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บทคัดย่อ: งานวิจยั ฉบับนี้ได้จดั ทาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปแบบ
ประกอบตามมาตรฐาน Australian/New Zealand Standard 4360 (AS/NZS 4360) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์ความเสีย่ งและนาเสนอแผนควบคุมทีช่ ่วยในการบรรเทาความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากในอดีตทีผ่ ่านมา
ทางบริษทั มักพบปั ญหาโครงการล่าช้ากว่าแผนงานโดยคิดเป็ น 67% จากโครงการทัง้ หมด 27 โครงการใน
ระยะเวลา 5 ปี (2014-2018) ส่งผลให้ทางบริษทั สูญเสียทรัพยากรและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คิดเป็ นมูลค่าโดยประมาณ
30,000,000 บาท ผลทีไ่ ด้จากระบุความเสีย่ งและประเมินความเสีย่ งพบว่ามีความเสีย่ งทีอ่ าจทาให้การดาเนินงาน
โครงการล่าช้าอยู่ 8 ความเสีย่ ง โดยแบ่งออกเป็ นความเสีย่ งภายใน 6 ความเสีย่ ง และความเสีย่ งภายนอก 2
ความเสี่ยง จากนัน้ ผู้วิจยั จึงนาความเสี่ย งภายในที่ได้ไปวิเคราะห์สาเหตุ ท่แี ท้จริงของความเสี่ยงด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA) และนาสาเหตุทไ่ี ด้ไปจัดทาแผนควบคุมความเสีย่ ง
โดยจัดทาได้ทงั ้ หมด 15 แผน จากนัน้ จึงนาแผนทีไ่ ด้ไปทาแบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of ItemObjective Congruence : IOC) เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการลดโอกาสเกิดและความรุนแรงของแผน
ควบคุม ผลจากการประเมินพบว่ามีแผนควบคุมทีร่ ะดับคะแนนเกิน 0.5 จานวน 14 แผนซึง่ คิดเป็ น 93% จากแผน
ทัง้ หมด จึงสรุปได้ว่าแผนควบคุมความเสีย่ งทีจ่ ดั ทาขึน้ สามารถนาไปเป็ นต้นแบบ และประยุกต์ใช้ในการบริหาร
โครงการอื่น ๆ ของบริษทั ให้มคี วามเป็ นมาตรฐานในด้านคุณภาพ และเวลายิง่ ขึน้
คาสาคัญ: การบริห ารความเสี่ย ง; การบริห ารความเสี่ย งโครงการ; เฟอร์นิ เ จอร์สาเร็จ รู ป แบบประกอบ;
การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง; ค่าดัชนีความสอดคล้อง
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Abstract: This study has conducted guidelines for risk management plan for knock down furniture
installation project in accordance with Australian/New Zealand Standard 4360 (AS/NZS 4360). The
objectives of this study are to analyze the related risks and to provide risk control plan for mitigating the
risks of the project. In the past, the company often encountered project delays later than the plan, which
the delayed projects are equal to 67% of the total 27 projects within last 5 years (2014-2018), which led
to loss of the company’s resources and expenses of 30,000,000 baht. There are 8 potential delays in
project operations that are derived from identifying risks and assessing risks, which can be divided into 6
internal risks and 2 external risks. The root causes of the internal risks were analyzed by using the Fault
Tree Analysis (FTA) method. There are 15 risk control plans that were created from those root causes.
The Index of Item-Objective Congruence (IOC) was conducted to consider the ability to reduce the
likelihood and consequence of those 15 risk control plans. The IOC evaluation shows that there are 14
risk control plans (93% of the total plans) which their scores are higher than 0.5. It can be concluded
that the risk control plans that were created from this study can be used as a model and can be used in
other projects of the company.
Keywords: Risk management; Project risk management; Knock down furniture; Fault tree analysis;
Index of item-objective congruence
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1. บทนา

ขอบเขตของการศึก ษานี้ จึง น าเสนอการบริห าร
ความเสีย่ งของโครงการติดตัง้ เฟอร์นิเจอร์ประเภทชุด
ครัว โดยใช้ ม าตรฐานการบริห ารความเสี่ย งของ
Australian/New Zealand Standard 4360
(AS/NZS 4360) ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่งานวิจยั ด้านการ
บริหารความเสีย่ งโครงการนิยมใช้และเป็ นมาตรฐานที่
ได้รบั การยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพใน
การบริหารโครงการ โดยมีขนั ้ ตอนการดาเนินงาน 7
ขัน้ ตอนดังนี้ (1) กาหนดกรอบการบริหารความเสีย่ ง
(2) การระบุความเสี่ยง (3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
(4) การประเมินความเสีย่ ง (5) การจัดการความเสีย่ ง
( 6) กา ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ก า ร ต รว จ ส อบ ( 7) ก า ร
ประชาสัมพันธ์และปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ

การขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยมีก ารเติบ โตเพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มีโ ครงการ
บ้านพักอาศัย และคอนโดมิเนียมขยายตัวเป็ นจานวน
มาก ส่งผลให้ธุรกิจการออกแบบและตกแต่ งรวมถึง
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เจริญเติบโตตามไปด้วย
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เป็ นหนึ่งในธุรกิจ ทีม่ กี ารแข่งขัน
สูง ในปั จ จุ บ ัน โดยบริษั ท ที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ ประเภทนี้
ส่วนมากนัน้ จะเน้ น ขายงานโครงการเป็ น หลัก ซึ่ง มี
ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้
เหมาะสม เพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และป้ องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น เวลา คุณภาพ หรือค่าใช้จ่าย
งานวิจ ัยนี้ดาเนินการในบริษัทแห่ งหนึ่งในธุ รกิจ
เฟอร์นิเ จอร์ โดยบริษัท ดาเนิ นธุ ร กิจ แบบครบวงจร
ตัง้ แต่นาเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
รวมถึงบริการออกแบบและติดตัง้ โดยโครงการทีเ่ ลือก
มาทาการศึกษาคือโครงการติดตัง้ ชุดครัว ตัวอย่างดัง
รูปที่ 1 ซึง่ เป็ นสินค้าทีม่ ยี อดขายสูงทีส่ ดุ ในบริษทั จาก
การศึกษาปั ญหาพบว่าบริษทั มีโครงการทีไ่ ม่สามารถ
เสร็จตามแผนจานวนมากโดยคิด เป็ น 67% จาก
โครงการทัง้ หมด 27 โครงการในระยะเวลา 5 ปี ดังรูป
ที่ 2 ส่งผลให้ทางบริษทั เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิม่ มาก
ขึน้ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน ซึ่งคิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 30,000,000 บาทโดยประเมินจาก 5% ของ
ยอดขายในแต่ละโครงการที่ไม่เสร็จตามแผนงาน ดัง
ตารางที่ 1 ทางผูว้ จิ ยั จึงนาเสนอการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของบริษัทและลดความ
เสีย่ งทีจ่ ะทาให้เกิดความสูญเสียในด้านต่าง ๆ

รูปที่ 1 ตัวอย่างสินค้าประเภทชุดครัว

รูปที่ 2 จานวนโครงการทีไ่ ม่เสร็จตามแผนงาน
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ตารางที่ 1 ค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสทางการเงิน
โดยประมาณ
ปี ที่

ค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาส
ทางการเงิ น (บาท)

2014
2015
2016
2017
2018

1,500,000
5,100,000
10,000,000
4,500,000
8,500,000

โครงการ โดยเฉพาะงานวิจยั ของ [1] ซึง่ กล่าวถึงการ
บริห ารความเสี่ย งของโครงการออกแบบตกแต่ ง
ภายใน ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับงานวิจยั นี้ ในส่วน
ของงานวิจยั ที่เหลือเป็ นการใช้แนวทางอื่น ๆ ทีไ่ ม่ ซ้า
กัน ดังนัน้ งานวิจยั นี้จะเลือกแนวทางการบริหารความ
เสีย่ งของมาตรฐาน AS/NZS 4360 เป็ นแนวทางใน
การดาเนินงาน
Thidarat Ponpai [14] ได้แนะนาแนวทางของ
การบริหารความเสีย่ งโครงการก่อสร้างในประเทศไทย
ไว้ว่ า ให้พิจ ารณาระบุ ค วามเสี่ย งจากกิจ กรรมตาม
โครงสร้างการจาแนกงาน (Organization) หรือตาม
กระบวนการท างาน (Process) จากการทบทวน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งโครงการ
ก่อสร้างและโครงการด้านอื่น ๆ ทัง้ หมด 14 งาน
[1, 5, 7-10, 13, 15-18] พบว่ามีการระบุความเสีย่ ง
จากกระบวนการทางานทัง้ หมด 8 งานวิจยั ได้แก่
[1-5, 15-17] โดยเฉพาะงานวิจยั ของ [1] ที่มคี วาม
คล้ายคลึงกับงานวิจยั นี้ ดังนัน้ งานวิจยั นี้จะทาการระบุ
ความเสีย่ งโดยพิจารณาตามกระบวนการทางานของ
โครงการ

2. วิ ธีการวิ จยั
2.1 ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นของโครงการกรณี ศึกษา
จากการศึก ษาข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ของบริษัท พบว่ า
โครงกา รติ ด ตั ้ง เฟอร์ นิ เ จ อร์ ชุ ดครั ว มี ข ั ้น ตอน
กระบวนการดาเนินงานโดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง คือ
1.ช่วงก่อนเริม่ ดาเนินงานมีขนั ้ ตอนหลัก ๆ เช่น การ
ออกแบบและเสนอราคา 2.ช่ ว งระหว่ า งดาเนิ น งาน
เป็ นช่ ว งที่ น าสิ น ค้ า เข้ า ไปติ ด ตั ง้ ที่ โ ครงการ และ
3.ช่วงหลัง การดาเนินงานจะเป็ นช่ วงสุดท้า ยคือการ
จัดทาเอกสารต่าง ๆ เพื่อสิน้ สุดโครงการ ดังแสดงใน
รูปที่ 3
2.2 ดาเนิ นการบริหารความเสี่ยง
2.2.1 ศึกษาการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง
ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งทีง่ านวิจยั นิยมใช้จากทัง้ หมด 13 งาน [113]
พบว่ า มี ก ารใช้ ม าตรฐานการบริ ห าร
ความเสีย่ ง Australian/New Zealand Standard 4360
(AS/NZS 4360) เป็ นแนวทางทัง้ หมด 3 งาน [1, 3, 4]
ซึ่งเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ ง

2.2.2 การระบุความเสี่ยง
ความเสี่ ย งโดยปกติ แ ล้ ว จะแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท คื อ ความเสี่ย งภายใน และความเสี่ย ง
ภายนอก โดยในการระบุความเสีย่ งนัน้ ควรพิจารณา
ว่าเหตุการณ์ใด ๆ ในแต่ ละกระบวนการทางานที่จะ
ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานของโครงการไม่ ส ามารถ
ดาเนิน ได้อย่ า งปกติ หรือไม่ บ รรลุ เป้ า หมายที่ตัง้ ไว้
การระบุความเสีย่ งสามารถทาได้ด้วยหลากหลายวิธี
โดยงานวิจยั ของ [19] ได้ทาการสรุ ปเครื่องมือหรือ
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รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการ
เทคนิค ที่นิย มใช้ใ นการระบุ ค วามเสี่ย งไว้ห ลายวิธี
อาทิเช่น การสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ (Interview with
Experts) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง แ ล ะ ผ ล
กระทบ(Failure Modes and Effects Analysis :
FMEA) การวิเคราะห์แขนงความบกพร่อง (Fault
Tree Analysis or Event Tree Analysis :
FTA/ETA) การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
(Questionnaires and interview)
โดยในงานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ท าการระบุ ค วามเสี่ย ง
ภายในโดยการรวบรวมความเสี่ย งจากงานวิจ ัย ที่
เกี่ย วข้อ ง ด้า นการบริห ารความเสี่ย งโครงการ
ก่อสร้างและโครงการด้านอื่น ๆ จานวน 10 งานวิจยั

[1, 2, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 17, 18] ถึงอย่างนัน้ การ
รวบรวมความเสี่ย งจากงานวิจ ัยที่ผ่ านมานัน้ บาง
ปั จจั ย เสี่ ย งอาจไม่ ไ ด้ เ กิ ด กั บ โครงการติ ด ตั ้ง
เฟอร์นิเ จอร์ หรือมีบางปั จจัยที่เ กิดขึ้นแต่ ไม่พบใน
งานวิจยั ทีผ่ ่านมา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการสัมภาษณ์ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องในโครงการเพิม่ เติม 10 ท่าน เพื่อนาข้อมูล
ทัง้ 2 ส่วน มาจัด ท าแบบประเมินค่ า ดัชนี ค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Objective Item Congruence : IOC) เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องเชิงวิชาการและรับทราบถึงความเสีย่ งที่
เหมาะสมกับโครงการกรณีศกึ ษา เช่นเดียวกับ [15]
ทีไ่ ด้ทาการรวบรวมปั จจัยเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการ
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บริห ารความเสี่ย งของโครงการก่ อ สร้ า งจากการ
ทบทวนวรรณกรรม และน าปั จจั ย ที่ ไ ด้ ม าท า
แบบสอบถาม IOC เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
IOC = ∑R/N

และความเสีย่ งจากการสัมภาษณ์ผทู้ ่เี กี่ยวข้องในข้อ
ที่ 30-63 ในส่วนของความเสีย่ งภายนอกจะทาการ
สัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง ในบริษัท เพื่อระบุความ
เสีย่ ง โดยไม่มกี ารจัดทาแบบประเมิน IOC เพิม่ เติม
หลังจากการระบุ เนื่ องจากเป็ นการสัมภาษณ์ จ าก
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง ถื อ เป็ นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี
ประสบการณ์ แ ล้ว ผลจากการสัม ภาษณ์ ท าให้ไ ด้
ความเสีย่ งภายนอกทัง้ หมด 12 ข้อ ดังตารางที่ 3

(1)

โดย IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์
∑ R คือ ผลรวมของคะแนนจากการพิจ ารณาจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

ตารางที่ 2 ความเสีย่ งภายใน
ข้อ
1

จากการรวบรวมความเสี่ย งจากงานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง 10 งาน และสัมภาษณ์ผู้ท่เี กี่ย วข้องใน
โครงการทัง้ หมด 10 ท่าน พบว่ามีความเสีย่ งจานวน
มาก ทางผูว้ จิ ยั จึงได้รวมความเสีย่ งทีค่ ล้ายกัน ในแต่
ละแหล่ง ที่ม าให้เ ป็ น ข้อ เดียวกัน โดยแบ่ งออกเป็ น
ความเสีย่ งจากงานวิจยั 44 ข้อ และความเสีย่ งจาก
การสัมภาษณ์ 59 ข้อ รวมทัง้ หมด 103 ข้อ หลังจาก
นัน้ จึงนาความเสีย่ งทีไ่ ด้ไปทาแบบประเมิน IOC โดย
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ ในโครงการติดตัง้
เฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปแบบประกอบ หรือในด้านการ
ก่อสร้างมากกว่า 10 ปี จานวน 3 ท่านเป็ นผูป้ ระเมิน
โดยแบ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงในบริษทั 2 ท่าน และ
อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมโยธา 1 ท่าน ผลจากแบบ
ประเมิน IOC พบว่าเหลือความเสีย่ งภายในทีม่ รี ะดับ
คะแนนระหว่าง 0.5-1.0 ซึง่ เป็ นค่าระดับคะแนนที่มี
ความเหมาะสมที่สามารถนาข้อคาถามไปใช้ได้ [14]
ตามหลักการของ IOC ทัง้ หมด 63 ข้อดังตารางที่ 2
โดยแบ่ ง เป็ น ความเสี่ย งจากงานวิจ ัย ในข้อ ที่ 1-29

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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ความเสี่ยง
พนักงานขาดทักษะ หรือความรูใ้ นการทางาน
ไม่เพียงพอ
บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ / ขาดแคลน
แรงงานทีม่ ที กั ษะ
ผูจ้ ดั การโครงการ / ผูค้ วบคุมงานขาดทักษะ
หรือความรูข้ องการบริหารโครงการ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่
ชัดเจน
วางแผนการดาเนินงานผิดพลาด
ส่งมอบงานให้ลกู ค้าล่าช้า
ฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งรายการวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ต้องการใช้ล่าช้า
การเบิกจ่ายเงินให้ผเู้ กีย่ วข้องล่าช้า
พนักงานทางานผิดพลาด
ประมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุผดิ พลาด
แผนการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับโครงการ
ผลงานไม่ตรงตามความต้องการลูกค้า
ตรวจสอบพืน้ ทีห่ น้างานผิดพลาด
วัสดุเสียหายในระหว่างการขนส่ง
เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบและ
โครงสร้างเดิม
ต้นทุนในการดาเนินงานเกินกว่าประมาณการ
การสื่อสารระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องในโครงการ
ผิดพลาด

IOC
1
1
1
0.67
1
1
0.67
1
0.67
0.67
0.67
0.67
1
0.67
0.67
0.67
1
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ตารางที่ 2 ความเสีย่ งภายใน (ต่อ)
ข้อ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ความเสี่ยง
ความไม่ชดั เจนของอานาจหน้าทีใ่ นการ
ตัดสินใจ
การขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผลงานไม่ได้มาตรฐาน
งานทีไ่ ด้ไม่เป็ นไปตามแบบ
พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถติดตัง้ ได้
เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ ในขัน้ ตอนการทางาน
การไม่ให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยในการ
ก่อสร้างของผูร้ บั จ้าง
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ถูกขโมยทีไ่ ซต์งาน
การทุจริต
การรับงานหลายโครงการของผูร้ บั จ้าง
การทิง้ งานของผูร้ บั จ้าง
ความไม่ชดั เจน และปั ญหาเกีย่ วกับข้อสัญญา
และเงื่อนไข
พนักงานฝ่ ายบัญชีไม่เข้าใจในขัน้ ตอน
ฝ่ ายออกแบบจัดทาแบบไม่เสร็จตามเวลานัด
หมาย
ฝ่ ายขายจัดทาเอกสารยื่นประมูลล่าช้า
ฝ่ ายออกแบบจัดทาแบบแก้ไขไม่เสร็จตาม
เวลานัดหมาย
ฝ่ ายบัญชีได้รบั ใบสังซื
่ อ้ ล่าช้า / ไม่ครบถ้วน
ฝ่ ายจัดซือ้ ได้รบั ข้อมูลล่าช้า / ไม่ครบถ้วน
ฝ่ ายนาเข้าจัดทาเอกสารล่าช้า
จองเรือรับสินค้าไม่ทนั / เต็ม
ส่งเอกสารให้ตวั แทนล่าช้า
ฝ่ ายบัญชีได้รบั เอกสารล่าช้า ไม่ครบถ้วน
วางบิลเกินรอบ
จัดทาใบเสนอราคาผิดพลาด
ตรวจจานวนสินค้าผิดพลาด
สินค้าเสียหายระหว่างจัดเก็บ
สินค้าเสียหายระหว่างขนขึน้ รถ
เบิกสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร
วิธกี ารทางานไม่เหมาะสม
ข้อมูลในเอกสารส่งสินค้าไม่ครบถ้วน
พนักงานทาสินค้าเสียหาย

ตารางที่ 2 ความเสีย่ งภายใน (ต่อ)
IOC
0.67

ข้อ
49
50
51
52
53
54
55
56
57

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
0.67
0.67
0.67
1
1

58
59
60
61
62
63

0.67
0.67

ความเสี่ยง
วางแผนการเก็บงานผิดพลาด
ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเก็บงาน
พนักงานจัดทาเอกสารผิดพลาด
พนักงานส่งเอกสารทาเอกสารสูญหาย
จัดทาแบบไม่ตรงตามความต้องการลูกค้า
ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า
ไม่ได้รบั เช็คตามกาหนด
รับข้อมูลจากลูกค้าผิดพลาด ไม่ครบถ้วน
แจ้งข้อมูลกับฝ่ ายออกแบบผิดพลาด ไม่
ครบถ้วน
ผูป้ ระสานงานได้รบั ข้อมูลโครงการไม่ครบ
ฝ่ ายขายแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน
บรรทุกน้าหนักเกินกฎหมายกาหนด
พนักงานทาผิดกฎทีไ่ ซท์งาน
พืน้ ทีข่ องคลังไม่พอในการจัดเก็บสินค้า
พาเลท / ชัน้ วางไม่พอ

IOC
0.67
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67

ตารางที่ 3 ความเสีย่ งภายนอก

0.67
0.67

ข้อ
1
2
3
4

0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
1
1
0.67
0.67
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
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ความเสี่ยง
โครงการลูกค้าไม่ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการต่อ
คู่แข่งทางการค้า
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินต่างประเทศ
นโยบายภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการนาเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ
อัตราดอกเบีย้ ธนาคาร
การกีดกันทางการค้า
สภาพอากาศ
ความล่าช้าในการขนส่งจากต่างประเทศ
สินค้าเสียหายระหว่างขนส่งจากต่างประเทศ
ความล่าช้าของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
บริษทั ลูกค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ค่าปรับจากโครงการ
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2.2.3 การวิ เคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง คือการประเมินระดับ
คะแนนเพื่อรับทราบถึงระดับความรุนแรงและโอกาส
ในการเกิดความเสีย่ ง จากนัน้ จะนาไปจัดลาดับเพื่อ
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เ กิดขึ้น เพื่อน าไปใช้
พิจารณาในการจัดทาแผนควบคุมความเสีย่ ง โดยจะ
จัดท าแผนควบคุม เฉพาะความเสี่ย งที่มีระดับ ปาน
กลางขึน้ ไปตามแนวทางของ AS/NZS 4360 โดยมี
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 4 และตารางที่ 5
ในงานวิจ ัย นี้ จ ะใช้แ บบสอบถามในการเก็บ
ข้อ มูลวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องใน
โครงการทัง้ 10 ท่านกลุ่มเดียวกันกับที่ระบุความ
เสีย่ งเป็ นผูว้ เิ คราะห์ระดับคะแนน

ตารางที่ 5 ระดับคะแนนความรุนแรงของความเสีย่ ง

ตารางที่ 4 ระดับคะแนนโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง
ระดับ
1
2
3

โอกาสเกิ ด
น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง

4
5

สูง
สูงมาก

คาอธิ บาย
4-5 ปี ต่อครัง้
1-3 ปี ต่อครัง้
7-12 เดือนต่อครัง้
แต่ไม่เกิน 5 ครัง้ ต่อปี
1-6 เดือนต่อครัง้
1 เดือนต่อครัง้ หรือมากกว่า

ระดับ
1

ความรุนแรง
น้อยมาก

2

น้อย

3

ปานกลาง

4

สูง

5

สูงมาก

คาอธิ บาย
- สูญเสียทางการเงินน้อยมาก
(ประมาณไม่เกิน 10,000 บาท)
- ไม่ทาให้การดาเนินงานติดขัด
- ไม่มกี ารได้รบั บาดเจ็บ
- สูญเสียทางการเงินปานกลาง
(ประมาณ 10,001-100,000 บาท)
- การดาเนินงานติดขัดเล็กน้อย
- มีการบาดเจ็บเล็กน้อย
- สูญเสียทางการเงินค่อนข้างมาก
(ประมาณ 100,001-500,000
บาท)
- การดาเนินงานชะงัก ล่าช้า
- มีการบาดเจ็บ โดยต้องได้รบั
การรักษาทางการแพทย์
- สูญเสียทางการเงินมาก
(ประมาณ 500,001-1,000,000
บาท)
- ไม่สามารถดาเนินงานได้
- มีการบาดเจ็บอย่างกว้างขวาง
ต้องหยุดการทางาน
- สูญเสียทางการเงินมหาศาล
(มากกว่า 1,000,000 บาท)
- ไม่สามารถดาเนินงานได้ ต้อง
หยุดการทางานมากกว่า 1 เดือน
- มีการเสียชีวติ

ทีม่ า: AS/NZS 4360 Standard [20]

2.2.4 การประเมิ นความเสี่ยง
หลังจากที่ผู้ท่เี กี่ยวข้องทาการวิเคราะห์ระดับ
คะแนนของแต่ละความเสี่ยงแล้ว จะนาคะแนนที่ได้
ทัง้ 2 ส่วนมาเปรียบเทียบในตารางการจัดลาดับ
ความสาคัญ ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7 โดยจะ
คัดเลือกเฉพาะความเสีย่ งทีม่ รี ะดับคะแนนปานกลาง
ขึน้ ไปตามแนวทางของ AS/NZS 4360 ไปจัดทา
แผนควบคุม

ทีม่ า: AS/NZS 4360 Standard [20]

ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบระดับความสาคัญ
โอกาส
เกิ ด
1
2
3
4
5

1
L
L
L
M
H

2
L
L
M
H
H

ความรุนแรง
3
M
M
H
H
E

4
H
H
E
E
E

5
H
E
E
E
E

ทีม่ า: AS/NZS 4360 Standard [20]
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ตารางที่ 7 ความหมายของระดับคะแนนความสาคัญ
ระดับ
L

ต่ า

M

ปานกลาง

H

สูง

E

สูงมาก

ตารางที่ 8 ระดับความสาคัญของความเสีย่ งภายใน

คาอธิ บาย
ความเสีย่ งอยู่ในระดับต่ า
จัดตามขัน้ ตอนปกติ
ความเสีย่ งอยู่ในระดับกลาง
ต้องระบุความรับผิดชอบในการจัดการ
ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูง
จาเป็ นต้องมีการจัดการ
ความเสีย่ งอยู่ในระดับสูงมาก
ต้องจัดการทันที

ข้อ
ความเสี่ยง
1(55) ไม่ได้รบั เช็คตามกาหนด
2(9) พนักงานทางานผิดพลาด
3(10) ประมานการสังซื
่ อ้ วัสดุ
ผิดพลาด
4(14) วัสดุเสียหายในระหว่าง
การขนส่ง
5(22) พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม /
ไม่สามารถติดตัง้ ได้
6(54) ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า

ทีม่ า: AS/NZS 4360 Standard [20]

C
4
3
3

L
3
3
3

ระดับ
สูงมาก
สูง
สูง

3

3

สูง

3

3

สูง

3

3

สูง

C=ความรุนแรง; L=โอกาสทีจ่ ะเกิด

โดยหลังจากเปรียบเทียบลาดับความสาคัญและ
จัด ระดับ ความเสี่ย งแล้ ว นั ้น พบว่ า มีค วามเสี่ย ง
ภายในที่อยู่ในระดับ ปานกลางขึ้นไป 6 ข้อ และมี
ความเสีย่ งภายนอกทีอ่ ยู่ในระดับ ปานกลางขึน้ ไป 2
ข้อ ดังตารางที่ 8 และตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ระดับความสาคัญของความเสีย่ งภายนอก
ข้อ
1(8)

ความเสี่ยง
ความล่าช้าในการขนส่ง
จากต่างประเทศ
2(10) ความล่าช้าของ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง

2.2.5 การจัดการความเสี่ยง
การจั ด การความเสี่ ย งมี เ ป้ าหมายในการ
บรรเทาความเสีย่ งให้มรี ะดับลดลง โดยในการจัดทา
แผนควบคุม จาเป็ นต้องรูส้ าเหตุทแ่ี ท้จริงของการเกิด
ความเสี่ย งนั น้ ๆ ก่ อ น เพื่อ ที่จ ะได้แ ก้ไ ขปั ญ หาที่
เกิด ขึ้น อย่ า งถู ก ต้อ ง โดยการวิเ คราะห์ส าเหตุ นั น้
สามารถทาได้โดยหลายวิธดี งั ตารางที่ 10
ในส่วนของความเสีย่ งภายนอกนัน้ สาเหตุของ
ความเสี่ย งเกิด จากอิท ธิผ ลจากภายนอก มัก อยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์กร โดยปกติแล้วไม่
สามารถที่จะสร้างแผนควบคุมความเสีย่ งได้ แต่ จะ
กระทาโดยการหาวิธรี บั มือหรือแนวทางให้เหมาะสม
โดยทางผู้ วิ จ ั ย จะท าการขอค าแนะน าจากการ
สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ในบริษั ท เพื่อ ก าหนด
แนวทาง

C
3

L
3

ระดับ
สูง

3

4

สูง

C=ความรุนแรง; L=โอกาสทีจ่ ะเกิด

ตารางที่ 10 เครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุ
เครื่องมือหรือเทคนิ ค
Failure Modes and Effects
Analysis (FMEA) [1, 4];
Fault Tree Analysis or
Event Tree Analysis [1-5,
10-13,22];
Why-Why Analysis [21];
Cause and Effect
Diagram [1, 5, 10]

แหล่งที่มา
[1], [2], [3], [4], [5],
[10], [11], [12], [13],
[21], [22],

โดยในงานวิจยั นี้ได้เลือกใช้การวิเคราะห์แขนง
ความบกพร่อง (Fault Tree Analysis : FTA) ซึง่ เป็ น
วิธีท่ีท าให้สามารถมองเห็น ถึงความเกี่ยวโยงที่จ ะ
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นาไปสู่เหตุ การณ์ ท่ไี ม่ต้องการให้เกิดขึ้น [1] โดยมี
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 11

เข้าใจว่าในแต่ละความเสีย่ งส่งผลกระทบอะไรบ้างที่
จะทาให้การดาเนินงานติดขัด หรือไม่สามารถเสร็จ
สิน้ ตามแผนงานได้ ดังตารางที่ 12 หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้ประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อทาการวิเคราะห์
หาสาเหตุ ของความเสี่ยงโดยใช้แผนผัง FTA ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 4
หลัง จากที่ไ ด้ วิเ คราะห์ ส าเหตุ ข องร่ ว มกับ
แผนกทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ขัน้ ตอนถัดไปคือการสร้างแผน
ควบคุม จากมาตรฐาน AZ/NZS 4360 ได้กาหนด
แนวทางในการจัด การความเสี่ย งไว้ ท ัง้ หมด 5
แนวทางคือ
1. การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง
2. การลดโอกาสในเกิดความเสีย่ ง
3. การลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ ง
4. การแบ่งปั นหรือโอนย้ายความเสีย่ ง
5. การคงความเสีย่ งไว้

ตารางที่ 11 สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ FTA
ประเภท

สัญลักษณ์

ชื่อ

คาอธิ บาย
เหตุการณ์ย่อยทีส่ ่งผลให้เกิด
เหตุการณ์อ่นื ต่อเนื่องไป
ต้องถูกทาการวิเคราะห์อกี
Basic เหตุการณ์ย่อยทีเ่ กิดขึน้ ได้
Event ตามปกติ เห็นสาเหตุ
ชัดเจนแล้ว ไม่ตอ้ งทาการ
วิเคราะห์ต่อ
เหตุการณ์ย่อยทีข่ อ้ มูล
Un
developed สนับสนุนไม่เพียงพอ ไม่
Event ต้องทาการวิเคราะห์ต่อ

Event Symbol

Fault
Event

External เหตุการณ์ภายนอกหรือ
Event ปั จจัยภายนอกทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ทาให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

Tree
Event

Logic Gate

Or
Gate
And
Gate
Inhibit
Gate

ให้เขียนเพื่ออ้างถึง
เหตุการณ์หนึ่งทีอ่ ยู่ในกิง่
ก้านอื่นของแผนภูมซิ ง่ึ เป็ น
เหตุการณ์ทเ่ี หมือนกัน
แสดงความสัมพันธ์วา่
เหตุการณ์จะเกิดขึน้ ได้จาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

ผู้วิจ ัย ได้จ ัด ประชุ ม กับแผนกที่เ กี่ย วข้อ งอีก
ครัง้ เพื่ อ สร้ า งแผนควบคุ ม ความเสี่ย ง จากการ
วิเคราะห์ร่วมกับแผนกทีเ่ กีย่ วข้องสามารถจัดทาแผน
ควบคุมความเสีย่ งได้ทงั ้ หมด 15 แผน ดังตารางที่
13 ถึงอย่างนัน้ เพื่อความมันใจว่
่ าแผนควบคุมความ
เสี่ย งจะสามารถช่ วยบรรเทาโอกาสเกิด และความ
รุน แรงของความเสี่ย งได้ ผู้วิจ ัย จึง จัดท าแผนภาพ
แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนควบคุม สาเหตุ
และความเสี่ย งเพื่อ ให้ ผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้อ งในโครงการ
10 ท่านกลุ่มเดียวกับที่ระบุและประเมินความเสีย่ ง
พิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแผนควบคุมและ
ความเสีย่ ง ดังรูปที่ 5 โดยใช้แบบประเมิน IOC

แสดงความสัมพันธ์วา่
เหตุการณ์จะเกิดขึน้ ได้จาก
สาเหตุทุก ๆสาเหตุเกิดขึน้
พร้อมกัน
แสดงกรณีเหตุการณ์ใดจะ
เกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไข
ส่งเสริม เช่น อุณหภูมิ

ทีม่ า: Varaporn [2]

ก่อนที่จ ะวิเคราะห์หาสาเหตุ ของความเสี่ย ง
จ าเป็ นต้ อ งท าการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ การ
ดาเนิ น งานของแต่ ล ะความเสี่ย งก่ อ น เพื่อ ที่จ ะได้
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ตารางที่ 12 ผลกระทบทีเ่ กิดจากความเสีย่ งภายใน
ข้อ
ความเสี่ยง
ผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
1(55) ไม่ได้รบั เช็คตามกาหนด
ฝ่ ายติดตัง้ ไม่สามารถเบิกสินค้าในรอบต่อไปเพื่อนาไปติดตัง้
ได้ ตามนโยบายของบริษัทส่งผลให้การติดตัง้ ไม่เสร็จตาม
แผนงานทีต่ งั ้ ไว้
2(9) พนักงานทางานผิดพลาด
ส่งผลให้การทางานติดขัด ล่าช้า หรือมีการแก้ไขหลายครัง้
3(10) ประมาณการสังซื
่ อ้ วัสดุผดิ พลาด
ได้รบั สินค้าล่าช้าส่งผลให้การติดตัง้ หรือการทางานไม่เป็ นไป
ตามทีต่ กลงกับลูกค้าหรือตามกาหนดการณ์ทต่ี งั ้ ไว้
4(14) วัสดุเสียหายในระหว่างการขนส่ง
ส่ ง ผลให้ ก ารติ ด ตั ง้ ชะงั ก ไม่ ส ามารถด าเนิ น การต่ อ ได้
เนื่องจากต้องรอสินค้าเคลมที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทาให้
การติดตัง้ ไม่เป็ นไปตามแผนทีต่ งั ้ ไว้
5(22) พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถ ส่งผลให้การติดตัง้ ชะงัก หรือไม่เสร็จตามแผน เนื่องจากต้อง
ติดตัง้ ได้
รอทางผูร้ บั เหมาก่อสร้างทาการแก้ไขพืน้ ทีห่ รือส่งมอบพืน้ ที่
6(54) ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า
ส่งผลให้ฝ่ายจัดซือ้ สังสิ
่ นค้าล่าช้าตามนโยบายของบริษทั ทา
ให้สนิ ค้ามาถึงไม่ทนั ตามที่ต กลงกับลูกค้าการหรือ กาหนด
การณ์ทต่ี งั ้ ไว้

รูปที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนผัง FTA ของความเสีย่ งลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า
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รูปที่ 5 ตัวอย่างแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความเสีย่ งและแผนควบคุม
ตารางที่ 13 แผนควบคุมความเสีย่ งภายใน
ข้อ
แผนควบคุม
1 จัดทาใบตรวจสอบพืน้ ทีห่ น้างาน
2 กาหนดให้ตรวจสอบก่อนส่งสินค้า 3 วัน
3 จัดทากระดานหรือบันทึกช่วยจา
4 กาหนดจานวนพนักงานขนส่งและติดตัง้ กับจานวนสินค้า
ให้เหมาะสม
5 จัดอบรมวิธกี ารปฏิบตั งิ านพนักงานขนส่งและติดตัง้
6 รีบดาเนินการแก้ไขงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
7 จัดทาใบบันทึกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
8 จัดทาแผนบารุงรักษาอุปกรณ์
9 กาหนดจุดสังซื
่ อ้ ในแต่ละครัง้ และการสังซื
่ อ้ แบบประหยัด

The Journal of Industrial Technology (2020) volume.16, issue 3.

ควบคุมความเสี่ยง
พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถติดตัง้ ได้
พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถติดตัง้ ได้
พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถติดตัง้ ได้
วัสดุเสียหายในระหว่างการขนส่ง
วัสดุเสียหายในระหว่างการขนส่ง
ไม่ได้รบั เช็คตามกาหนด
พนักงานทางานผิดพลาด
พนักงานทางานผิดพลาด
พนักงานทางานผิดพลาด, ประมาณการสังซื
่ อ้
วัสดุผดิ พลาด
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ตารางที่ 13 แผนควบคุมความเสีย่ งภายใน (ต่อ)
ข้อ
แผนควบคุม
10 ออกมาตรการลงโทษให้เหมาะสม
11
12
13
14
15

ควบคุมความเสี่ยง
พนักงานทางานผิดพลาด, วัสดุเสียหายใน
ระหว่างการขนส่ง
จัดทาคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
พนักงานทางานผิดพลาด, ประมาณการ
สังซื
่ อ้ วัสดุผดิ พลาด
จัดการอบรมสาหรับพนักงาน
พนักงานทางานผิดพลาด
จัดทาทะเบียนประวัตทิ รัพย์สนิ และแผนการเปลีย่ นถ่าย
พนักงานทางานผิดพลาด
รีบดาเนินการแก้ไขแบบหรือเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า
จัดทาใบบันทึกข้อมูลทีต่ อ้ งการจากลูกค้าหรือโครงการ
ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า

3. ผลการวิ จยั

1. แนวทางการรับมือความเสีย่ งความล่าช้าในการ
ขนส่ง จากต่ า งประเทศ จากค าแนะน าจากผู้บ ริห าร
สรุ ป ได้ ว่ า ทางฝ่ ายน าเข้ า ควรท าการศึก ษาข้อ มู ล
เพิม่ เติมของบริษทั ผูส้ ง่ ของ (Forwarder) บริษทั ขนส่ง
(Shipping) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการและ ควรมีการประเมินผลเป็ นประจาทุก ๆ 6
เดือ น ถึง อย่ า งนั น้ การศึก ษาข้อ มู ล บริษั ท หรือ การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก็ อ า จ จ ะ ไ ม่ ท า ใ ห้ ก า ร คั ด เ ลื อ ก มี
ประสิทธิภาพเนื่องจากอาจเกิดเหตุ การณ์ท่อี ยู่เหนือ
การควบคุม เช่น การล้มละลาย หรืออุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
2. แนวทางการรับมือความเสีย่ งความล่าช้าของ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง จากคาแนะนาจากผูบ้ ริหาร สรุปได้
ว่ า ทางเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานโครงการต้ อ งสรุ ป
สถานะการติดตัง้ ของบริษัท รูปภาพพื้นที่ท่ไี ม่พร้อม
ติดตัง้ และเหตุผลของความล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจากการ
ด าเนิ น งานของบริษั ท ในทุ ก ๆ สัป ดาห์ ใ ห้ ก ับ ทาง
โครงการเพื่อใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงในภายหลังหากมีการ
แจ้งปรับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากความล่าช้าของผูร้ บั เหมา
ในโครงการ

ผลจากการประเมิน ความสอดคล้ อ งของแผน
ควบคุมกับความเสีย่ ง พบว่ามีแผนควบคุมที่มรี ะดับ
คะแนนความสอดคล้องเกิน 0.5 หรือสามารถนาไปใช้
ได้ 14 แผนจากทัง้ หมด 15 แผนซึง่ คิดเป็ น 93% ดัง
ตารางที่ 14 ซึง่ หมายความว่าแผนควบคุม ทีจ่ ดั ทาขึน้
มีค วามน่ า จะเป็ น ในการลดโอกาสที่จ ะเกิด และลด
ความรุ น แรงได้ สามารถน าไปเป็ น ต้ น แบบในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นโครงการถัด ไปของบริษัท ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ในส่วนของความเสี่ยงภายนอก ทางผู้วิจยั ได้ทา
การขอคาแนะนาจากผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั โดย
ไม่มกี ารประเมินความสอดคล้องของแนวทางเพิม่ เติม
หลังจากการสัมภาษณ์ เนื่องจากได้ทาการสัมภาษณ์
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี มี
ประสบการณ์แล้ว โดยสามารถสรุปเป็ นแนวทางใน
การรับมือความเสีย่ งดังนี้
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ตารางที่ 14 ผลคะแนนการประเมิน IOC
ข้อ

แผนควบคุมความเสี่ยง

IOC

สรุปผล

1
2

จัดทาใบตรวจสอบพืน้ ทีห่ น้างาน
กาหนดให้ตรวจสอบก่อนส่ง
สินค้า 3 วัน
จัดทากระดานหรือบันทึกช่วยจา
กาหนดจานวนพนักงานขนส่ง
และติดตัง้ กับจานวนสินค้าให้
เหมาะสม
จัดอบรมวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
พนักงานขนส่งและติดตัง้
รีบดาเนินการแก้ไขงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน
จัดทาใบบันทึกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
จัดทาแผนบารุงรักษาอุปกรณ์
กาหนดจุดสังซื
่ ้อในแต่ละครัง้
และการสังซื
่ ้อแบบประหยัด
ออกมาตรการลงโทษให้
เหมาะสม
จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
จัดการอบรมสาหรับพนักงาน
จัดทาทะเบียนประวัตทิ รัพย์สนิ
และแผนการเปลีย่ นถ่าย
รีบดาเนินการแก้ไขแบบหรือ
เอกสารให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
จัดทาใบบันทึกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
จากลูกค้าหรือโครงการ

0.8
0.9

ใช้ได้
ใช้ได้

0.9
0.5

ใช้ได้
ใช้ได้

0.8

ใช้ได้

0.9

ใช้ได้

1
1
0.7

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.7

ใช้ได้

1
0.6
0.8

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0.3

ใช้ไม่ได้

0.6

ใช้ได้

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4. สรุปและอภิ ปรายผล
งานวิจยั นี้ ดาเนินการศึกษาการบริหารความเสีย่ ง
ตามมาตรฐาน AZ/NZS 4360 ในโครงการติดตัง้
เฟอร์นิเจอร์สาเร็จรูปแบบประกอบ โดยเลือกโครงการ
กรณีศกึ ษา คือ โครงการติดตัง้ ชุดครัว
จากการดาเนินงานตามมาตรฐานการบริหารความ
เสีย่ ง 4 ขัน้ ตอน พบว่ามีความเสีย่ งภายในที่อยู่ใน
ระดับทีต่ อ้ งควบคุมทัง้ หมด 6 ความเสีย่ ง ได้แก่
1. ไม่ได้รบั เช็คตามกาหนด
2. พนักงานทางานผิดพลาด
3. ประมานการสังซื
่ อ้ วัสดุผดิ พลาด
4. วัสดุเสียหายในระหว่างการขนส่ง
5. พืน้ ทีห่ น้างานไม่พร้อม / ไม่สามารถติดตัง้ ได้
6. ลูกค้าชาระเงินมัดจาล่าช้า และมีความเสี่ยง
ภายนอกทีอ่ ยู่ในระดับทีต่ ้องควบคุมทัง้ หมด 2 ความ
เสีย่ ง ได้แก่
1. ความล่าช้าในการขนส่งจากต่างประเทศ
2. ความล่าช้าของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
หลังจากนัน้ ได้ใช้เทคนิค FTA ในการวิเคราะห์หา
สาเหตุ ท่ี แ ท้ จ ริง เพื่อ น าไปสร้ า งแผนควบคุ ม เพื่ อ
บรรเทาความเสีย่ งภายในให้อยู่ในระดับทีล่ ดลง ซึง่ ได้
แผนควบคุมความเสีย่ งภายในทัง้ หมด 15 แผน
เนื่ อ งจากในระยะเวลาที่จ ัด ท าแผนควบคุ ม แล้ว
เสร็จ ทางบริษัท กรณี ศึกษายัง ไม่มีโครงการที่ก าลัง
ดาเนินงานหรือใกล้ท่จี ะเริม่ ดาเนินงาน ทางผู้วจิ ยั จึง
นาแผนควบคุมที่ได้ไ ปทาแบบประเมิน IOC เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องและความสามารถในการลด
โอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของแผนควบคุม ผล
จากการประเมิน IOC พบว่ามีแผนควบคุมทีม่ รี ะดับ
คะแนนอยู่ในช่วง 0.5-1.0 จานวน 14 แผน โดยแผนที่
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มี ร ะดั บ คะแนนต่ ากว่ า 0.5 คื อ แผนควบคุ ม รี บ
ดาเนินการแก้ไขแบบหรือเอกสารให้แล้วเสร็จภายใน
3 วันซึ่งมีผปู้ ระเมินไม่แน่ ใจทัง้ หมด 5 ท่าน ไม่เห็น
ด้วย 1 ท่าน
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าแผนควบคุมทีจ่ ดั ทาขึน้
จานวน 14 แผนเหมาะสมสาหรับนาไปเป็ นต้นแบบ
เพื่อ บริห ารความเสี่ย งโครงการติด ตัง้ เฟอร์นิ เ จอร์
สาเร็จรูปแบบประกอบในโครงการถัดไปของบริษัท
กรณีศกึ ษาต่อไปได้
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