87 - การควบคุม (C)

-

- 11 12

7

2 10 10

8

-

2.6

3.83 - การควบคุม (C)

7 10

4

7 10

7

4

2.87

- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

-

- 10 15 5

-

- 8 16 6

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

3

6

2
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5. ความเสี่ยงด?าน
ความ
ปลอดภัย
(Risk for
Safety)

5.1 ดXาน
สุขภาพและ
สุขภาพอนามัย
ของผูXใชXอาคาร
(Health
Risks)

4.2.2 การจั ด เก็ บ คa า ที่ จ อด
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
ฐานขX อมูลเกี่ยวกั บ การจัดเก็ บ
คa า ที่ จ อ ด ร ถ ย น ต
รถจัก รยานยนต แตaล ะรายใหX
ชัดเจนและถูก ตXอง และขาดผูX
คอยตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ขX อ มู ล ก า ร จั ด เ ก็ บ คa า จ อ ด
รถยนตรถจักรยานยนต
5.1.1 ขาดการควบคุ ม ระดั บ
อุ ณ หภู มิ ความชื้ น คุ ณ ภาพ
อากาศ ปริ ม าณของอากาศ
บริ สุ ท ธิ์ (Fresh air) ใหX
เหมาะสมกั บ มาตรฐานของ
อาคาร
5.1.2 ระดับคุณภาพแสงสวaาง
ที่ไ มa ดี ไมaเ หมาะสมและระดั บ
เสียงไมaเหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร

-

- 8 14 8

-

- 10 14 6

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1

ผลกระทบ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4 - การควบคุม (C)

5 15

4

5

1

5 11

8

5

1

2.67

4.1 - การวางแผน (P)

6 11

4

6

3

3

8

7

8

4

2.4

4.4 - การวางแผน (P)

8

5 12

4

1

1

6 10 11

2

2.63

- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

-

- 10 7 13

-

- 5 17 8

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

-

- 2 14 14

-

- 8 9 13

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5.2 ดXาน
อุบัติภัยเปeน
ความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปeน
อันตราย
(Safety Risk)

5.1.3 ขาดการควบคุมระดับฝุ}น
ละ ออง เชื้ อ โ รค ในอากาศ
ระดับของ CO2,CO3 และก€าซ
พิษอื่นๆ กลิ่น ไมaเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร

-

5 . 2 . 1 ข า ด ก า ร ค ว บ คุ ม
อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่
ที่ เ ปe น อั น ตรายและ การใหX
ความรูXและการประชาสัมพันธ
เกี่ ย วกั บ การปn อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ
ไฟดู ด/ไฟฟnา ซ็อต การปnอ งกั น
อัคคีภัยและการซXอมหนีไฟ

-

- 9 5 16

-

- 6 19 5

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.23 - การวางแผน (P)

4 13

4

7

2

4

5

3 13

5

2.5

4.17 - การวางแผน (P)

6

8

7

1

3

6

4 11

6

2.67

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

- 7 11 12

-

- 9 13 8

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

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

8
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

5.3 ดX านความ
ปลอดภัย
(Security
Risk)

5.2.2 ขาดการควบคุมและการ
ตรวจสอบสภาพระบบประปา
อาคารเพื่ อ ปn อ งกั น เหตุ ทa อ น้ํ า
แตกและเกิ ด น้ํ า ทa ว มไดX และ
แผนการปnองกันภัยจากน้ําทaวม
หรืออุทกภัย

-

5.2.3 ขาดการหาความรูXเ รื่อ ง
แผaนดินไหว และการตรวจสอบ
สภาพอาคารในการรองรั บ
ระ ดั บ คa า ค วามรุ น แรงของ
แผaนดินไหวที่เกิดขึ้น

-

5.3.1 ขาดการควบคุมการเขXา
ออกพื้ น ที่ ไมa ค วบคุ ม คนเขX า
ออกพื้นที่ ที่ผaานระบบควบคุม
การเขX า ออกโดยการแลกบั ต ร
เขXาพื้นที่ของอาคาร ขาดการ
ปnอ งกั นการลั กทรั พ ยและการ
โจรกรรมการทํ า รX า ยรa า งกาย
หรื อ การคุก คาม ตa อชี วิ ต การ
ควบคุ ม การจราจรการวาง
แผนการหาขX อ มู ล การชุ ม นุ ม
ประทXวง

-

- 5 11 14

-

- 8 17 5

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ
3

1

2

3

4

5

1

2

4

5

4.3 - การวางแผน (P)

7

3 14

6

-

3

3 11 12

1

2.63

3.97 - การวางแผน (P)

6

5 11

8

-

1

-

8 20

1

2.63

6

4

-

2

4 15

9

2.7

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

- 8 15 7

- 8 17 5

-

-

- 5 21 4

- 16 13 1

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

3.9

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

3 11

6
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
(Risk for
Operation)

6.1 ดXาน
การเงิน

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1

ผลกระทบ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

-

- 8 13 9

-

- 5 23 2

4.03

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

8 11

4

1

6

-

1

5 11 13

-

- 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

-

- 5 20 5

-

- 14 9 7

4

6

7

6

2

-

1 11 13

5

2.37

-

- 4 14 12

-

- 9 20 1

4.27

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

6 10 10

3

1

-

-

7 18

5

2.63

-

- 4 15 11

-

- 1 15 14

4.23

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

7

7

1

-

1

8 16

5

2.43

9

9

6

2.9

396

6.1.1 การเรียกเก็บเงินผูXเชaา ไมa
ถู ก ตX อ ง สa ง ผลใหX ข าดความ
นaาเชื่อถื อ และเจXา ของอาคาร
ไดXรับเงินไมaครบถXวน
6.1.2 จัดสaงเอกสารทางบัญชี
และการเงิน ไดXแ กa ใบแจXง หนี้
ใบเสร็ จ ไมa ต รงตามเวลาที่
กํ า หนดทํ า ใหX ผูX เ ชa า ชํ า ระเงิ น
ลaาชXา
6.1.3 มาตรการติดตามหนี้สิน
ไมaรัดกุม ทําใหXเกิดหนี้คXางเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน
6.1.4 การไมaนํ าเงิ นสดที่ ผูXเ ชa า
ชํ า ระเขX า บั ญ ชี ข องเจX า ของ
อาคารภายในแตaล ะวัน สaง ผล
ใหX เ จX า ของอาคารไดX รั บ เงิ น
ลaาชXา หรือ อาจเกิดปyญหาเงิน
สูญหาย
6.1.5 การจัดสaงขXอมูลทางบัญชี
และการเงิ น ใหX กั บ เจX า ของ
อาคารไมa ถู ก ตX อ ง สa ง ผลใหX
เจX า ของอาคารไมa ท ราบขX อ มู ล
ทางบัญชีและการเงินที่ถูกตXอง
เชa น รายงานหนี้ ค งคX า งชํ า ระ
ของผูX เ ชa า ไมa ต รงกั บ ความเปe น
จริงที่เกิดขึ้น

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

โอกาส

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

ผลกระทบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
6.2 ดXาน
ปฎิบัติงานและ
บํารุงรักษา
(Operations
&
Maintenanc
e)

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2 12

7

1

1

1 14

6

8

2.53

6.2.1 เจX า หนX า ที่ ไ มa ทํ า ตาม
แผนงานการบํ า รุ ง รั ก ษา เปe น
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 ด ก า ร ชํ า รุ ด
เสียหาย กaอนกําหนด และอาจ
สaงผลกระทบตaอธุรกิจของผูXเชaา
และผูX ใ ชX อ าคาร และเจX า ของ
อาคาร อาจทําใหXผูXเชaาและผูXใชX
อาคาร เรียกคaาเสียหายตaางๆที่
เกิดขึ้นกับเจXาของอาคาร
6.2.2 เจX า หนX า ที่ ข าดความรูX
ทั ก ษะ ความเขX า ใจในการ
ซa อ ม แ ซ ม ทํ า ใ หX อุ ป ก ร ณ
เครื่องจักรเสียหาย

-

- 14 10 6

-

- 8 11 11

3.73

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

8

-

- 9 18 3

-

- 14 15 1

3.8

9 15

5

1

-

1

5

8 15

1

2.7

6.2.3 เจX า หนX า ที่ ไ มa ดู แ ลรั ก ษา
อ า ค า ร ต า ม ที่ ก ฎ ห ม า ย
พระราชบัญญัติ และขXอบังคับ
ที่ เ กี่ ย วขX อ งกั บ ทางราชการ
กําหนดไวX

-

- 5 15 10

-

- 11 18 1

4.17

- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- 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 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1

ผลกระทบ

2

3

4

5

1

2

3

4

4

7 12

2.63

5

2.53

6.2.4 เจX า หนX า ที่ ข าดการใสa ใ จ 8 12 10
และมีความรูXที่เพียงพอ ในการ
ซaอมแซมอุป กรณกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินเรaงดaวน

-

- 3 19 8

-

-

3.93

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

4 14

6

4

2

3

4

6.2.5 เจXาหนXาที่ขาดการจัดทํา 10 14 6
บั น ทึ ก การทํ า งานของระบบ
เพื่อนํามาวิเคราะหการทํางาน
ของเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณหลั ก
และระบบประกอบอาคาร
ตaางๆ ในอาคาร หากไมa ทราบ
การณลa ว งหนX าเครื่ อ งอุ ป กรณ
หลักและระบบประกอบอาคาร
ตa า งๆ ในอาคารอาจเกิ ด การ
ชํ า รุ ด เสี ย หาย และสa ง ผลอาจ
ทํ า ใ หX เ กิ ด ค ว าม เสี ยห าย ที่
รุนแรงไดX

-

- 2 21 7

-

-

4.13

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

7

7

8

2

4

5 12

6

5

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

ความเสี่ยงคงเหลือ
รวมคะแนน

ประเมิน

4
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6.3 ดXาน
บริการอาคาร

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

6. 3 . 1 เ จX า ห นX า ที่ ไ มa มี ก า ร 10 11 9
ปรั บ ปรุ ง แผนฉุ ก เฉิ น ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินตaางๆอาจจะทํา
ใหXไมa สามารถปฎิ บัติไดX ถูกตXอ ง
ตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน

-

- 6 16 8

-

-

4.03

6. 3 . 2 เ จX า ห นX า ที่ ไ มa มี ก า ร 10 14 6
ปรั บ ปรุ ง คูa มื อ การใชX อ าคาร
และปรับ ปรุงขXอมูลงานอาคาร
ขX อ มู ล ขอ ง ผูX เ ชa า ใน ระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส
6.3.3 เจXาหนXาที่ข าดความเอา 11 15 4
ใจใสa ใ นการควบคุ ม ดู แ ลงาน
บริ ก ารดX า นตa า งๆ ไดX แ กa ดX า น
งานรักษาความปลอดภัย ดXาน
งานรั ก ษาความสะอาด ดX า น
งานกํ า จั ด แมล ง+ดX า นงาน
สุ ข อนามั ย และ ดX า นงานดู แ ล
ภูมิทัศน

-

- 6 14 10

-

-

4.13

-

-

8 14 8

-

4.23

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

4 11

9

1

2

6

9 11

2

2.73

5

8

-

5

8

8

6

3

2.9

4 10

8

-

6

6

9

7

2

2.57

4 13

8
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6.4 ดXานการ
สนับสนุนงาน
จัดการอาคาร

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

6.3.4 ปyญหาทางการเมือง เชaน 12 9 9
ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง สa ง ผลใหX
อาคารสูญเสียรายไดX

-

- 9 13 8

-

-

4.1

6.4.1 การลa า ชX า ในการจั ด ทํ า 6 14 10
เอกสารจั ด ซื้ อ จั ด จX า งและไมa
เปeนไปตามงบประมาณที่วางไวX
สaงผลใหXเกิดความลaาชXาของการ
ดํ า เ นิ น ง า น ใ น สa ว น ง า น ที่
เกี่ยวขXองและการจัดซื้อ จัดจXาง
6.4.2 เจX า หนX า ที่ ข าดการ 9 16 5
ป ร ะ ส า น ง า น ที่ ดี ภ า ย ใ น สa
หนa ว ยงาน สa ง ผลใหX ขX อ มู ล ที่
ประสานงานไปยังสaวนงานอื่ น
ผิดพลาด และอาจจะกaอใหXเกิด
ความเสี ย หายไดX ใ นกรณี เ ปe น
การเรียกเก็บเงิน

-

- 4 19 7

-

-

3.87

-

- 8 13 9

-

-

4.13

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

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

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

ผลกระทบ

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

5

9

7

4

4 11

9

5

1

2.6

3 10

8

2

7

7 10

7

5

1

3

5 14

5

5

1

5 14

2

6

3

3
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ตารางที่ 48 ตารางแสดงผลการตรวจสอบความสอดคลXองระหวaางเกณฑมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน อาคารเกรด มาตรฐาน เอ และ อาคารเกรด มาตรฐาน ซี จําแนกตามกaอนและหลังการจัดการความเสี่ยง (ตaอ)
องคประกอบ
ย2อย

ตัวชี้วัดความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

6.5 ดXานการ
บริการและ
การดูแลผูXเชaา
อาคาร ผูXใชX
อาคารและผูX
มาติดตaอ
อาคาร

6.4.3 การสa ง เรื่ อ งที่ ผูX เ ชa า 8 17 5
รX อ งเรี ย น ไปยั ง สa ว นงานที่
เกี่ ย วขX อ ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ทําใหXการแกXไขเรื่องตaางๆ ลaาชXา
หรือไมaขXอความไดXรับการแกXไข
6.5.1 เจX า หนX า ที่ ข าดความรูX 9 12 9
ทั ก ษะการทํ า งานดX า นบริ ก าร
และขาดการเอาใจใส การ
ควบคุ ม ประสานงานและการ
ใหXบริการดXานการบริการผูXเชaา
อาคาร ผูX ใ ชX อ าคารและผูX ม า
ติดตaออาคาร

รวมคะแนน

องคประกอบหลัก
ของเกณฑ

โอกาส

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

รวมคะแนน

ความเสี่ยงคงเหลือ

ประเมิน

-

- 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 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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การวิเคราะหการหาค2าสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน
ก2อนประเมิน (โอกาส)
จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.699 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นทั้งสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.699
ตารางที่ 49 การวิเคราะหการหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (กaอนประเมิน (โอกาส))
b * a Crosstabulation
a
Count
Expected Count
Count
3.00
Expected Count
b
Count
4.00
Expected Count
Count
5.00
Expected Count
Count
Total
Expected Count
1.00

1.00
1
.0
0
.2
0
.4
0
.4
1
1.0

3.00
0
.2
11
2.9
2
7.2
3
5.7
16
16.0

Total
4.00
0
.5
0
5.9
27
14.8
6
11.8
33
33.0

5.00
0
.3
1
3.0
1
7.6
15
6.1
17
17.0

1
1.0
12
12.0
30
30.0
24
24.0
67
67.0

Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Approx. Tb Approx. Sig.
Errora
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.

403
ก2อนประเมิน (ผลกระทบ)
จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.714 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นทั้งสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.714
ตารางที่ 50 การวิเคราะหการหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (กaอนประเมิน (ผลกระทบ))
a * b Crosstabulation

3.00
a

4.00
5.00
Total

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

3.00
18
6.6
3
10.8
1
4.6
22
22.0

b
4.00
2
9.6
27
15.8
3
6.7
32
32.0

Total
5.00
0
3.9
3
6.4
10
2.7
13
13.0

20
20.0
33
33.0
14
14.0
67
67.0

Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Approx. Tb Approx. Sig.
Errora
Measure of Agreement Kappa
.714
.075
8.033
.000
67
N of Valid Cases
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
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หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (โอกาส)
จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.659 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นทั้งสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.659
ตารางที่ 51 การวิเคราะหการหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (หลังประเมิน (โอกาส))

1.00
2.00
a
3.00
4.00
Total

a * b Crosstabulation
b
1.00
2.00
Count
3
0
Expected Count
.4
1.0
Count
5
20
Expected Count
4.2
9.6
Count
2
3
Expected Count
4.9
11.3
Count
0
0
Expected Count
.4
1.0
Count
10
23
Expected Count 10.0
23.0

Total
3.00
0
1.4
3
13.4
28
15.8
1
1.4
32
32.0

4.00
0
.1
0
.8
0
1.0
2
.1
2
2.0

3
3.0
28
28.0
33
33.0
3
3.0
67
67.0

Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Approx. Tb Approx. Sig.
Errora
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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หลังการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ (ผลกระทบ)
จากคaาสัมประสิทธแคปาของโคเฮน เทaากับ 0.781 แสดงวaาคaาสัมประสิทธตัวชี้วัดทาง
สถิติระหวaางผูXใหXความเห็นทั้งสองฝ}ายมีความเห็นตรงกัน อยูaในระดับ 0.781
ตารางที่ 52 การวิเคราะหการหาคaาสัมประสิทธิ์แคปาของโคเฮน (หลังประเมิน (ผลกระทบ))

2.00
3.00
a
4.00
5.00
Total

Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count
Count
Expected
Count

a * b Crosstabulation
b
1.00
2.00
3.00
2
21
0
1.4
7.5
5.4

4.00
1
6.1

5.00
0
3.6

24
24.0

2
1.3

0
6.9

15
4.9

4
5.6

1
3.3

22
22.0

0
.7

0
3.4

0
2.5

11
2.8

0
1.6

11
11.0

0
.6

0
3.1

0
2.2

1
2.5

9
1.5

10
10.0

4
4.0

21
21.0

15
15.0

17
17.0

10
10.0

67
67.0

Total

Symmetric Measures
Value
Asymp. Std. Approx. Tb Approx. Sig.
Errora
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.
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คํานํา
ที่ผานมาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อยางเหมาะสมนั้น มีแนวคิดอยู
บนพื้นฐานของการสรางองค,ความรู ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค,
รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การอยางตอเนื่ อ ง ตลอดจนแนวคิ ด ดานธรรมาภิ บ าล ซึ่ งบทบาทของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน,ในการดําเนินธุรกิจสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต การ
บริหารกําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ จนกระทั่ง
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบตามวัตถุประสงค,ที่ได
กําหนดไว การดูแลบํารุงรักษาและมีสภาพที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารที่ดี มีทําเลที่ตั้ง
ที่ดี มีการใหบริการที่ดี ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และมีการเก็บคาเชาพื้นที่ตอตารางเมตรที่
คอนขางสูง โดยมีกลุมผูเชาทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ผูใชอาคารและมาติดตอจะมีทั้งชาว
ไทยและชาวตางชาติ อาคารสํานักงาน เกรด มาตรฐาน เอ สวนอาคารสํานักงาน เกรดมาตรฐาน ซี ซึ่ง
เปY นกลุมอาคารจะมีลั กษณะจํ านวนพื้ นที่ สํานักงานที่มีจํากัด และระบบประกอบอาคารที่มีความ
แตกตางกันและความแตกตางอยางชัดเจนในแงของการบริหารอาคารอยางมืออาชีพ และการบริการ
อยางมีคุณภาพ จึงจําเปYนตองมีการบริห ารจัด การอาคารอยางมือ อาชีพ และมีคุณภาพที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ ถึงจะทําใหผูเชา ลูกคา ผูมาติดตอ และผูใชอาคารเกิดความพึงพอใจ ไดรับความสะดวก
ปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมที่ดี และเกิดความเชื่อถือในตัวอาคาร
การพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อศึกษาตัวบงชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร ดวยการประยุกต,เทคนิคการวิจัยอนาคต และเพื่อการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ย งในการบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคาร ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยังไมมีการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในฐานะที่ผูวิจัยเปYนผูบริหาร
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ใหแกเจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร ที่ทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผูบริหารอาคาร ไดแก ผูจัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ชางเทคนิค
ประจําอาคารและเจาหนาที่ ทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนํา ไปใชประโยชน,ใ นงานดานการบริห ารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน
ธงชัย ทองมา
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1
การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ที่ผานมาการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) อยางเหมาะสมนั้น มีแนวคิด
อยูบนพื้นฐานของการสรางองค,ความรู ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค,
รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การอยางตอเนื่ อ ง ตลอดจนแนวคิ ด ดานธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง บทบาทของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิสัยทัศน,ในการดําเนินธุรกิจสงผลตอการวางแผนการลงทุน การผลิต การ
บริหารกําลังคน การตลาดและการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน ทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ จนกระทั่ง
กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีการกระจายความเสี่ยงอยางรอบคอบตามวัตถุประสงค,ที่ได
กําหนดไว การบริหารทรัพยากรกายภาพ หมายถึง กระบวนการทํางานบริหารจัดการกํากับการใช
และดูแลซอมบํารุ งอาคารและทรั พยากรกายภาพ ซึ่งไดแก สิ่งปลูกสราง อุปกรณ,อาคาร อุปกรณ,
สํานักงาน สถานที่และสภาพแวดลอม ใหมีความพรอมและตอบสนองการใชงาน เพื่อใหเกิดประโยชน,
สูงสุดตอผูใชอาคารและเจาของอาคาร โดยกําหนดใหกิจกรรมและเป[าหมายขององค,กรเปYนศูนย,กลาง
และอาคารเปYนเครื่องมือสนับสนุนองค,กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหคงอยูในสภาพที่
ดีอยางตอเนื่องและยาวนาน อาคารแตละอาคารไดใหความสําคัญในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับอาคาร หรือเกิดกับผูใชอาคาร ซึ่งแตละอาคารไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยง
การพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อศึกษาตัวบงชี้ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคาร ดวยการประยุกต,เทคนิคการวิจัยอนาคต และเพื่อการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ย งในการบริห ารจั ดการทรั พยากรทางกายภาพอาคาร ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ ยงในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ยังไมมีการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมิน
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ในฐานะที่ผูวิจัยเปYนผูบริหาร
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการ
ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน เพื่อเสนอแนวการ
พัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงาน ใหแกเจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร ที่ทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน และผูบริหารอาคาร ไดแก ผูจัดการอาคาร วิศวกรอาคาร ชางเทคนิค
ประจําอาคารและเจาหนาที่ ทํางานดานการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
ตลอดจน ผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนํา ไปใชประโยชน,ใ นงานดานการบริ ห ารจั ด การทรัพยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน

411
เกณฑ,มาตรฐานการประเมิน ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน จํ านวน 6 องค,ป ระกอบหลัก ( 6thTQM-HaSO) 20 องค, ประกอบยอย และ 60
ตัวชี้วัดความเสี่ยง ไดแก 1) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Risk for Technology) 2) ความเสี่ยงสําหรับ
การควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) 3) ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for
Management) 4) ความเสี่ยงสําหรับสงมอบ (Risk for Handover) 5) ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย (Risk for Safety) 6) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) สามารถอธิบาย
แตละองค,ประกอบหลัก องค,ประกอบยอย
1. ลักษณะที่สําคัญของเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงาน
1.1 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Risk for Technology) หมายถึงความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการการทํางานที่ชวยใหผูบริหารอาคารสามารถสรางความสมดุลของตนทุนเชิงเศรษฐศาสตร,
และการดําเนินธุรกิจ ระหวางมาตรการในการป[องกันและการบรรลุผลสําเร็จของพันธกิจ ดวยการ
ปกป[องดานเทคโนโลยีซึ่งจะชวยสนับสนุนความสําเร็จของการบรรลุพันธกิจขององค,การ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 4 องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร
2)ดานระบบงานวิศ วกรรมเครื่องกล 3)ดานระบบวิศวกรรมประปา สุข าภิบ าลและดับเพลิง และ
4)ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกในอาคาร
1.2 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality Control) หมายถึง
ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงค, ตามขั้นตอน
การบริหาร การบริหารคุณภาพโดยองค,รวมทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง การปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาองค,การใหมีก ารจัด การคุณ ภาพที่เ ปYน มาตรฐานสากลและเปYนที่ยอมรับ
ประกอบดวย 2 องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานเจาของอาคารและตัวแทนเจาของอาคาร 2)ดาน
ผูบริหารอาคาร
1.3 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการบริหารจัดการใหทรัพยากรกายภาพ(Place) ทําหนาที่สนองตอบและสนับสนุน
กิจกรรมองค,การ (Process) และผูปฎิ บัติงานขององค, การ (People) เพื่อใหอาคารบรรลุ ความ
ตองการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานขององค,การ และความตองการ
ของผูใชอาคาร มีบทบาทมีหนาที่การดําเนินงาน การกําหนดนโยบาย การกําหนดกลยุทธ, การกําหนด
มาตรฐาน การประเมินผล ประกอบดวย 4 องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานการวางแผน 2)ดานการจัด
องค,การ 3)ดานการเปYนผูนํา 4)ดานการควบคุม
1.4 ความเสี่ยงสําหรับสงมอบ (Risk for Handover) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหสามารถบริการไดถึงมือลูกคาเชา ผูใชอาคาร และผูมา
ติดตออาคาร การสงมอบพื้นที่ หรือการสื่อสารกับผูเชา ผูใชอาคาร และผูมาติดตออาคาร การสงมอบ
จึงเปY นองค, ป ระกอบที่สํ าคั ญอยางมากที่ จ ะทํ าใหองค, การบรรลุเป[ าหมายในการปรับ ปรุ งการเพิ่ ม
ผลผลิตเพราะเปYนสวนหนึ่งที่จะสรางความพึ งพอใจใหกับผูเชา ผูใชอาคาร และผูมาติ ดตออาคาร
ประกอบดวย 2 องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานการสงมอบพื้นที่ 2)ดานการจัดเก็บรายได
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1.5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Risk for Safety) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจาก
กระบวนการ สภาวะการปราศจากภัยหรือการพนภัย และ รวมถึงปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ
การเสี่ยงภัย การสูญ เสีย เกิดจากภัย คุก คาม โดยมีสิ่ง ที่เปYน อัน ตรายกับ ผู ใชอาคารและทรัพย,สิน
ประกอบดวย 3 องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผูใชอาคาร(Health
Risks) 2)ดานอุบัติภัยเปYนความเสี่ยงจากสภาวะที่เปYนอันตราย (Safety Risk) 3)ดานความปลอดภัย
(Security Risk)
1.6 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation) หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิด
จากกระบวนการการทํางาน การปฎิบัติงานภายในองค,การซึ่งเปYนผลมาจากบุคลากร กระบวนการ
ทํ า งาน โครงสรางพื้ นฐาน ภาระหนาที่ ที่ไ ดรั บ มอบหมายในการปฏิ บั ติง าน ประกอบดวย 5
องค,ประกอบยอย ไดแก 1)ดานการเงิน 2)ดานปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 3)ดานบริการอาคาร 4)ดาน
การสนับสนุนงานจัดการอาคาร 5)ดานการบริการและการดูแลผูเชาอาคารผูใชอาคารและผูมาติดตอ
อาคาร
2. โครงสร4 า งของเกณฑการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทาง
กายภาพอาคารสํานักงาน
6)ความเสี่ยง
ด4านการปฎิบัติ
การ

1)ความเสี่ยง
ด4านเทคโนโลยี
(Risk for
Technology)

(Risk for
Operation)

5)ความเสี่ยง
ด4านความ
ปลอดภัย

เกณฑการประเมิน
ความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน

(Risk for Safety)

4)ความเสี่ยง
ด4านการสงมอบ
(Risk for
Handover)

2)ความเสี่ยงด4าน
การควบคุม
คุณภาพ
(Risk for Quality
Control)

3)ความเสี่ยง
ด4านการบริหาร
(Risk for
Management)

ภาพที่ 1 โครงสรางของเกณฑ,การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพ
อาคารสํานักงาน
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การพิจารณาโครงสรางองค,ประกอบหลักของเกณฑ, จําแนกตามองค,ประกอบยอยของ
เกณฑ,การประเมินความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานัก ดังแสดงตามภาพที่
2-7
ดานระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร
ดานระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล
1)ความเสี่ยงด4าน
เทคโนโลยี
(Risk for

ดานระบบวิศวกรรมประปา สุขาภิบาล
และดับเพลิง
ดานระบบป[องกันและรักษาความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกใน
อาคาร

ภาพที่ 2 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 1 บริบท ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี

ดานเจาของอาคารและตัวแทนเจาของ
อาคาร
2)ความเสี่ยงด4านการ
ควบคุมคุณภาพ
(Risk for Quality
Control)

ดานผูบริหารอาคาร

ภาพที่ 3 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 2 บริบทความเสี่ยงดานการควบคุมคุณภาพ
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ดานการวางแผน
ดานการจัด
3)ความเสี่ยงด4านการ
บริหาร

ดานการเปYนผูนํา

(Risk for
Management)

ดานการควบคุม

ภาพที่ 3 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 3 บริบทความเสี่ยงดานการบริหาร
ดานการสงมอบพื้นที่
4)ความเสี่ยงด4านการ
สงมอบ
(Risk for
Handover)

ดานการจัดเก็บรายได

ภาพที่ 4 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 4 บริบทความเสี่ยงดานการสงมอบ
ดานสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผูใช
อาคาร
5)ความเสี่ยงด4าน
ความปลอดภัย
(Risk for Safety)

ดานอุบัติภัยเปYนความเสี่ยงจากสภาวะที่
เปYนอันตราย
ดานความปลอดภัย

ภาพที่ 5 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 5บริบท ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
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ดานการเงิน
ดานปฎิบัติงานและบํารุงรักษา
ดานบริการอาคาร

6)ความเสี่ยงด4าน
การปฎิบัติการ
(Risk for
Operation)

ดานการสนับสนุนงานจัดการอาคาร
ดานการบริการและการดูแลผูเชาอาคารผูใช
อาคารและผูมาติดตออาคาร

ภาพที่ 6 องค,ประกอบหลักของเกณฑ, ดานที่ 6 บริบท ความเสี่ยงดานการปฎิบัติการ
3. กระบวนการในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง
การระบุ/จําแนกความเสี่ยง

องคประกอบ 6 ด4าน
การวัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพทางอาคารสํานักงาน
การเลือกเทคนิคในการจัดการกับความเสีย่ ง

หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง

ควบคุมความเสี่ยง

คงความเสี่ยงไว

การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
การติดตามผลและการรายงาน

ภาพที่ 7 กระบวนการในการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง

ถายโอนความเสี่ยง
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2
มาตรฐานของเกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
เกณฑ, ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานมี 6 องค,ประกอบหลัก 20 องค,ประกอบยอย และ 60 ตัวชี้วัดความเสี่ยง ดังนี้
องคประกอบหลักด4านที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร (Risk for Management)
ในดานองค,ประกอบหลักดานที่ 1 ความเสี่ยงในการบริหาร มี 4 องค,ประกอบยอย
ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานการจั ด องค, ก าร ดานการเปY น ผู นํ า ดานการควบคุ ม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
องคประกอบยอย 1.1 ด4านการวางแผน
การกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ การจัดสรร
และจัดหาทรัพยากรกายภาพใหเพียงพอตอการทํางานขององค,การและการสรรหาผูบริหารอาคาร
การจัดทํางบประมาณและการบริหารการใชงบประมาณ การบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบ
อาคาร เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ,
ทิศทาง และแผนงานขององค,การ ประกอบดวย 6 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ไดแก การวางแผน
การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.2 ขาดการจัดสรรและจัดหาทรัพยากรกายภาพให
เพียงพอตอการทํางานขององค,การและการสรรหาผูบริหารอาคาร ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 1.1.3 ขาดการจัด ทํางบประมาณและการบริหาร
การใชงบประมาณ ประกอบดวย 4 วิธีการจัด การความเสี่ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.1.4 ขาดการบํารุงรักษาอาคารและระบบประกอบ
อาคาร ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 1.2 ด4านการจัดองคการ
กระบวนการในการใหบริการเหมาะสม และรวดเร็ว การบริการมีความถูกตองครบถวน
มีจํานวนเจาหนาที่ ที่ใหบริการเพียงพอกับผูรับบริการ เจาหนาที่ปฏิบัติงานและใหบริการในชวงเวลา
พักกลางวัน เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัด
ความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
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ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 1.2.1 ไมมีกระบวนการในการใหบริการเหมาะสม
และรวดเร็ว ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.2 การบริการยังพบขอผิดพลาด และความถูกตอง
ครบถวน ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.2.3 มีจํานวนเจาหนาที่ ที่ใหบริการไมเพียงพอกับ
ผูรับบริการ ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ดความเสี่ ย ง 1.2.4 ขาดเจาหนาที่ ป ฏิ บั ติ ง านและใหบริ ก ารใน
ชวงเวลาพักกลางวัน ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การควบคุม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 1.3 ด4านการเปaนผู4นํา
ความพรอมที่จะแกไขปrญหาและใหคําปรึกษาที่เปYนประโยชน, การใหบริการชวยเหลือ
ดานตางๆ พนักงานแตงแตงกายสุภาพเรียบรอย มีความสุภาพ พูดจาไพเราะและเต็มใจ ใหบริการ
เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 1.3.1 ขาดความพรอมที่จ ะแกไขปrญ หาและให
คําปรึกษาที่เปYน ประโยชน, ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ย ง ไดแก การนํา การควบคุม
การสั่งการ การประสานงาน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.2 ขาดการใหบริการชวยเหลือดานตางๆ พนักงาน
แตงแตงกายไมสุ ภ าพไมเรี ย บรอย ไมมี ค วามสุ ภ าพ พู ด จาไมไพเราะและไมเต็ ม ใจ ใหบริ ก าร
ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.3.3 ขาดความกระตือรือรน เอาใจใส และใหบริการ
ดวยความเต็ม ใจ ประกอบดวย 4 วิธ ีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การนํ า การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัดความเสี่ย ง 1.3.4 ขาดการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามได
อยางชัดเจน ถูกตอง การควบคุมผูรับเหมาภายนอกใหปฎิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบดวย 4 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 1.4 ด4านการควบคุม
การติดตามผลการแกไขงานทุกครั้งและรายงานใหเจาของ สามารถใหบริการและแกไข
ปrญหาที่ตองการได ความตรงตอเวลา เนื่องจากเปYนการบริหาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.1 ขาดการติดตามผลการแกไขงานทุกครั้งและ
รายงานใหเจาของ รับ ทราบ ประกอบดวย 3 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.2 ไมสามารถใหบริการและแกไขปrญหาที่ตองการ
ได ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.3 ขาดการควบคุมผูรับเหมาภายนอกใหปฎิบัติ
ตามกฎระเบีย บ ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การควบคุม การสั่งการ
การอํานวยการและกฎระเบียบ
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 1.4.4 ขาดความตรงตอเวลา ประกอบดวย 2 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบหลักด4านที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Risk for Operation)
ในดานองค,ประกอบหลักดานที่ 2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน มี 5 องค,ประกอบยอย
ประกอบดวย ดานการเงิน ดานปฎิบัติงานและบํารุงรักษา ดานบริการอาคาร ดานการสนับสนุนงาน
จัดการอาคาร ดานการบริ การและการดู แลผู เชาอาคาร ผูใชอาคารและผู มาติ ดตออาคาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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องคประกอบยอย 2.1 ด4านการเงิน
การเรียกเก็บเงินผูเชา จัดสงเอกสารทางบัญชีและการเงิน มาตรการติดตามหนี้สินคาง
เกินระยะเวลา การนําเงินสดที่ผูเชาชําระเขาบัญชีของเจาของอาคาร การจัดสงขอมูลทางบัญชีและ
การเงิ น ใหกั บ เจาของอาคาร เนื่ องจากเปY น การปฏิ บั ติ งาน โดยสามารถพิ จ ารณาถึ ง ดั ช นี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.1 การเรียกเก็บเงินผูเชา ไมถูกตอง สงผลใหขาด
ความนาเชื่อถือ และเจาของอาคารไดรับเงินไมครบถวน ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 2.1.2 จั ด สงเอกสารทางบัญชีและการเงิน ไดแก
ใบแจงหนี้ ใบเสร็จ ไมตรงตามเวลาที่กําหนดทําใหผูเชาชําระเงินลาชา ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไมรัดกุม ทําใหเกิดหนี้
คางเกิ น ระยะเวลาที่ กํ า หนด 30 วั น (ปกติ จ ะไมเกิ น 14 วั น ถาเกิ ด จากนี้ ท างฝu า ยกฎหมายจะ
ดํา เนิน การติ ด ตามทวงหนี้ ) ประกอบดวย 3 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ไดแก การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 2.1.4 การไมนํา เงิน สดที่ผู เชาชํา ระเขาบัญชีของ
เจาของอาคารภายในแตละวัน สงผลใหเจาของอาคารไดรับเงินลาชา หรือ อาจเกิดปrญหาเงินสูญหาย
ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.1.5 การจัดสงขอมูลทางบัญชีและการเงิน ใหกับ
เจาของอาคารไมถูกตอง สงผลใหเจาของอาคารไมทราบขอมูลทางบัญชีและการเงินที่ถูกตอง เชน
รายงานหนี้คงคางชําระของผูเชาไมตรงกับความเปYน จริงที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 2.2 ด4านปฎิบัติงานและบํารุงรักษา
ปฎิบัติงานตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ อุปกรณ, เครื่องจักร ที่กําหนดไวเปYน
ประจําทุกเดือน การจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อนํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักร
อุปกรณ,หลัก ทําใหเครื่องจักรเกิดไมการชํารุดเสียหาย กอนกําหนด โดยเจาของอาคารไมตองเสีย
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คาใชจายในการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ, และไมสงผลกระทบตอธุรกิจของผูเชาและผูใชอาคาร
และเจาของอาคาร เจาหนาที่มีความรู ทักษะ ความเขาใจในการซอมแซม การดูแลรักษาอาคารตามที่
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และขอบังคับ ที่เกี่ย วของกับ ทางราชการกํ าหนดไว เนื่องจากเปY นการ
ปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.1 ไมทําตามแผนงานการบํารุงรักษา ตรวจสอบ
อุปกรณ, เครื่องจักร ที่ กําหนดไวเปYนประจําทุ กเดือน ทําใหเครื่องจั กรเกิดการชํารุ ดเสียหาย กอน
กําหนด โดยเจาของอาคารตองเสี ย คาใชจายในการซอมแซมหรื อ เปลี่ ย นอุ ป กรณ, และอาจสง
ผลกระทบตอธุรกิจของผูเชาและผูใชอาคาร และเจาของอาคาร อาจทําใหผูเชาและผูใชอาคาร เรียก
คาเสีย หายตางๆที่เ กิดขึ้น กับ เจาของอาคาร ประกอบดวย 6 วิธีก ารจัดการความเสี่ยง ไดแก
การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.2 เจาหนาที่ขาดความรู ทักษะ ความเขาใจในการ
ซอมแซม ทําใหอุป กรณ,เ ครื่อ งจัก รเสีย หาย เจาของอาคารเสีย คาใชจายเพิ่ม เติม โดยไมจํา เปYน
ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.3 การดูแลรักษาอาคารไมเปYนไปตามที่กฎหมาย
พระราชบัญญัติ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับทางราชการกําหนดไว ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การอํานวยการกฎระเบียบ
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.4 การขาดการใสใจและมีความรูที่เพียงพอ ในการ
ซอมแซมอุปกรณ,ทั้งในกรณีซอมแซมเบื้องตนและเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน สงผลใหเกิดขอรองเรียนจาก
ผูเชาและผูใชอาคาร และอาจเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพย,สินของผูเชาและผูใชอาคาร รวมถึง
เจาของอาคารได ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การควบคุม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.2.5 ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ เพื่อ
นํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ,หลักและระบบประกอบอาคารตางๆ ในอาคาร หาก
ไมทราบการณ,ลวงหนาเครื่องอุปกรณ,หลักและระบบประกอบอาคารตางๆ ในอาคารเกิดชํารุดเสียหาย
จากการใชงาน และมีความเสียหายรุนแรง เชน การหยุดทํางานของระบบปรับอากาศ หมอแปลง
ไฟฟ[าระเบิด สงผลตอธุ รกิจของผูเชาและผูใชอาคารและเจาของอาคารหยุดชะงัก ซึ่ งทําใหผูเชา
สามารถเรียกคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นกับเจาของอาคารได ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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องคประกอบยอย 2.3 ด4านบริการอาคาร
การปรับ ปรุง แผนฉุก เฉิน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ การปรับปรุงคูมือการใชอาคาร
ปรับปรุงขอมูลงาน ขอมูลผูเชา ในระบบอิเล็กทรอนิกส, ความเอาใจใสในการควบคุมดูแลงานบริการ
ตางๆ ปr ญ หาทางการเมื อ ง เนื่ อ งจากเปY น การปฏิ บั ติ ง าน โดยสามารถพิ จ ารณาถึงดั ชนี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.1 ไมมีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิ นตางๆ เชน ลิ ฟท, ห ยุดชะงัก ระบบปรั บอากาศ (Chiller) หยุ ดทํ างาน สงผลใหการแกไข
เหตุการณ,เฉพาะหนาเกิดปrญหา และขาดความนาเชื่อถือกับผูใชอาคาร หรืออาจเกิดความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพย,สินของผูใชอาคาร ประกอบดวย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การนํา
การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.2 ไมมีการปรับปรุงคูมือการใชอาคาร ปรับปรุง
ขอมู ลงาน ขอมูล ผู เชา ในระบบอิเล็ กทรอนิกส, สงผลตอผูนํ าขอมู ลไปใชเกิ ดความผิ ดพลาด และ
ผลกระทบตอคาใชจายที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 2.3.3 ขาดความเอาใจใสในการควบคุมดูแลงาน
บริการตางๆ ไดแกงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานกําจัดแมลง+สุขอนามัย งาน
กําจัดขยะ งานดูแลภูมิทัศน,และรักษาสวน ประกอบดวย 7 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการกฎระเบียบ
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.3.4 ปrญหาทางการเมือง เชน ชุมนุมทางการเมือง
สงผลใหอาคารสูญเสียรายได ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 2.4 ด4านการสนับสนุนงานจัดการอาคาร
การจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจาง การประสานงานที่ดีภายในสวนงาน การสงเรื่องที่ผูเชา
รองเรียน ไปยังสวนงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.1 การลาชาในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจาง
สงผลใหเกิดความลาชาของการดําเนินงานในสวนงานที่เกี่ยวของกับเอกสารนั้นๆเชน งานซอมแซม
อุปกรณ, ในอาคาร สงผลใหเกิดขอรองเรียนของผูใชอาคาร ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.2 ขาดการประสานงานที่ดีภายในสวนงานสงผลให
ขอมูลที่ประสานงานไปยังสวนงานอื่นผิดพลาด เชน การแจงตัวเลขการใชงานมิเตอร,ไฟฟ[าของผูเชา
ผิดพลาด สงผลใหสวนงานดานการเงินเรียกเก็บเงินของผูเชาผิดพลาดประกอบดวย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.4.3 การจัดซื้อ จัดจาง ไมเปYนไปตามงบประมาณที่
วางไว การจัดหาขอมูลเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจางไมถูกตองเหมาะสม สงผลใหการจัดซื้อในแตละ
ครั้งอาจไมไดราคาที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับตลาด ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การ
ควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน การอํานวยการ กฎระเบียบ
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัว ประเมิน ตัว ชี้วัดความเสี่ยง 2.4.4 การสงเรื่องที่ผู เชารองเรียน ไปยังสวนงาน
ที่ เกี่ ย วของ ขาดประสิ ทธิ ภ าพ ทํ าใหการแกไขเรื่ องตางๆ ลาชา หรื อ ไมขอความไดรั บ การแกไข
ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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องคประกอบยอย 2.5 ด4านการบริการและการดูแลผู4เชาอาคาร ผู4ใช4อาคารและผู4มา
ติดตออาคาร
การเอาใจใสและการใหบริการดานการบริการผูเชาอาคาร มีความรู ทักษะการทํางาน
ดานบริการประสานงานสามารถและอํานวยความสะดวกใหแกผูเชาตางๆ ของอาคาร และผูมาติดตอ
อาคาร เนื่องจากเปYนการปฏิบัติงาน โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.1 เจาหนาที่ขาดการเอาใจใสและการใหบริการ
ดานการบริการผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมาติดตออาคาร ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.2 เจาหนาที่ขาดความรู ทักษะการทํางานดาน
บริการและไมมีความเขาใจในงานบริการ ไมสามารถแกไขสถานการณ,ไดหากพบปrญหาการใหบริการ
และการดูแลผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมาติดตออาคาร ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 2.5.3 เจาหนาทีขาดการควบคุมประสานงานสามารถ
และอํานวยความสะดวกใหแกผูเชาตางๆ ของอาคาร และผูมาติดตออาคารประกอบดวย 5 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบหลักด4านที่ 3 ความเสี่ยงสําหรับการควบคุมคุณภาพ (Risk for Quality
Control)
ในดานองค,ป ระกอบหลัก ดานที่ 3 ความเสี่ย งสํา หรับ การควบคุม คุณ ภาพ มี 2
องค,ประกอบยอย ประกอบดวย ดานเจาของอาคารและตัวแทนเจาของอาคาร ดานผูบริหารอาคาร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบยอย 3.1 ด4านเจ4าของอาคารและตัวแทนเจ4าของอาคาร
การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ทําใหการดําเนินการดานกายภาพ สะดวก
ราบรื่นและเปYนไปตามแผนปฎิบัติงานไดตามหนาที่ที่กําหนดไว อยางเขาใจและถูกตอง ควบคุมให
กิจกรรมตางๆ ไดดําเนินการตามแผนที่วางไว มีความรู ความเขาใจ มีการติดตาม ควบคุมคุณภาพ
ใหไดอยางถูกตองและสามารถแนะนําการแกไขปrญหาไดอยางเหมาะสม เนื่องจากเปYนการควบคุม
คุณภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดดังนี้
ดั ช นี ตั ว ประเมิน ตัว ชี ้ว ัด ความเสี ่ย ง 3.1.1 ขาดการประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ
ประเมินผล ทําใหการดําเนินการดานกายภาพไมสะดวกราบรื่นและไมเปYนไปตามแผน ประกอบดวย
5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 3.1.2 การปฏิบัติง านไมสามารถปฎิบัติงานไดตาม
หนาที่ที่กําหนดไว อยางเขาใจและถูกตอง ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา
การควบคุม การสั่งการ การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.3 ขาดการควบคุมใหกิจกรรมตางๆ ไดดําเนินการ
ตามแผนที่วางไว ประกอบดวย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การนํา การควบคุม
การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.1.4 ขาดความรู ความเขาใจและไมมีการติดตาม
และไมควบคุมคุณภาพใหไดอยางถูกตองและไมสามารถแนะนําการแกไขปrญหาไดอยางเหมาะสม
ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 3.2 ด4านผูบ4 ริหารอาคาร
การประสานงาน ควบคุม กํากับ ประเมินผล ใหกับเจาของอาคาร ไดแกกลุมงานบริการ
สนับสนุน(Support service) งานบริการอาคารและบริการสํานักงาน และกลุมงานบริการวิศวกรรม
อาคาร(Engineering service) งานดูแลควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร การเอาใจใส
การประสานงานการใหบริการงานตางๆ กับผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมาติดตออาคารและกับ
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เจาของอาคาร แกไขสถานการณ,ไดหากพบปrญหาการใหบริการและการดูแลผูเชาอาคาร ผูใชอาคาร
และผู มาติ ดตออาคารและกั บ เจาของอาคารมี ความรู ความเขาใจ การติ ดตาม สามารถควบคุ ม
คุณภาพงานไดอยางถูกตองและสามารถแนะนําการแกไขปrญหาไดอยางเหมาะสมใหกับเจาของอาคาร
เนื่องจากเปYนการควบคุมคุณภาพ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดั ช นี ตั ว ประเมิน ตัว ชี ้ว ัด ความเสี ่ย ง 3.2.1 ขาดการประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ
ประเมินผล ใหกับเจาของอาคาร ไดแกกลุมงานบริการสนับสนุน(Support service) งานบริการ
อาคารและบริการสํานักงาน และกลุมงานบริการวิศวกรรมอาคาร(Engineering service) งานดูแล
ควบคุมและบํารุงรักษาระบบประกอบอาคาร ประกอบดวย 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การ
วางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.2 ขาดการเอาใจใสการประสานงานการใหบริการ
งานตางๆ กับผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมาติดตออาคารและกับเจาของอาคาร ประกอบดวย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.3 ไมสามารถแกไขสถานการณ,ไดหากพบปrญหา
การใหบริการและการดูแลผู เชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมาติด ตออาคารและกับ เจาของอาคาร
ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 3.2.4 ขาดความรู ความเขาใจและการติดตาม และไม
สามารถควบคุมคุณภาพงานไดอยางถูกตองและไมสามารถแนะนําการแกไขปrญหาไดอยางเหมาะสม
ใหกับเจาของอาคาร ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การนํา การควบคุม
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบหลักด4านที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับสงมอบ (Risk for Handover)
ในดานองค,ประกอบหลักดานที่ 4 ความเสี่ยงสําหรับสงมอบ มี 2 องค,ประกอบยอย
ประกอบดวย ดานการสงมอบพื้นที่ ดานการจัดเก็บรายได โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบยอย 4.1 ด4านการสงมอบพื้นที่
การกํ าหนดมาตรฐานการวัด พื้น ที่ ที่จ ะสง เพื่อ ลดความเสี่ย งและโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดในการวัดพื้นที่ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการสงมอบพื้นที่มีความรูความเขาใจการวัดพื้นที่และ
การประสานงานดานตางๆในการสงมอบพื้นที่ เนื่องจากเปYนการสงมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี
ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.1.1 ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะสง
เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตั วชี้วัดความเสี่ยง 4.1.2 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการสงมอบพื้ นที่ขาด
ความรูความเขาใจการวัดพื้นที่และการประสานงานดานตางๆในการสงมอบพื้นที่ประกอบดวย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 4.2 ด4านการจัดเก็บรายได4
การจัดเก็บคาเชาพื้นที่ เจาหนาที่จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการเชาพื้นที่ของผูเชาแตละ
รายยังชัดเจนและถูกตอง และมีผูคอยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลผูเชาตลอดเวลา การจัดเก็บคา
ไฟฟ[า คาน้ําประปา มีการจัดทําคูมือการจดหนวยมิเตอร,ไฟฟ[า เพื่อลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ใน
การสรุปหนวยของการใชพลังงานไฟฟ[าและมีผูคอยตรวจสอบเพื่อป[องการการผิดพลาดในการจดบันทึก
หนวยมิเตอร,ไฟฟ[า เนื่องจากเปYนการสงมอบ โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย
ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.1 การจัดเก็บคาเชาพื้นที่ เจาหนาที่ขาดการจัดทํา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับการเชาพื้นที่ของผูเชาแตละรายยังชัดเจนและไมถูกตอง และไมมีผูคอยตรวจสอบ
และปรับปรุงขอมูลผูเชาตลอดเวลา ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การ
สั่งการ การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัช นีตัวประเมิ นตั วชี้ วัดความเสี่ ยง 4.2.2 การจัดเก็ บคาไฟฟ[ า คาน้ําประปา ขาดการ
จัดทําคูมือการจดหนวยมิเตอร,ไฟฟ[า เพื่อลดความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการสรุปหนวยของการใช
พลังงานไฟฟ[าและมีผูคอยตรวจสอบเพื่อป[องการการผิดพลาดในการจดบันทึกหนวยมิเตอร,ไฟฟ[า
ประกอบดวย 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การนํา การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 4.2.3 การจัดเก็บคาที่จอดรถยนต, รถจักรยานยนต,
เจาหนาที่ขาดการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บคาที่จอดรถยนต, รถจักรยานยนต, แตละรายให
ชั ด เจนและถู ก ตอง และขาดผู คอยตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ขอมู ล การจั ด เก็ บ คาจอดรถยนต,
รถจักรยานยนต,ตลอดเวลา ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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องคประกอบหลักด4านที่ 5 ความเสี่ยงด4านความปลอดภัย (Risk for Safety)
ในดานองค,ประกอบหลักดานที่ 5 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย มี 3 องค,ประกอบยอย
ประกอบดวย ดานสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผูใชอาคาร(Health Risks) ดานอุบัติภัยเปYนความ
เสี่ยงจากสภาวะที่เปYนอันตราย (Safety Risk) ดานความปลอดภัย (Security Risk) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
องคประกอบยอย 5.1 ด4านสุขภาพและสุขภาพอนามัยของผู4ใช4อาคาร
การควบคุ มระดั บ อุ ณหภู มิและความชื้ น คุณภาพอากาศ ปริ มาณของอากาศบริ สุ ทธิ์
(Fresh air) การควบคุมระดับคุณภาพอากาศ ระดับคุณภาพแสงสวาง การควบคุมระดับฝุuนละออง
เชื้อโรคในอากาศ ระดับของ CO2,CO3 และกzาซพิษอื่นๆ การควบคุมระดับเสียง ใหเหมาะสมกับ
มาตรฐานของอาคาร เนื่องจากเปYนความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบ
ยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.1 ขาดการควบคุมระดับอุณหภูมิและความชื้น
คุณภาพอากาศ ปริมาณของอากาศบริสุทธิ์ (Fresh air) ใหเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 5.1.2 ขาดการควบคุ ม ระดั บ คุ ณ ภาพอากาศให
เหมาะสมกับ มาตรฐานของอาคาร ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน
การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

437
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 5.1.3 ขาดการควบคุม ระดับ คุณ ภาพอากาศให
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคา ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การ
ควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.4 ขาดการควบคุมระดับฝุuนละออง เชื้อโรคใน
อากาศ ระดั บ ของ CO2,CO3 และกzา ซพิษ อื ่น ๆ กลิ ่น ไมเหมาะสมกับ มาตรฐานของอาคาร
ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.1.5 การควบคุมระดับเสียงไมเหมาะสมกับมาตรฐาน
ของอาคาร ประกอบดวย 4 วิ ธ ี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุ ม
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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องคประกอบยอย 5.2 ด4านอุบัติภัยเปaนความเสี่ยงจากสภาวะที่เปaนอันตราย
การควบคุม อุบัติเหตุ การควบคุม ภัยจากอาคารสถานที่ที่เปYนอันตราย การตรวจสอบ
สภาพระบบประปาอาคารเพื่อป[องกันเหตุทอน้ําแตกและเกิดน้ําทวมได และแผนการป[องกันภัยจาก
น้ําทวมหรืออุทกภัย และการใหความรูและการประชาสั มพั นธ, เกี่ย วกั บการป[องกัน อุบั ติเหตุ การ
ป[องกันอัคคี ภัยและการซอมหนีไฟ ภัยจากไฟฟ[า เชน ไฟดูดและไฟฟ[าซ็อต แผนดินไหว และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับคาความรุนแรงของแผนดินไหวที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปYน
ความปลอดภัย โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ และการใหความรู
และการประชาสัมพันธ,เกี่ยวกับการป[องกันอุบัติเหตุ ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก
การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.2 ขาดการควบคุม ภัยจากอาคารสถานที่ที่เปYน
อันตราย ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 5.2.3 ขาดการควบคุ ม การใหความรู และการ
ประชาสัมพันธ,เกี่ยวกับการป[องกัน อัคคีภัยและการซอมหนีไฟ ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมิ นตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย ง 5.2.4 ขาดการควบคุ ม การใหความรู และการ
ประชาสัมพันธ,เกี่ยวกับภัยจากไฟฟ[า เชน ไฟดูด ไฟฟ[าซ็อต ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง
ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.5 ขาดการควบคุมและการตรวจสอบสภาพระบบ
ประปาอาคารเพื่อป[องกันเหตุทอน้ําแตกและเกิดน้ําทวมได และแผนการป[องกันภัยจากน้ําทวมหรือ
อุทกภัย ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.2.6 ขาดการหาความรูเรื่องแผนดินไหว และการ
ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับคาความรุนแรงของแผนดินไหวที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 6
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การนํา การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 5.3 ด4านความปลอดภัย
การควบคุมการเขาออกพื้นที่ ควบคุมคนเขาออกพื้นที่ ที่ผานระบบควบคุมการเขาออก
โดยการแลกบัตรเขาพื้นที่ของอาคาร การป[องกันการลักทรัพย,และการโจรกรรม การป[องกันการทํา
รายรางกายหรือการคุกคาม ตอชีวิตการป[องกันการกอการราย การควบคุมการจราจร การวางแผน
การหาขอมูลการชุ มนุมประทวง เนื่องจากเปY นความปลอดภั ย โดยสามารถพิจ ารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.1 ขาดการควบคุมการเขาออกพื้นที่ ไมควบคุมคน
เขาออกพื้นที่ ที่ผานระบบควบคุมการเขาออกโดยการแลกบัตรเขาพื้นที่ของอาคาร ประกอบดวย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.2 ขาดการป[องกันการลักทรัพย,และการโจรกรรม
ประกอบดวย 4 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การควบคุม การสั่ง การ การประสานงาน
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

441
ดัชนีตัวประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 5.3.3 ขาดการป[อ งกัน การทํา รายรางกายหรือ
การคุ ก คาม ตอชี วิ ต ประกอบดวย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ไดแก การควบคุ ม การสั่งการ
การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.4 ขาดการป[องกันการกอการราย ประกอบดวย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 5.3.5 ขาดการป[องกันการกอการราย ประกอบดวย 4
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 5.3.6 ขาดการวางแผนการหาขอมูล การชุมนุม
ประทวง ประกอบดวย 4 วิ ธี การจั ดการความเสี่ ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุ ม การสั่งการ
การประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบหลักด4านที่ 6 ความเสี่ยงด4านเทคโนโลยี (Risk for Technology)
ในดานองค,ประกอบหลักดานที่ 1 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี มี 4 องค,ประกอบยอย
ประกอบดวย ดานระบบวิศวกรรมไฟฟ[าและสื่อสาร ดานระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ดานระบบ
วิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและดับเพลิง และระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบยอย 6.1 ด4านระบบวิศวกรรมไฟฟfาและสื่อสาร
อายุการใชงานของอุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง เทคโนโลยีสมัยใหม ระบบไฟฟ[าสํารองจาก
เครื่องกําเนิด ไฟฟ[า(Generator) ระบบการจายไฟฟ[า ภายในอาคาร โดยสงผานหมอแปลงไฟฟ[า
ระบบสื่อสาร ไดแกระบบโทรศัพท, ระบบอินเตอร,เน็ตระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให
เปY นไปตามมาตรฐานทั นสมัย ระบบเสีย งและระบบประกาศเรี ยก ระบบป[ องกัน ฟ[าผา ระบบเสา
อากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม (MATV) เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณา
ถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.1 อุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง มีอายุการใชงาน
มานาน ไมทัน เทคโนโลยีส มัยใหม ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน
การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 6.1.2 ระบบไฟฟ[า สํา รองจากเครื่อ งกําเนิดไฟฟ[า
(Generator) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6. 1.3 ระบบการจายไฟฟ[าภายในอาคาร โดยสงผาน
หมอแปลงไฟฟ[าขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.4 ระบบสื่อสาร ไดแกระบบโทรศัพท, ระบบ
อินเตอร,เน็ต ขาดการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม และไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เ กิด ขึ้น ในอนาคต ประกอบดวย 3 วิธีก ารจัด การความเสี่ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุม
และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.5 ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ซึ่งถูกออกแบบให
เปYนไปตามมาตรฐานทัน สมัย ผู ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํา รุง รัก ษาซอมแซมและ
ไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก
การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.6 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ า รุง รัก ษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธ ีก ารจัด การความเสี่ ย ง
ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.7 ระบบป[องกันฟ[าผา ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ
และการบํารุ งรั กษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิ ธี ก ารจั ดการความเสี่ ย ง ไดแก การวางแผน
การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.1.8 ระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม
(MATV) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 6.2 ด4านระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล
ระบบปรับอากาศ ภายในอาคาร ระบบระบายอากาศ ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะ
ติดตั้งที่ชองทางหนีไฟ และระบบลิฟต, เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึง
ดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดังนี้
ดัชนีตัว ประเมิน ตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 6.2.1 ระบบปรับ อากาศ ภายในอาคารขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก
การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัว ชี้วัด ความเสี่ย ง 6.2.2 ระบบระบายอากาศ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน
การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

446
ดัชนีตัว ประเมินตัว ชี้วัดความเสี่ ยง 6.2.3 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่
ชองทางหนีไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ ารุงรักษาซอมแซม ประกอบดวย 3 วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.2.4 ระบบลิฟต, ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และ
การบํา รุง รัก ษาซอมแซมและไมเตรีย มการรองรับ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบดวย 3
วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

องคประกอบยอย 6.3 ด4านระบบวิศวกรรมประปา, สุขาภิบาลและดับเพลิง
ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System) ระบบหัวจายน้ําดับเพลิงและระบบ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง(Fire Pump) ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากเปYนระบบ
หลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ขององค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการ
จัดการความเสี่ยง ไดดัง
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle
System) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบดวย 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม และการ
ประเมิน
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เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.2 ระบบหัวจายน้ําดับเพลิงและระบบเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิง(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน
การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.3.3 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ ารุ งรั กษาซอมแซมและไมเปY นไปตามขอกํ าหนดของกฏหมาย
ประกอบดวย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ไดแก การวางแผน การควบคุ ม การสั่งการ และ
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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องคประกอบยอย 6.4 ด4านระบบปfองกันและระบบรักษาความปลอดภัยและอํานวย
ความสะดวกในอาคาร
ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ไดแกระบบกลองวงจรป~ด (CCTV) ระบบแจง
สัญญาณเตือนเมื่อเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบประตูเขา-ออก อัตโนมัติ (Access
Control)ระบบ ทางเขา-ออก อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผูมาติดตอ ระบบอํานวยความ
สะดวกในอาคาร ไดแกระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบตางๆ คือ ระบบ
ไฟฟ[าแสงสวางในบริเวณพื้นที่สวนกลาง ระบบปรับอากาศในสวนของ AHU และ Pump ตางๆ ระบบ
บัตรจอดรถแบบอัตโนมัติ เนื่องจากเปYนระบบหลักของอาคาร โดยสามารถพิจารณาถึงดัชนี ของ
องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ไดดัง
ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.1 ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ไดแก
ระบบกลองวงจรป~ด (CCTV) ระบบแจงสัญญาณเตือนเมื่อเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door) ระบบ
ประตูเขา-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเขา-ออก อัตโนมัติ (Flap gate) ร ะ บ บ แ ล ก
บัตรผูมาติดตอ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการรองรับ
เทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต ประกอบดวย 4 วิ ธี ก ารจั ด การความเสี่ ย ง ไดแก การวางแผน
การควบคุม การสั่งการ และการประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

ดัชนีตัวประเมินตัวชี้วัดความเสี่ยง 6.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ไดแกระบบ
ควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบตางๆ คือ ระบบไฟฟ[าแสงสวางในบริเวณพื้นที่
สวนกลาง ระบบปรับอากาศในสวนของ AHU และ Pump ตางๆ ระบบบัตรจอดรถแบบอัตโนมัติขาด
การตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ประกอบดวย 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง ไดแก การวางแผน การควบคุม การสั่งการ และ
การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)
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3
เกณฑการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน
การประเมิ น ระดั บ โอกาสเกิ ด และระดั บ ผลกระทบพรอมทั้ ง ระบุ ค วามเสี ย หายและ
แนวทางตอบสนองตอความเสี่ยงในการพัฒนาเกณฑ,มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน โดยมีเกณฑ,การประเมินดังนี้
1. การเลือกเทคนิคในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
การกําหนดแนวทางในการเลือกเทคนิคในการจัดการความเสี่ยงไว 4 วิธี ไดแก
1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
1.2 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
นั้นได จึงจําเปYนตองทําการควบคุม หรือใชวิธีในการป[องกันความสูญเสียเพื่อที่จะลดความถี่ของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น
1.3 การคงไวซึ่งความเสี่ ย ง (Risk Retention) ซึ่ ง จะเปY น กรณี ที่ไมสามารถที่จะ
หลีกเลี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงนั้นไวได จึงจําเปYนตองยอมรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Tolerate)
1.4 การถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) เลือกที่จะใชเทคนิคนี้ในกรณีที่โอกาส
ของความเสี่ยงที่มีสูงนั้น ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได และบริษัทก็ไมสามารถที่จะรับภาระตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได
2. หลักการและรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง จากเกณฑ,การประเมิน
เกณฑการประเมิน :
ตัวชี้วัดความเสี่ยง
(1 )

การประเมิน
ความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)

วิธีบริหารความเสีย่ ง
ยอมรับ
(5)

หลีกเลี่ยง
(6)

ถาย
โอน
(7)

ควบคุม
(8)

แนว
ทางการ
ปรับปรุง
(9)

450
คําอธิบายการใช4เกณฑการประเมิน
1. คอลัมน (1) ตัวชี้วัดความเสี่ยง
1.1 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ,ใด หรือ กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจ
เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค,ที่กําหนด
1.2 ปrจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทําใหเกิด ความเสี่ย ง มาจากทั้ง ภายในและภายนอก
หนวยงาน
2. คอลัมน (2) และ (3) การประเมินความเสี่ยง / โอกาส / ผลกระทบ
การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ,
เสี่ยงในอดีต หรือ ความนาจะเปYน ที่จ ะเกิด เหตุก ารณ,ในอนาคต โดยคาดการณ,จากขอมูลในอดีต
รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปrจจัยเสี่ยงในปrจจุบัน การประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามีเหตุการณ,เสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก
ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอคุณภาพการบริหารทรัยากรกายภาพทางอาคารสํานักงาน ฐานะการเงิน
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของ ผูเชาอาคาร ผูใชอาคาร เจาของหรือตัวแทน เปYนตน ให
ประมาณโอกาสและความถี่ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นวามีมากนอยเพียงใด เพื่อพิจารณาผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
3. คอลัมน (4) ระดับความเสี่ยง (มาจากคอลัมน (2) X ( 3))
3.1 การวิเคราะห,ความเสี่ยงของสองจุดนี้ตองใชวิจารณญาณอยางมากวาควรอยูใน
ระดับใด เพราะการวัดความเสี่ยงทําไดยาก โดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ,ระหวางโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอหนวยงานวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ระดับ
ความเสี่ยง คือ คะแนนของโอกาส X คะแนนของผลกระทบ
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1-2 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงตํา

3-6 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงปานกลาง

7-12 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงสูง

13-25 มีโอกาสทีจะเกิดความเสียงสูงมาก
1
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4. คอลัมน (5,6,7,8) วิธีบริหารความเสี่ยง การเลือกกําหนดวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
4.1 การยอมรับ คือ ยอมรับความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่เพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจและมีความเขาใจความเสี่ยงเปYนอยางดี
รวมทั้งประโยชน,ที่ไดรับจากการจัดการความเสี่ยงอาจนอยกวาตนทุนที่ตองเสียไป
4.2 การหลีกเลี่ยง คือ การดําเนินการหลีกเหลี่ยงเหตุการณ,ที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน
หลีกเหลี่ยงและหยุดทํากิจกรรมเหลานั้น
4.3 การถายโอน คื อ เปY น การแบงความรั บ ผิ ด ชอบใหผู อื่ น รวมรั บ ความเสี่ยง เชน
การทําประกันภัยอาคาร
4.4 การควบคุ ม คื อ เปYน การลดหรือควบคุ มความเสี่ ยงโดยใชกระบวนการควบคุม
ภายในเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยง
5. คอลัมน (9) แนวทางการปรับปรุง
ระบุวิธีดําเนินการเพื่อแกไขปรับปรุง หรือเพื่อควบคุม ป[องกันหรือลดความเสี่ยง เชน
การจัดโครงการ/กิจกรรม เปYนตน
ทั้ ง นี้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางกายภาพอาคาร
สํานักงานควรศึกษาหลักเกณฑ,การประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ,ตางๆและเกณฑ,การ
ประเมินผลระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง กอนจะทําใหการประเมินความเสี่ยงมี
ความชั ด เจนและตรงกั บ ความเปY น จริงมากขึ้น และเพื่อเปYนการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได
รายละเอียดตางๆ ตามตารางที่ 1 -3
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) กําหนด
เกณฑไว4 5 ระดับ
มุมมองของโอกาส

การประเมินโอกาส (Likelihood / Frequency) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

โอกาสทีจ่ ะเกิด
ความเสี่ยง

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

รายละเอียด

มีโอกาสเกิดเกือบ
ทุกครั้ง

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูง

มีโอกาสเกิด
บางครั้ง

มีโอกาสเกิดแต
นาน ๆ ครั้ง

แทบไมมีมีโอกาส
เกิดเลย

ความถี่โดยเฉลีย่

1 เดือนตอครั้ง
หรือมากกวา

เกิดขึ้นมากกวา
10 ครั้งตอปƒ

เกิดขึ้น 7-9 ครั้ง
ตอปƒ

เกิดขึ้น 3-6 ครั้ง
ตอปƒ

เกิดขึ้นนอยกวา 2
ครั้งตอปƒ

ตารางที่ 2 แสดงเกณฑการประเมินผลระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact ) กําหนดเกณฑไว4 5 ระดับ
มุมมองของ
ผลกระทบ
ผลกระทบ
ด4านเทคโนโลยี
ผลกระทบ
ด4านการควบคุม
คุณภาพ
ผลกระทบ
ด4านการบริหาร
ผลกระทบ
ด4านการสงมอบ

ผลกระทบ
ด4านความปลอดภัย

ผลกระทบ
ด4านการปฏิบัติงาน

การประเมินผลกระทบ (Impact) จากความเสี่ยง
ระดับ 5
ผลกระทบร4ายแรง
สงผลกระทบและเกิดปrญหารายแรงดาน
เทคโนโลยี ทําใหอาคารหรือผูใชอาคาร
ไดรับความเสียหาย หรือ เครื่องจักรหยุด
ทํางาน อาคารไมสามารถเป~ดใหใชงานได
สงผลกระทบและเกิดปrญหารายแรงดาน
การควบคุมคุณภาพ ทําใหอาคารหรือผูใช
อาคาร ไดรั บ ความเสี ยหายเกิ ดความไม
พอใจอยางรุนแรงดานการควบคุมคุณภาพ
ทําอาคารไมสามารถเป~ดใหใชงานได
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค,หลัก ของอค,
การ หรื อ กระทบตอความอยูรอดของ
องค, ก าร หรื อ กระทบตอชื่ อ เสี ย งอยาง
รุนแรง
ไมสามารถสงมอบงานใหผูเชาอาคารทําให
ไดรับผลกระทบรายแรง อาคารสูญเสีย
ทางการเงินโดยตรง หรือเสียโอกาส และ
ถูกฟ[องรองเรียกรองคาเสียหาย
สงผลกระทบและเกิดปrญหารายแรงดาน
ความปลอดภัย ทําใหอาคารหรือผูใช
อาคาร ไดรับความเสียหายเกิดความไม
พอใจอยางรุนแรง ทําอาคารไมสามารถ
เป~ดใหใชงานได
สงผลกระทบและเกิดปrญหารายแรงดาน
การปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ใหอาคารหรื อ ผู ใช
อาคาร ไดรั บ ความเสี ย หาย หรื อ
เครื่องจักรหยุดทํางาน อาคารไมสามารถ
เป~ดใหใชงานได

ระดับ 4
ผลกระทบสูง
สงผลกระทบและเกิดปrญหาสูงดาน
เทคโนโลยีแตสามารถแกไขปrญหาเพื่อลด
ความรายแรงลงได สามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 3 ชั่วโมง
สงผลกระทบและเกิ ด ปrญ หาสู งดานการ
ควบคุมคุณภาพ แตสามารถแกไขปrญหา
เพื่อลดความรายแรงลงได สามารถแกไข
ปrญหาไดภายใน 3 ชั่วโมง

ระดับ 3
ผลกระทบปานกลาง
สงผลกระทบและเกิดปrญหาปานกลางดาน
เทคโนโลยี แตสามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 2 ชั่วโมง

ระดับ 2
ผลกระทบน4อย
สงผลกระทบและเกิดปrญหานอย ดาน
เทคโนโลยี แตสามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 1 ชั่วโมง

ระดับ 1
ผลกระทบน4อยมาก
ผลกระทบดานเทคโนโลยีเกิดปrญหา
นอยลง และสามารถแกไขปrญหาตางได
ทันเวลา และใชเวลาแกไขไดอยางรวดเร็ว

สงผลกระทบและเกิ ด ปr ญ หาปานกลาง
ดานการควบคุมคุณภาพ แตสามารถแกไข
ปrญหาไดภายใน 2 ชั่วโมง

สงผลกระทบและเกิดปrญหานอย ดานการ
ควบคุมคุณภาพ แตสามารถแกไขปrญหา
ไดภายใน 1 ชั่วโมง

มีผลทําใหผลการดําเนินงานลดลงเล็กนอย
หรือเป[าหมายคลาดเคลื่อนไป

มีผลกระทบตอกลยุทธ,ที่รุนแรง ทําใหมี
แนวโนมสูงที่จะกระทบตอชื่อเสียงมาก

มีผลกระทบปานกลางตอกลยุทธ, หรือมี
แนวโนมสูงที่จะมีผลกระทบตอชื่อเสียง

มีผลกระทบบางตอกลยุทธ,องค,การ หรือมี
แนวโนมบางที่จะมีผลกระทบตอชื่อเสียง
ในระยะเวลาสั้น ๆ

มีผลกระทบนอยมากตอกลยุ ทธ,องค,การ
หรือชื่อเสียง องค,การ

ไมสามารถสงมอบงานใหผูเชาอาคารทําให
ไดรับผลกระทบสูง อาคารสูญเสียทาง
การเงินโดยตรง หรือเสียโอกาส

ไมสามารถสงมอบงานใหผูเชาอาคารทําให
ไดรับผลกระทบปานกลาง อาคารสูญเสีย
ทางการเงินโดยตรง

ไมสามารถสงมอบงานใหผูเชาอาคารทําให
ไดรับผลกระทบนอย

ไมสามารถสงมอบงานใหผูเชาอาคารทําให
ไดรับผลกระทบนอยมาก

สงผลกระทบและเกิดปrญหาสูงดานความ
ปลอดภัย แตสามารถแกไขปrญหาเพื่อลด
ความรายแรงลงได สามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 3 ชั่วโมง

สงผลกระทบและเกิดปrญหาปานกลางดาน
ความปลอดภัย แตสามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 2 ชั่วโมง

สงผลกระทบและเกิดปrญหานอย ดาน
ความปลอดภัย แตสามารถแกไขปrญหาได
ภายใน 1 ชั่วโมง

ผลกระทบดานความปลอดภัยเกิดปrญหา
นอยลง และสามารถแกไขปrญหาตางได
ทันเวลา และใชเวลาแกไขไดอยางรวดเร็ว

สงผลกระทบและเกิ ด ปr ญ หา ดานการ
ปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ใหอาคารหรื อ ผูใชอาคาร
ไมไดรับความสะดวกในการใชอาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแกไขแลว
เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

สงผลกระทบและเกิ ด ปr ญ หา ดานการ
ปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ใหอาคารหรื อ ผูใชอาคาร
ไมไดรับความสะดวกในการใชอาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแกไขแลว
เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง

สงผลกระทบและเกิ ด ปr ญ หา ดานการ
ปฏิ บั ติ ง าน ทํ า ใหอาคารหรื อ ผูใชอาคาร
ไมไดรับความสะดวกในการใชอาคารและ
เครื่องจักรหยุดทํางาน สามารถแกไขแลว
เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

ผลกระทบการปฎิ บั ติ ง านเกิ ด ปr ญ หา
นอยลง และสามารถแกไขปr ญ หาตางได
ทันเวลา และใชเวลาแกไขไดอยางรวดเร็ว
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ตารางที่ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง
วิธีการจัดการความเสี่ยง
ลําดับ

วิธีการจัดการ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

1

การวางแผน (P)

การวางแผนงานที่สอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ และการนํามาปฎิบัติ

2

การควบคุม (C)

การตรวจสอบการปฏิบัติงานวาไดมีการดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไวหรือไม และควบคุมใหเปYนไปตามแผน

การนํา (L)

ผูบริหารขององค,การมีความใสใจในการติดตาม รวมแกปrญหาเพื่อใหองค,การดําเนินตามนโยบายยุทธศาสตร,
กลยุทธ, ทิศทาง และแผนงานขององค,การ

4

การสั่งการ (D)

การมอบหมายงานบางสวนใหผูใตบังคับดําเนินการ และมีการติดตามผลการดําเนินงาน

5

การอํานวยการ/กฎระเบียบ (Com)

การอํานวยการและการตรวจสอบการปฎิบัตติ ามกฎระเบียบ

6

การประสานงาน (Co)

การจัดใหคนในองค,การทํางานสัมพันธ,สอดคลองกัน และสรางการทํางานเปYนทีม

7

การประเมิน (Ass)

การประเมินหาจุดเดนและจุดดอยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา

3
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง
องคประกอบหลักของ
เกณฑ
1.ความเสี่ยงด4าน
เทคโนโลยี
(Risk for
Technology)

องคประกอบยอย
1.1 ดานระบบ
วิศวกรรมไฟฟ[าและ
สื่อสาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

1.1.1 อุปกรณ,ระบบไฟฟ[ากําลัง มีอายุการใชงานมานาน ไมทัน - การวางแผน (P)
เทคโนโลยีสมัยใหม
- การควบคุม (C)
1.1.2 ระบบไฟฟ[าสํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟ[าระบบการจาย
ไฟฟ[ า ภายในอาคาร โดยสงผานหมอแปลงไฟฟ[ า ขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม
1.1.3 ระบบสื่อสาร ไดแกระบบโทรศัพท, ระบบอินเตอร,เน็ต ขาด
การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม และไมเตรียมการ
รองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
1.1.4 เตือ นอัค คี ภัย ซึ่ง ถู กออกแบบใหเปY นไปตามมาตรฐาน
ทั น สมั ย ผู ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษา
ซอมแซมและไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

1.1.5 ระบบเสียงและระบบประกาศเรียก ระบบป[องกัน
ฟ[าผาระบบเสาอากาศและวิทยุและโทรทัศน,รวม (MATV)
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม
1.2 ดานะบบงาน
วิศวกรรมเครื่องกล

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

1.2.1 ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม
1.2.2 ระบบอัดอากาศ มีโดยระบบนี้จะติดตั้งที่ชองทางหนี
ไฟ ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการบํารุงรักษาซอมแซม

- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

1.3 ดานระบบ
วิศวกรรมประปา,
สุขาภิบาลและ
ดับเพลิง

1.4 ดานระบบ
ป[องกันและรักษา
ความปลอดภัยและ
อํานวยความสะดวก
ในอาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

1.2.3 ระบบลิ ฟ ต, ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
ในอนาคต

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

1.3.1 ระบบดับเพลิงหัวฉีดอัตโนมัติ (Sprinkle System)
ระบบหั วจายน้ํ า ดับ เพลิ งและระบบเครื่อ งสูบ น้ํ าดั บ เพลิ ง
(Fire Pump) ขาดการตรวจสอบ ทดสอบ และการ
บํารุงรักษาซอมแซมและไมเตรียมการรองรับเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้นในอนาคต
1.3.2 ระบบการบําบัดน้ําเสียมีระบบบําบัดน้ําเสียขาดการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และการบํ า รุ งรั ก ษาซอมแซมและไม
เปYนไปตามขอกําหนดของกฏหมาย

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

1.4.1 ระบบป[องกันและรักษาความปลอดภัย ไดแกระบบกลองวงจรป~ด
(CCTV) ระบบแจงสัญญาณเตือนเมื่อเป~ดประตูหนีไฟ (Fire Exit Door)
ระบบประตูเขา-ออก อัตโนมัติ (Access Control)ระบบ ทางเขา-ออก
อัตโนมัติ (Flap gate)ระบบแลกบัตรผูมาติดตอ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษาซอมแซมและไมเตรี ย มการรองรั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต
1.4.2 ระบบอํานวยความสะดวกในอาคาร ไดแกระบบควบคุมอาคาร
อัตโนมัติ (BAS) โดยควบคุมระบบระบบตางๆ คือ ระบบไฟฟ[าแสงสวาง
ในบริเวณพื้ นที่สวนกลาง ระบบปรับ อากาศในสวนของ AHU และ
Pump ตางๆ ระบบบัต รจอดรถแบบอัตโนมัติ ขาดการตรวจสอบ
ทดสอบ และการบํ า รุ ง รั ก ษาซอมแซมและไมเตรี ย มการรองรั บ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในอนาคต

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

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

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

- การวางแผน (P)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ
2.ความเสี่ยงสําหรับการ
ควบคุมคุณภาพ
(Risk for Quality
Control)

องคประกอบยอย

2.1 ดานเจาของ
อาคาร/ตัวแทน
เจาของอาคาร

2.2 ดานผูบริหาร
อาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ
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2.1.1 เจาหนาที่ ข าดการประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ - การนํา (L)
ประเมิน ผล ทํา ใหการดําเนิน การดานกายภาพไมสะดวก - การควบคุม (C)
ราบรื่นและไมเปYนไปตามแผน
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
2.1.2 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมสามารถปฎิบัติงาน - การนํา (L)
และขาดการควบคุ ม ใหกิ จ กรรมตางๆ ไดตามหนาที่ ที่ - การควบคุม (C)
กําหนดไว อยางเขาใจและถูกตอง
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
2.1.3 เจาหนาที่ ข าดความรู ความเขาใจและไมมี ก าร - การนํา (L)
ติดตาม และไมควบคุม คุณภาพใหไดอยางถูก ตองและไม - การควบคุม (C)
สามารถแนะนําการแกไขปrญหาไดอยางเหมาะสม
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
2.2.1 เจาหนาที่ ข าดการประสานงาน ควบคุ ม กํ า กั บ - การวางแผน (P)
ประเมิ น ผล ใหกั บ เจาของอาคาร ไดแกกลุ มงานบริ ก าร - การนํา (L)
สนั บ สนุ น (Support service) และกลุ มงานบริ ก าร - การควบคุม (C)
วิศวกรรมอาคาร(Engineering service)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
2.2.2 ไมสามารถแกไขสถานการณ,ไดหากพบปrญหาการ - การนํา (L)
ใหบริ ก ารและการดู แ ลผู เชาอาคาร ผู ใชอาคารและผู มา - การควบคุม (C)
ติดตออาคารและกับเจาของอาคาร
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)

การประเมิน

ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

3) ความเสี่ยงในการ
บริหาร
(Risk for
Management)

องคประกอบยอย

3.1 ดานการ
วางแผน

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

2.2.3 เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจและไมติดตาม ไม - การวางแผน (P)
สามารถแนะนํ า การแกไขปr ญ หาไดอยางเหมาะสมใหกั บ - การนํา (L)
เจาของอาคารและผูเชาอาคารและผูมาติดตอ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.1.1 ขาดการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร, กลยุทธ, ทิศทาง - การวางแผน (P)
และแผนงานขององค,การ
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.1.2 ขาดการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและจัดหาทรัพยากร - การวางแผน (P)
ทางกายภาพใหเพียงพอตอการทํางานขององค,การ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.1.3 ขาดการจัดทํางบประมาณและการบริหารการใช
- การวางแผน (P)
งบประมาณ
- 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,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

3.2 ดานการจัด
องค,การ

3.3 ดานการเปYน
ผูนํา

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

3.2.1 ไมมีกระบวนการในการใหบริการที่เหมาะสม ยังพบ - การควบคุม (C)
ขอผิดพลาด ขาดความรวดเร็ว
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.2.2 มีจํานวนเจาหนาที่ ที่ใหบริการไมเพียงพอกับผูเชา ผู - การควบคุม (C)
มาติดตอในอาคาร
- การสั่งการ (D)
- การประเมิน (Ass)
3.2.3 ขาดเจาหนาที่ปฏิบัติงานและใหบริการในชวงเวลาพัก - การควบคุม (C)
กลางวัน
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.3.1 ขาดความพรอมที่จะแกไขปrญหาและใหคําปรึกษาที่ - การนํา (L)
เปYนประโยชน,
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
3.3.2 ขาดการใหบริก ารชวยเหลื องานในดานตางๆ เชน - การนํา (L)
พนักงาน พูดจาไมไพเราะและไมเต็มใจ ใหบริการ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.3.3 ขาดความกระตือรือรน เอาใจใส และใหบริการดวย - การนํา (L)
ความเต็มใจ
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

3.4 ดานการควบคุม

4. ความเสีย่ งสําหรับการ 4.1 ดานการสง
สงมอบ (Risk for
มอบพืน้ ที่
andover)
4.2 ดานการจัดเก็บ
รายได

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

3.3.4 ขาดการใหคําแนะนํา และตอบขอซั กถามไดอยาง - การนํา (L)
ชัดเจน ถูกตอง
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.4.1 ขาดการติดตามผลการแกไขงานทุกครั้งและรายงาน - การควบคุม (C)
ใหเจาของ รับทราบ
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.4.2 ไมสามารถใหบริการและแกไขปrญหาที่ตองการได
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
3.4.3 ขาดการควบคุม ผูรับ เหมาภายนอกใหปฎิบั ติตาม - การควบคุม (C)
กฎระเบียบ
- การสั่งการ (D)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
4.1.1 เจาหนาที่ขาดการกําหนดมาตรฐานการวัดพื้นที่ ที่จะ - การควบคุม (C)
สงและขาดความรู ความเขาใจการวั ด พื้ น ที่ แ ละการ - การสั่งการ (D)
ประสานงานดานตางๆในการสงมอบพื้ นที่ เพื่ อลดความ - การประสานงาน (Co)
เสี่ยงและโอกาสเกิดความผิดพลาดในการวัดพื้นที่
- การประเมิน (Ass)
4.2.1 การจั ด เก็ บ คาเชาพื้ น ที่ การจั ด เก็ บ คาไฟฟ[ า คา - การควบคุม (C)
น้ําประปา เจาหนาที่ขาดการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการ - การสั่งการ (D)
เชาพื้นที่ของผูเชาแตละรายยังไมชัดเจนและไมถูกตอง และ - การประสานงาน (Co)
ไมมีผูคอยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลผูเชาตลอดเวลาเพื่อ - การประเมิน (Ass)
ป[องการการผิดพลาด
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

5. ความเสีย่ งด4านความ
ปลอดภัย
(Risk for Safety)

องคประกอบยอย

5.1 ดานสุขภาพ
และสุขภาพอนามัย
ของผูใชอาคาร
(Health Risks)

5.2 ดานอุบัติภัย
เปYนความเสี่ยงจาก
สภาวะที่เปYน
อันตราย
(Safety Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง
4.2.2 การจั ด เก็ บ คาที่ จ อดรถยนต, รถจั ก รยานยนต,
เจาหนาที่ขาดการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บคาที่
จอดรถยนต, รถจั ก รยานยนต, แตละรายใหชั ด เจนและ
ถูกตอง และขาดผูคอยตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลการ
จัดเก็บคาจอดรถยนต,รถจักรยานยนต,
5.1.1 ขาดการควบคุม ระดับอุ ณหภูมิ ความชื้น คุณภาพ
อากาศ ปริ ม าณของอากาศบริ สุท ธิ์ (Fresh air) ให
เหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

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

5.1.2 ระดั บ คุ ณภาพแสงสวางที่ ไมดี ไมเหมาะสมและ - การวางแผน (P)
ระดับเสียงไมเหมาะสมกับมาตรฐานของอาคาร
- การควบคุม (C)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.1.3 ขาดการควบคุมระดับฝุuนละออง เชื้อโรคในอากาศ - การวางแผน (P)
ระดับของ CO2,CO3 และกzาซพิษอื่นๆ กลิ่น ไมเหมาะสม - การควบคุม (C)
กับมาตรฐานของอาคาร
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.2.1 ขาดการควบคุม อุบัติเหตุ ภัยจากอาคารสถานที่ที่ - การวางแผน (P)
เปY น อั น ตรายและการใหความรู และการประชาสั ม พั น ธ, - การควบคุม (C)
เกี่ยวกับการป[องกันอุบัติเหตุ ไฟดูด/ไฟฟ[าซ็อต การป[องกัน - การประสานงาน (Co)
อัคคีภัยและการซอมหนีไฟ
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

5.3 ดานความ
ปลอดภัย
(Security Risk)

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ผล
กระทบ

ข4อเสนอแนะ

5.2.2 ขาดการควบคุ ม และการตรวจสอบสภาพระบบ - การวางแผน (P)
ประปาอาคารเพื่อป[องกันเหตุทอน้ําแตกและเกิดน้ําทวมได - การควบคุม (C)
และแผนการป[องกันภัยจากน้ําทวมหรืออุทกภัย
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.2.3 ขาดการหาความรู เรื่ อ งแผนดิ น ไหว และการ - การวางแผน (P)
ตรวจสอบสภาพอาคารในการรองรับระดับคาความรุนแรง - การนํา (L)
ของแผนดินไหวที่เกิดขึ้น
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
5.3.1 ขาดการควบคุมการเขาออกพื้นที่ ไมควบคุมคนเขา - การควบคุม (C)
ออกพื้นที่ ที่ผานระบบควบคุมการเขาออกโดยการแลกบัตร - การสั่งการ (D)
เขาพื้นที่ของอาคาร ขาดการป[องกันการลักทรัพย,และการ - การประสานงาน (Co)
โจรกรรมการทํารายรางกายหรือการคุกคาม ตอชีวิต การ - การประเมิน (Ass)
ควบคุ ม การจราจรการวางแผนการหาขอมู ล การชุ ม นุ ม
ประทวง
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ
6)ความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั ิงาน
(Risk for
Operation)

องคประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

6.1 ดานการเงิน

6.1.1 การเรียกเก็บเงินผูเชา ไมถูกตอง สงผลใหขาดความ - การควบคุม (C)
นาเชื่อถือ และเจาของอาคารไดรับเงินไมครบถวน
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.1.2 จัดสงเอกสารทางบัญชีและการเงิน ไดแก ใบแจงหนี้ - การควบคุม (C)
ใบเสร็จ ไมตรงตามเวลาที่กําหนดทําใหผูเชาชําระเงินลาชา - การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.1.3 มาตรการติดตามหนี้สินไมรัดกุม ทําใหเกิดหนี้คาง - การควบคุม (C)
เกินระยะเวลาที่กําหนด 44 วัน
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.1.4 การไมนํ า เงิ น สดที่ ผูเชาชํ า ระเขาบั ญ ชี ของเจาของ - การควบคุม (C)
อาคารภายในแตละวั น สงผลใหเจาของอาคารไดรั บเงิ น - การประสานงาน (Co)
ลาชา หรือ อาจเกิดปrญหาเงินสูญหาย
- การประเมิน (Ass)
6.1.5 การจัดสงขอมูลทางบัญชีและการเงิน ใหกับเจาของ - การควบคุม (C)
อาคารไมถูกตอง สงผลใหเจาของอาคารไมทราบขอมูลทาง - การประสานงาน (Co)
บัญชีและการเงินที่ถูกตอง เชน รายงานหนี้คงคางชําระของ - การประเมิน (Ass)
ผูเชาไมตรงกับความเปYนจริงที่เกิดขึ้น

6.2 ดานปฎิบัติงาน
และบํารุงรักษา
(Operations &
Maintenance)

6.2.1 เจาหนาที่ ไมทํ า ตามแผนงานการบํ า รุ งรั ก ษา เปY น
ประจํ า ทุ ก เดื อ น ทํ า ใหเครื่ อ งจั ก รเกิ ด การชํ า รุ ดเสี ย หาย
กอนกําหนด และอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของผูเชาและ
ผู ใชอาคาร และเจาของอาคาร อาจทํ า ใหผู เชาและผู ใช
อาคาร เรียกคาเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นกับเจาของอาคาร

การประเมิน
โอกาส

ข4อเสนอแนะ

ผล
กระทบ

- การวางแผน (P)
- การนํา (L)
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
การประเมิน
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

โอกา
ส

ผล

ข4อเสนอแนะ

6.2.2 เจาหนาที่ ข าดความรู ทั ก ษะ ความเขาใจในการ - การนํา (L)
ซอมแซม ทําใหอุปกรณ,เครื่องจักรเสียหาย
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.2.3 เจาหนาที่ ไ มดู แ ลรั ก ษาอาคาร ตามที่ ก ฎหมาย - การควบคุม (C)
พระราชบัญ ญัติ และขอบังคับที่เกี่ ยวของกับทางราชการ - การสั่งการ (D)
กําหนดไว
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
6.2.4 เจาหนาที่ ข าดการใสใจและมีความรู ที่เพี ยงพอ ใน - การควบคุม (C)
การซอมแซมอุปกรณ,กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรงดวน
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.2.5 เจาหนาที่ขาดการจัดทําบันทึกการทํางานของระบบ - การควบคุม (C)
เพื่อนํามาวิเคราะห,การทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ,หลัก - การสั่งการ (D)
และระบบประกอบอาคารตางๆ ในอาคาร หากไมทราบ - การประสานงาน (Co)
การณ, ล วงหนาเครื่ อ งอุ ป กรณ, ห ลั ก และระบบประกอบ - การประเมิน (Ass)
อาคารตางๆ ในอาคารอาจเกิดการชํารุดเสียหาย และสงผล
อาจทําใหเกิดความเสียหายที่รุนแรงได
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

6.3 ดานบริการ
อาคาร

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ข4อเสนอแนะ

ผล
กระทบ

6.3.1 เจาหนาที่ไมมีการปรั บปรุ งแผนฉุกเฉินในกรณีเกิด - การวางแผน (P)
เหตุฉุกเฉินตางๆอาจจะทําใหไมสามารถปฎิบัติไดถูกตอง - การนํา (L)
ตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉิน
- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.3.2 เจาหนาที่ไมมีการปรับปรุงคูมือ การใชอาคาร และ - การนํา (L)
ปรั บ ปรุ ง ขอมู ล งานอาคาร ขอมู ล ของผู เชา ในระบบ - การควบคุม (C)
อิเล็กทรอนิกส,
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.3.3 เจาหนาที่ขาดความเอาใจใสในการควบคุมดูแลงาน - การวางแผน (P)
บริการดานตางๆ ไดแกดานงานรักษาความปลอดภัย ดาน - การนํา (L)
งานรั ก ษาความสะอาด ดานงานกํ า จั ด แมลง+ดานงาน - การควบคุม (C)
สุขอนามัยและ ดานงานดูแลภูมิทัศน,
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
- การอํานวยการ/
กฎระเบียบ (Com)
6.3.4 ปrญหาทางการเมือง เชน ชุมนุมทางการเมือง สงผล - การควบคุม (C)
ใหอาคารสูญเสียรายได
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
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ตารางที่ 4 แบบประเมินการจัดการความเสี่ยง องค,ประกอบหลักของเกณฑ, องค,ประกอบยอย ตัวชี้วัดความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง (ตอ)
องคประกอบหลักของ
เกณฑ

องคประกอบยอย

ตัวชี้วดั ความเสีย่ ง

6.4 ดานการ
6.4.1 การลาชาในการจัดทําเอกสารจัดซื้อ จัดจางและไม
สนับสนุนงานจัดการ เปYนไปตามงบประมาณที่วางไว สงผลใหเกิดความลาชาของ
อาคาร
การดําเนินงานในสวนงานที่เกี่ยวของและการจัดซื้อ จัดจาง
6.4.2 เจาหนาที่ขาดการประสานงานที่ดีภายในสหนวยงาน
สงผลใหขอมู ล ที่ ป ระสานงานไปยั งสวนงานอื่ น ผิ ดพลาด
และอาจจะกอใหเกิดความเสียหายไดในกรณีเปYนการเรียก
เก็บเงิน
6.4.3 การสงเรื่องที่ผูเชารองเรียน ไปยังสวนงานที่เกี่ยวของ
ขาดประสิทธิภาพ ทําใหการแกไขเรื่องตางๆ ลาชา หรือไม
ขอความไดรับการแกไข
6.5 ดานการบริการ
และการดูแลผูเชา
อาคาร ผูใชอาคาร
และผูมาติดตอ
อาคาร

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

การประเมิน
โอกาส

ข4อเสนอแนะ

ผล
กระทบ

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

- การควบคุม (C)
- การสั่งการ (D)
- การประสานงาน (Co)
- การประเมิน (Ass)
6.5.1 เจาหนาที่ขาดความรู ทักษะการทํางานดานบริการ - การควบคุม (C)
และขาดการเอาใจใส การควบคุ ม ประสานงานและการ - การสั่งการ (D)
ใหบริการดานการบริการผูเชาอาคาร ผูใชอาคารและผูมา - การประสานงาน (Co)
ติดตออาคาร
- การประเมิน (Ass)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554

นายธงชัย ทองมา
99/35 หมู 8 ตําบลคลองตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการ (กบข)

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร6(สาขาไฟฟ9ากําลัง)
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6
ปริญญาโท : การบริหารทรัพยากรกายภาพ (Facility Management)
คณะสถาปตยกรรมศาสตร6 จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
พ.ศ. 2556 – 2559
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
ผู0อํานวยการ ผู0บริหารฝQาย ฝQายบริหารสํานักงาน
พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน กองทุนบําเหน็จบํานาญข0าราชการ (กบข)
ผู0ชวยกรรมการผู0จัดการสายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย6
บริษัท จีพีเอฟ พร็อพเพอร6ตี้ แมเนจเม0นท6 จํากัด
ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557-2559

พ.ศ. 2559

การนําเสนอผลงานวิจัย - เรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พนักงานชางประจําอาคาร อาคารสํานักงานให0เชาระดับเอ: กรณีศึกษา
อาคารอับดุลราฮิม.
ผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่ได0รับการตีพิมพ6
เรื่องวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานชางประจําอาคาร
อาคารสํ า นั ก งานให0 เ ช าระดั บ เอในบริ เ วณศู น ย6 ก ลางเขตธุ ร กิ จ
กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาอาคารอับดุลราฮิม.
เรื่องปจจัยที่สงผลตอการจัดการ การบริหารทรัพยากรกายภาพ: อาคาร
สํานักงานให0เชาระดับ เอ ในบริเวณศูนย6กลางเขตธุรกิจกรุงเทพมหานคร.
เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง:องค6การ
ในยุคโลกาภิวัฒน6.
เรื่องวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงด0วยแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางกายภาพอาคารสํานักงานเพื่อมุงสูการพัฒนาเกณฑ6การประเมิน.
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข0องกับวิทยานิพนธ6ที่ได0รับการตีพิมพ6
เรื่ องการพั ฒ นาเกณฑ6 มาตรฐานการประเมิ น ความเสี่ ย งในการบริ ห าร
จัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสํานักงาน.

