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This study is to identify risk factors that affect the contractor and propose the 

risk management process in the construction of a highway overpass bridge. The study 

used and analyzed the actual project data from case studies. The interview sessions 

and the questionnaire were implemented to people who are responsible for the project 

management; they are project managers, project engineers, site engineers and 

foremen. The risk in the highway overpass construction is classified into nine 

categories, namely external or unpredictable events, design, construction, personal, 

logistics, finance & budget, law & contract, policy, and social & environment. The 

study found that the total number of risk events was 465 consisting of 36 high risk 

events, 179 moderate risk events and 250 low risk events. The finding from this study 

also suggests four appropriate risk respond approaches. They are sorted according to 

their appropriateness in a descending order as mitigating, avoiding, transferring and 

accepting,  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่างๆ สูงมาก การด าเนินงานมักจะประสบ
กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือ “ความเสี่ยง (Risk)” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เหตุการณ์
เหล่านั้นอาจส่งผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการด าเนินงาน หากส่งผลในเชิงลบถือว่าเป็น “อุปสรรค
, ภัยคุกคาม (Threats)” แต่ผลในเชิงบวกจะช่วยสร้าง “โอกาส (Opportunity)” ให้การด าเนินธุรกิจ 
หลายโครงการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานได้ เช่น งานก่อสร้างล่าช้า ผลงาน
ไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนด ประสบปัญหาขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ งาน
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา 
และถูกยกเลิกสัญญา เป็นต้น ส่วนหนึ่งของปัญหาพบว่าเกิดจากการบริหารงานโครงการ (Project 
Management) ที่ขาดการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หรือมีการจัดการความเสี่ยงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การบริหารงานก่อสร้างในแต่ละโครงการควรมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะของงานก่อสร้างที่แตกต่างกัน 

การจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการบริหารโครงการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารโครงการจะต้องอาศัยความรู้ต่างๆในการบริหารงาน 
สามารถแบ่งย่อยออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการความ
เสี่ยง คือการบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของแต่ละปัจจัยเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร 
สิ่งใดที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แล้วมีการด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อลดหรือ
บรรเทาความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การบริหารงานก่อสร้างควรมีกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงในด้านเชิงป้องกันและเชิงรุกเพื่อช่วยให้โครงการประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างทั่วไป มีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 1.2  
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รูปที่ 1.1 องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ (PMBOK, 2004) 

 

รูปที่ 1.2 กระบวนการจัดการความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 
 

งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ (Overpass) เป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(Infrastructure Construction) ที่มีผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่
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บริเวณรอบๆ ที่ตั้งโครงการ และประชาชนผู้สัญจรผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  ซึ่งอยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมเปิด (Outdoor environment) ในเขตทางหลวงที่เป็นทางแยกบริเวณย่านเขตชุมชน มี
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รายรอบ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ านวนมาก การด าเนินงาน
ภายใต้ภาวะการเงิน การเมืองและเศรษฐกิจที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ค่าวัสดุและแรงงานมี
แนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ จากบริบทการท างานที่มีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดเป็น
จ านวนมาก ผู้รับเหมาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ ช่วงก่อน
ด าเนินการก่อสร้าง ช่วงด าเนินการก่อสร้าง จนถึงขั้นตอนการส่งมอบงาน ความเสี่ยงกับงาน
ก่อสร้างจึงเป็นสิ่งคู่กัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถบรรเทาหรือในบาง
โอกาสป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หากมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ความเสี่ยงยังสามารถถ่าย
โอนให้ฝ่ายอ่ืนที่สามารถแบกรับความเสี่ยงได้ดีกว่าโดยให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

หากพิจารณาในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน จะเห็นได้ว่าผู้รับเหมาให้
ความส าคัญมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้ค านึงถึงโอกาสที่เกิด ระดับความรุนแรงและ
ผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงมากน้อยที่แตกต่างกัน เพื่อให้ทราบถึงล าดับความส าคัญของปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจึงใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) มา
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ประเมินระดับโอกาสที่เกิด ความรุนแรงของผลกระทบ
จากปัจจัยความเสี่ยงแต่ละตัว และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง ท าให้การหาแนวทาง
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างมีเหตุมีผล การศึกษากระบวนการ
จัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับจะได้น าเสนอในบทล าดับต่อๆไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังนี้ 
1.2.1 เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมางานก่อสร้างทาง

แยกต่างระดับ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาหาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้ รับเหมา และเสนอ

กระบวนการจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับของกรมทางหลวงโดยศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ ประกอบการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามในการศึกษากับบุคลากรผู้มี
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หน้าที่รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกร
โครงการ วิศวกรสนาม โฟร์แมน  

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับของกรมทางหลวงที่เลือกศึกษาในการศึกษานี้ มี
รูปแบบการก่อสร้างเป็น ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) สัญญาก่อสร้างเป็นแบบ
ราคาต่อหน่วย และสามารถปรับราคาค่างานได้ (ชดเชยค่า K) ซึ่งความเสี่ยงส่วนใหญ่จะถูกถ่ายโอน
ผ่านเงื่อนไขของสัญญาให้ผู้รับเหมารับผิดชอบโดยตรง 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ในโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับในมุมมองของผู้รับเหมา 
1.4.2 แผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับโครงการก่อสร้างก่อสร้างทางแยกต่าง

ระดับในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
1.4.3 แนวทางการจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างทางแยกทางระดับ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีการจัดการความเสี่ยง 

2.1.1 ค าจ ากัดความของความเสี่ยง (Risk) 
ความเสี่ยง หมายถึง ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ โดย

มีผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณ ระยะเวลาและคุณภาพในการจัดการโครงการ โดยที่ความเสี่ยง
หรือความไม่แน่นอนเหล่านั้น อาจแปรผันตามขนาดโครงการ ความซับซ้อน สถานที่ก่อสร้าง ผู้ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ขอบเขตเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ มีหลายด้านได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการลงทุน (AI-Bahar, 1988) 

ความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ (Al-Bahar, 1988) คือ 
1. เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Event) 
2. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของเหตุการณ์นั้น 
3. ความสูญเสีย/เจ็บปวด (Damage) ที่เกิดขึ้น  

หรือสรุปได้เป็น ความเสี่ยง = f (เหตุการณ์, ความไม่แน่นอน, ความเสียหาย)     (Kerzner, 1997) 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาวะที่มีความไม่แน่นอน ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผล

กระทบเชิงบวกหรือผลเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในแง่ของ เวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย ขอบเขตงาน หรือคุณภาพงาน ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นมาจากหนึ่ง
สาเหตุหรือมากกว่า หากเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบหนึ่งรายการหรือมากกว่า (PMBOK, 2004) 

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันค าจ ากัดความของความเสี่ยงได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม มีความหมายกว้าง
ขึ้นครอบคลุมความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบเชิงบวกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันภาคธุรกิจก่อสร้างมี
การแข่งขันกันสูงมาก จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบเชิงบวก เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด หรือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ 

2.1.2 ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความเสี่ยง (Risk) โอกาส(Opportunity)  และ

อุปสรรค(ภัยคุกคาม,Threat)  

ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรค มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ความ
ไม่รู้(Unknowns) ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอน จะกลายเป็นได้ทั้งเชิงบวก ที่เอ้ือผลประโยชน์ 
(Favorable) หรือเชิงลบ ที่ไม่เอ้ือผลประโยชน์ เสียผลประโยชน์ (Unfavorable) แต่การขาดความรู้
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เหตุการณ์ในอนาคต ความน่าจะเป็นผลของเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนนั้นจะกลายเป็น “ชุดของ
ผลลัพธ์ (Outcome)” ที่เป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ (Wideman, 1992) 

จากความสัมพันธ์นี้ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวกจะเป็น “โอกาส” ในขณะที่
ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่เป็นเชิงลบจะเป็น “ความเสี่ยง” ท านองเดียวกันในโอกาสจ านวนมาก
จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน และโดยทั่วไประดับของโอกาสที่มากขึ้นคือระดับของ
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกันมากขึ้นด้วย (Wideman, 1992) 

 ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างความไม่แน่นอน โอกาส และความเสี่ยง   ดังแสดงใน   
รูปที่ 2.1 

 

รูปที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความไม่แน่นอน โอกาส และความเสี่ยง (Wideman, 1992) 
 
ต่อมามีการแก้ไขค าจ ากัดความของความเสี่ยงให้กว้างขึ้นโดยรวมเอาความไม่แน่นอนที่มี

ผลกระทบเชิงบวกไว้ด้วย แก้ไขดัดแปลงรูปที่ 2.1 ได้เป็นรูปที่ 2.2 
 

VENTURE 

(Project) 

OUTCOME 

(Products) 

FAVORABLE 

(Opportunity) 

UNFAVORABLE 

(Risk) 

UNKNOWNS 

(Uncertainty) 
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รูปที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง โอกาส และอุปสรรค 

2.1.3 ความเสี่ยงกับวงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle)  

PMBOK ก าหนดช่วงวงจรชีวิตของโครงการ ประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ช่วง ดังนี้ 
1. ช่วงก าหนดแนวความคิด (Concept Phase) เป็นช่วงของความคิดเร่ิมต้นที่จะก่อตั้ง

โครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระบุความต้องการ  การศึกษา
ความเป็นไปได้ การประเมินเหตุผลและความจ าเป็นของโครงการ การก าหนด
เป้าหมาย การน าเสนอโครงการ การระบุทางเลือกต่างๆ การจัดเตรียมข้อเสนอ
โครงการ การประมาณทรัพยากรซึ่งองค์การต้องจัดเตรียมความพร้อม 

2. ช่วงพัฒนา (Development Phase) เป็นช่วงที่ด าเนินการออกแบบและพัฒนา
โครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิเคราะห์ การ
ออกแบบและวางแผนขั้นตอนการการปฎิบัติงาน การก าหนดโครงสร้างทีมงาน
ให้ชัดเจน การก าหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน  การจัดสรรงานและ
ทรัพยากรให้ชัดเจน และการสร้างทีมงาน 

3. ช่วงปฏิบัติการ (Implementation Phase) เป็นช่วงด าเนินการก่อสร้างโครงการ 
ประกอบด้วยกิจกรรมก่อสร้างตามวิธีการและแผนงานในขั้นตอนที่แล้ว ท าให้
โครงการเกิดขึ้นและส าเร็จ เป็นช่วงที่มีความส าคัญมากที่สุด 

VENTURE 

(Project) 

OUTCOME 

(Products) 

FAVORABLE 

(Opportunity) 

UNFAVORABLE 

(Threat) 

UNKNOWNS 

(Uncertainty) “Risk” 
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4. ช่วงปิดงาน (Termination Phase) ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบการใช้งาน การส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ การโอนบุคลากร การโอนพัสดุ 
การโอนสิทธิและหน้าที่ การยกเลิกทีมงาน และการปิดโครงการ 

ช่วงต้นวงจรชีวิตโครงการในระยะช่วงก าหนดแนวความคิด  (Concept Phase) และช่วง
พัฒนา (Development Phase) ระดับของโอกาสและความเสี่ยงสูงมาก จะมีค่าลดลงเมื่อเข้าระยะช่วง
ปฏิบัติการ (Implementation Phase) และมีระดับต่ าเมื่อสิ้นสุดช่วงปิดงาน (Termination Phase) จะ
เห็นได้ว่าโอกาสและความเสี่ยงจะมีอยู่ตลอดช่วงวงจรชีวิตโครงการ แต่ความเสี่ยงจะส่งผลกระทบ
สูงสุดในระหว่างระยะช่วงปฏิบัติการ (Implementation Phase) กับระยะช่วงปิดงาน (Termination 
Phase)  

ในขณะเดียวกันมูลค่าการลงทุนสะสม (Amount at Stake) จะต่ าในช่วงแรกเนื่องจาก
จ านวนกิจกรรมงานและการลงทุนยังมีจ านวนน้อย แล้วสูงขึ้นในช่วงท้ายโดยมีความชันมากสุดใน
ระหว่างระยะช่วงปฏิบัติการ (Implementation Phase) กับระยะช่วงปิดงาน (Termination Phase) ดัง
แสดงในรูปที่ 2.3 

 

 

รูปที่ 2.3 Typical Life Cycle Profiles – Risk vs. Amount at Stake (Wideman, 1992) 
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2.1.4 รูปแบบของความเสี่ยง (Type of Risk) 

R. Max Wideman จ าแนกรูปแบบของความเสี่ยงสามารถจ าแนกได้หลายแนวทาง เช่น หาก
จ าแนกตามความไม่แน่นอน โอกาสและความเสี่ยง สามารถแบ่งชนิดของความเสี่ยงได้เป็น 

- Known เป็นความเสี่ยงที่รู้ชัดแจ้ง ทั้งแหล่งก าเนิด เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร มีสาเหตุจาก
อะไร และผลกระทบอย่างไร มีข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

- Known-unknown เป็นความเสี่ยงที่รู้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่รู้ ไม่แน่นอนว่ามีผลกระทบ
เมื่อใด อย่างไร มีระดับหรือปริมาณความรุนแรงเท่าไร 

- Unknown-unknown เป็นความเสี่ยงที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่มีข้อมูล ไม่สามารถคาดเดาได้ 
หากจ าแนกตามผลกระทบต่อโครงการ สามารถแบ่งรูปแบบของความเสี่ยงออกเป็น 
- Scope risks เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัถตุประสงค์ด้านขอบเขตงาน 
- Quality risks เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัถตุประสงค์ด้านคุณภาพ 
- Schedule risks เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัถตุประสงค์ด้านระยะเวลาการท างาน 
- Cost risks เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัถตุประสงค์ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย 
- หากจ าแนกความเสี่ยงตามแหล่งก าเนิดของความเสี่ยง สามารถแบ่งรูปแบบของความ

เสี่ยงออกเป็น 
- External, unpredictable เป็นความเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถคาดเดา หรือไม่สามารถ

ท านายได้ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ชุลมุนหรือประท้วง เป็นต้น 
- External, predictable but uncertainty เป็นความเสี่ยงภายนอกที่สามารถคาดเดา ท านาย

ได้ เช่น ผลกระทบทางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น 
- Internal-non-technical เป็นความเสี่ยงภายในที่ไม่เกี่ยวกับทางด้านเทคนิค 
- Technical เป็นความเสี่ยงทางด้านเทคนิค 
- Legal เป็นความเสี่ยงทางด้านระเบียบข้อก าหนด สัญญา กฎหมาย 

 
จากรูปแบบของความเสี่ยง มีการจ าแนก แจกแจง และจัดหมวดหมู่เป็นโครงสร้างความ

เสี่ยง (Risk Breakdown Structure, RBS) แสดงเป็นแผนภูมิต้นไม้ดังแสดงในรูปที่ 2.5 โครงสร้าง
ความเสี่ยง RBS เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการระบุความเสี่ยง 

2.1.5 โครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure, WBS)  
โครงสร้างงาน เป็นการกระจายงานโครงการหนึ่งออกเป็นงานย่อยตามล าดับชั้นบนล่าง

อย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างแบบแผนผังต้นไม้ โดยท าการกระจายแตกออกเป็นกลุ่มงาน  และ
แต่ละกลุ่มงานก็กระจายแตกออกเป็นงานย่อยๆ ต่อไปอีกทีละชั้นๆ ซึ่งงานย่อยล าดับท้ายสุดที่ถูก
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แบ่งออกมาเหล่านี้ก็คือ “กิจกรรม (Activity)” ในการแบ่งจะต้องเป็นไปตามกฎ 100 % (วชรภูมิ 
เบญจโอฬาร, 2553) 

กฎ 100 % (The 100 % Rule) อธิบายดังนี้ 
- ไม่ว่าแตกออกไปกี่ระดับชั้น ผลรวมงานโครงการต้องคงเป็น 100 % 
- ผลรวมของงานลูกทั้งหมดต้องเท่ากับ 100 % ของงานแม ่
- งานลูกที่แตกออกมาจากงานแม่เดียวกันต้องมีขอบเขตเนื้องานที่ชัดเจนและไม่มีเนื้อ

งานที่ซ้อนทับกัน 
 

 

รูปที่ 2.4 โครงสร้างงาน (WBS) แบบแผนผังต้นไม้ (วชรภูมิ เบญจโอฬาร, 2553) 
 

แนวทางการกระจาย WBS อาจแตกต่างกันไป  สามารถใช้แนวทางตามลักษณะงาน
ก่อสร้างดังนี้ 

- เชิงส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (Product-oriented or project elements) 
- เชิงกระบวนการก่อสร้าง (Process-oriented) 
- ต าแหน่งที่ตั้งเฉพาะของส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (Spatial locations) 
กระจายเป็นหมวดหมู่ระดับชั้นของ กลุ่มงาน งานย่อย จนถึงล่างสุดเป็นกิจกรรม แล้ว

ก าหนดหมายเลขประจ าตัวและระดับชั้นเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง โครงสร้างงาน WBS 
น าไปใช้ในการค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณากิจกรรมงานตามรายการโครงสร้างงาน 
WBS ท าให้การระบุความเสี่ยงได้ครอบคลุมครบถ้วนเนื้องาน แล้วน ามาเขียนเป็นโครงสร้างความ
เสี่ยง  
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2.1.6 โครงสร้างความเสี่ยง(Risk Breakdown Structure, RBS) 
โครงสร้างความเสี่ยงเป็นโครงสร้างแผนภูมิต้นไม้ที่จัดกลุ่ม จ าแนกประเภทและแจกแจง

ความเสี่ยงเป็นล าดับชั้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 
ตัวอย่าง RBS ในงานก่อสร้างทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 2.5 และ 2.6 

 

 

รูปที่ 2.5 ตัวอย่างโครงสร้างความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 
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รูปที่ 2.6 ตัวอย่างโครงสร้างความเสี่ยง (Wideman, 1992) 
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2.1.7 การจัดการความเสี่ยง(Risk Management) 
 การจัดการความเสี่ยงของโครงการ หมายถึง การระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นให้
มากที่สุดที่จะมากได้ ประเมินความเสี่ยง หาวิธีการตอบสนองหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
พยายามลดผลกระทบของเหตุการณ์เสี่ยงเหล่านั้น และจัดหาเงินทุนส ารองให้เพียงพอครอบคลุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงนั้น (รัตนา สายคณิต, 2547) 

การจัดการความเสี่ยง เป็นศิลป์และศาสตร์ในการระบุ ประเมิน และตอบสนองต่อความ
เสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (PMBOK, 1987) 

การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนแนวทางการจัดการความ
เสี่ยง การระบุ การวิเคราะห์ การตอบสนองต่อความเสี่ยง การติดตามผลและควบคุมโครงการ  
กระบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงตลอดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความน่าจะ
เป็นและผลกระทบจากเหตุการณ์เชิงบวก และลดความน่าจะเป็นและผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึ่ง
ประสงค์ให้กับโครงการ PMBOK, 2004) 

การจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการบริหารโครงการ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการการบริหารโครงการจะต้องอาศัยความรู้ต่างๆในการบริหารงาน สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.1 และมีความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงกับ
การบริหารโครงการดังแสดงในรูปที่ 2.7 Integrating Risk with Other Project Management 
Functions (Wideman, 1992) 

 
 
 
 

 

 

 



14 
 

 

รูปที่ 2.7 Integrating Risk with Other Project Management Functions (Wideman, 1992) 
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PMBOK แบ่งกลุ่มกิจกรรมในกระบวนการบริหารโครงการ (Project Management Process 
Groups) ออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มกระบวนการเริ่มต้น (Initiating Processes Group)  
2. กลุ่มกระบวนการวางแผน (Planning Processes Group) 
3. กลุ่มกระบวนการปฏิบัติ (Executing Processes Group) 
4. กลุ่มกระบวนการติดตามผลและควบคุม (Monitoring and Controlling Processes 

Group) 
5. กลุ่มกระบวนการปิดงาน (Closing Processes Group) 
ในแต่ละกลุ่มกระบวนการข้างต้น มีระดับปริมาณกิจกรรมแตกต่างกันตามระยะเวลา

โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2.8 ระดับกิจกรรมงานในแต่ละกลุ่มกระบวนการ (PMBOK, 2004) 
 

 

รูปที่ 2.8 ระดับกิจกรรมงานในแต่ละกลุ่มกระบวนการ (PMBOK, 2004) 
 
PMBOK แบ่งกระบวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) ออกเป็น

กระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
1. การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) 
5. การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response Planning) 
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6. การติดตามผลและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control)  
โดยกระบวนการจัดการความเสี่ยงข้างต้นจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

โครงการในกลุ่มกระบวนการวางแผน และการติดตามผลและควบคุม (Kendrick, 2003) ดังแสดง
ในรูปที่ 2.9 กระบวนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารโครงการ (Kendrick T, 2003) 

 

 

รูปที่ 2.9 กระบวนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารโครงการ (Kendrick T, 2003) 
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รูปที่ 2.10 Project Risk Management Flow Diagram (PMBOK, 2004) 
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กระบวนการจัดการความเสี่ยงเขียนเป็นแผนผังขั้นตอนได้ดังแสดงในรูปที่ 2.10 และ
อธิบายรายละเอียดแต่ละกระบวนการดังนี้ 

2.1.7.1 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
การวางแผนการจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการตัดสินใจเลือกวิธีการ ก าหนดแนวทาง

และวางแผนด าเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระดับ และชนิดของความเสี่ยงที่
ถูกระบุครอบคลุมความเสี่ยงที่มีอยู่ โครงการมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาเพียงพอส าหรับ
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง รวมถึงก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ประเมินความเสี่ยงต่อไป  

 

 

รูปที่ 2.11 การวางแผนการจัดการความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 
 ข้อมูลน าเข้า 

1. ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (Enterprise Environmental Factors) 
2. แนวทางปฏิบัติของกระบวนการท างานที่ประมวลจากโครงการในอดีต 

(Organizational process assets) 
3. ขอบเขตงานโครงการ (Project Scope Statement) 
4. แผนการบริหารงานโครงการ (Project Management Plan) 

เทคนิคและวิธีการ 
1. การประชุมวางแผนและวิเคราะห์  
ผู้เข้าร่วมประชุมอาจรวมถึงผู้จัดการโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือทีมงานที่

รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง 
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ผลผลิตที่ได้ 
1. แผนการจัดการความเสี่ยง  
แผนการจัดการความเสี่ยงอธิบายถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่จะมีการจัด

โครงสร้างและด าเนินการในโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารงานโครงการ 
แผนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

 ระเบียบวิธีการ -ก าหนดแนวทาง เคร่ืองมือ และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ 

 บทบาทและความรับผิดชอบ -ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ
ผู้น า ผู้สนับสนุน สมาชิกทีมงานที่รับผิดชอบแต่ละประเภทกิจกรรมใน
แผนการจัดการความเสี่ยง 

 การจัดท างบประมาณ –ก าหนดทรัพยากรและประมาณการค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับการจัดการความเสี่ยง เพื่อรวมเป็นเส้นฐานค่าใช้จ่ายของ
โครงการ (Project cost baseline) 

 การก าหนดเวลา –ก าหนดเวลาและจ านวนคร้ังของกระบวนการจัดการ
ความเสี่ยงที่จะด าเนินการตลอดวงจรชีวิตของโครงการไว้ในก าหนดเวลา
ของโครงการ (Project schedule) 

 หมวดหมู่ความเสี่ยง(Risk categories) –การจัดท าหมวดหมู่ความเสี่ยงช่วย
ให้การระบุความเสี่ยง(อย่างเป็นระบบ)ครอบคลุมเนื้องานทั้งหมดได้อย่าง
มีประสิทธิผลและข้อมูลที่ได้มามีคุณภาพ โครงสร้างความเสี่ยง (RBS) 
เป็นแนวทางหนึ่งในในการจัดท าหมวดหมู่ความเสี่ยง การน าหมวดหมู่
ความเสี่ยงเดิมมาใช้งานต้องมีการทบทวนแก้ไขให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของโครงการปัจจุบัน 

 การก าหนดระดับของความน่าจะเป็นและผลกระทบ (Definitions of Risk 
Probability and Impact) –ก าหนดระดับของความน่าจะเป็นและ
ผลกระทบของความเสี่ยงเป็นค่าคะแนนสัมพัทธ์ (Relative Scale) ซึ่ง
จะต้องประเมินให้ค่าคะแนนในขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพ ค่าระดับคะแนนความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิดเรียงจากน้อย
ไปหามาก 5 ระดับคือ 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 ตามล าดับ ส่วนค่าระดับ
ผลกระทบจะก าหนดเป็น ต่ ามาก, ต่ า, ปานกลาง, สูง, สูงมาก ซึ่งมีค่า
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คะแนน 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9  ในกรณีเชิงเส้น หรือ 0.05, 0.1, 0.2, 
0.4 และ 0.8 ในกรณีไม่เป็นเชิงเส้น ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 ตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบ (Probability and Impact 
Matrix)–แนวทางทั่วไปในการจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงตาม
ศักยภาพของความเสี่ยง จะใช้ตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและ
ผลกระทบ ดังแสดงในตารางที่ 2.2 จากผลแสดงในตารางใช้จัดล าดับ
ความเสี่ยงเป็น “สูง”, “ปานกลาง” และ “ต่ า” เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการตอบสนองต่อความเสี่ยงซึ่งจะมีการทบทวนแก้ไขตามความ
เหมาะสมตลอดช่วงเวลาในกระบวนการท างาน  

 เกณท์ความคลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stake holders’ 
tolerances) –ทบทวนแก้ไขเกณท์ความคลาดเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

 รูปแบบรายงาน -ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของเอกสารแผนการจัดการ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการสื่อสาร 

 การติดตามผล –กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงจะถูกบันทึกไว้เป็นเอกสาร
ในการติดตามผลและเพื่อประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้ในโครงการ
ปัจจุบัน และอนาคต เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความเสี่ ยง และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงจะได้รับการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 

2.1.7.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการซ้ า (Iterative Process) ต่อเนื่องกัน

ตลอดเวลาช่วงวงจรชีวิตโครงการ เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความถี่ของ
การด าเนินการซ้ าและผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละรอบอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีที่ขึ้น การระบุ
ความเสี่ยงเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ส าหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมและน าไปใช้ในกระบวนการวางแผนการ
ตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 
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รูปที่ 2.12 การระบุความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 

ข้อมูลน าเข้า 
1. ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร 
2. แนวทางปฏิบัติของกระบวนการท างานที่ประมวลจากโครงการในอดีต  
3. ขอบเขตงานโครงการ 
4. แผนการจัดการความเสี่ยง 
5. แผนการบริหารงานโครงการ 

เทคนิคและวิธีการ 
1. การทบทวนเอกสารรายงาน 
การทบทวนเอกสารรายงานโครงการ แผนงาน ความสอดคล้องแต่ละแผนงาน ข้อ

สมมุติพื้นฐาน ข้อมูลโครงการที่ผ่านมาหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
2. เทคนิคการส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
ตัวอย่างเทคนิคการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการระบุเสี่ยง ประกอบด้วย 

 การระดมสมอง -เป้าหมายของการระดมสมองเพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่
หลากหลาย และครอบคลุมครบถ้วนรายการทั้งหมด 

 เทคนิคเดลฟี่ (Delphi technique) -เป็นวิธีการส ารวจข้อมูลฉันทามติของ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงของโครงการเข้าร่วมในเทคนิคนี้
แบบไม่ระบุชื่อ ผู้ประสานงานการใช้แบบสอบถามส ารวจข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับความเสี่ยงส าคัญของโครงการ  ค าตอบที่ได้น ามาสรุปแล้ว
หมุนเวียนให้ผู้เชี่ยวชาญออกข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จนได้ข้อคิดห็นที่เป็นเอก
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ฉันท์ เทคนิคเดลฟี่ช่วยลดอคติ และอิทธิพลทางความคิดของคนหนึ่งคน
ใดในค าตอบที่ได้จากการส ารวจข้อมูล 

 การสัมภาษณ์ -สามารถค้นหารวบรวมหรือระบุความเสี่ยงได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การ
สัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ส าคัญในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง 

 การระบุสาเหตุหลัก (Root cause identification) -การสอบถามค้นหา
สาเหตุหลักที่ส าคัญของความเสี่ยง ท าให้ระบุความเสี่ยงได้ชัดเจนช่วยให้
จัดหมวดหมู่ความเสี่ยงตามสาเหตุ และตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากสามารถระบุสาเหตุหลักของความเสี่ยงนั้นได้ถูกต้อง 

 การวิเคราะห์ SWOT -เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค สามารถพิจารณาความเสี่ยงได้กว้างขึ้น เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้น 

3. การวิเคราะห์รายการตรวจสอบ (Checklist Analysis) 
รายการตรวจสอบ(Checklist) ที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ

ข้อมูลในอตีดและความรู้ที่ได้รับการสะสมจากโครงการที่คล้ายกันก่อนหน้านี้และจาก
แหล่งข้อมูลอ่ืน นอกจากนี้ล าดับชั้นล่างสุดของโครงสร้าง RBS สามารถน ามาปรับปรุงใช้
เป็นรายการตรวจ สอบได้ 

การใช้รายการตรวจสอบมีความสะดวก ง่ายและรวดเร็ว แต่รายการอาจไม่
ครบถ้วน ขาดความสมบูณ์หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ควรมีการส ารวจข้อมูลรายการ
ที่ไม่ปรากฏในรายการตรวจสอบ เมื่อโครงการแล้วเสร็จควรมีการทบทวนและปรับปรุง
ส าหรับน าไปใช้ในโครงการในอนาคตต่อไป 

4. การวิเคราะห์สมมุติฐาน (Assumptions analysis) 
การวิเคราะห์สมมุติฐานเป็นเคร่ืองมือส ารวจความถูกต้องของสมมุติฐานที่ใช้

พัฒนาโครงการ การระบุความเสี่ยงโดยการใช้การวิเคราะห์สมมุติฐานจากความไม่ถูกต้อง 
ไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมบูรณ์ของสมมุติฐาน 

5. เทคนิคการสร้างแผนภาพ (Diagramming technique) 
การระบุความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภาพความเสี่ยง (Risk diagramming 

techniques) ประกอบด้วย 
 แผนภาพสาเหตุและผลกระทบ (Cause-and-effect diagrams) -แผนภาพที่

รู้จักกันในชื่อ “แผนภาพอิชิคาว่า (Ishikawa)” หรือ แผนภาพก้างปลา 
ส าหรับใช้ระบุสาเหตุของความเสี่ยง 
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 แผนภูมิระบบหรือกระบวนการ (System or process flow charts) -เป็น
แผนภูมิแสดงองค์ประกอบของระบบหรือขั้นตอนกระบวนการท างาน 

 แผนภาพอิทธิพล -เป็นแผนภาพแสดงสาเหตุ เวลา ล าดับเหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆและผลลัพธ์ 

ผลผลิตที่ได้ 
1. ทะเบียนความเสี่ยง 
ข้อมูลจากการระบุความเสี่ยงบันทึกเป็นเอกสารรายการทะเบียนความเสี่ยง (Risk 

register) ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกรายการความเสี่ยงที่ถูกระบุพบในโครงการเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของแผนงานการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 

 รายการความเสี่ยงที่ถูกระบุ (List of identified risks)  
 การตอบสนองต่อความเสี่ยง (List of potential response) 
 สาเหตุหลักของความเสี่ยง (Root causes of risk) 
 ปรับปรุงหมวดหมู่ความเสี่ยง (Updated risk categories) 

 

รูปที่ 2.13 ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยง 
 

2.1.7.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ถูกระบุพบโดยประเมิน
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิด และระดับผลกระทบของความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ในด้านค่าใช้จ่าย ก าหนดเวลา ขอบเขตงาน และคุณภาพ) และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่
ถูกระบุในรายการทะเบียนความเสี่ยง ความเสี่ยงที่จัดล าดับความส าคัญแล้วจะถูกประเมินใน
ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไป 
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รูปที่ 2.14 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (PMBOK, 2004) 
 

ข้อมูลน าเข้า 
1. แนวทางปฏิบัติของกระบวนการท างานที่ประมวลจากโครงการในอดีต  
2. ขอบเขตงานโครงการ 
3. แผนการจัดการความเสี่ยง 
4. ทะเบียนความเสี่ยง 

เคร่ืองมือและเทคนิค 
1. การประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบของความเสี่ยง  (Risk Probability 

and Impact Assessment)  
การประเมินความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิด และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ(ทั้งเชิงบวกและด้านเชิงลบ แต่ในงานวิจัยนี้
จะศึกษาเฉพาะด้านลบ)ในด้าน ระยะเวลา ต้นทุนค่าใช้จ่าย ขอบเขตงาน คุณภาพของงาน 
แนวทางในการประเมินใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อการระบุ
ความเสี่ยง มาประเมินให้ค่าระดับดังนี้ 

- ค่าระดับความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิดเรียงจากน้อยไปหามาก 5 ระดับ มีค่า
คะแนน 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 ตามล าดับ 

- ค่าระดับความรุนแรงของผลกระทบจะก าหนดเป็น ต่ ามาก, ต่ า, ปานกลาง, สูง
, สูงมาก ซึ่งในกรณีเชิงเส้น มีค่าคะแนน 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 ตามล าดับ 
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หรือ ในกรณีไม่เป็นเชิงเส้น มีค่าคะแนน 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางทิ่ 2.1 ตารางค่าระดับผลกระทบ (PMBOK, 2004) 

 

 
2. ตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบ  (Probability and Impact 

Matrix) 
น าค่าคะแนนที่ประเมินได้มาลงต าแหน่งในตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและ

ผลกระทบดังตารางที่ 2.2 จากผลแสดงในตารางจัดล าดับความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
- ความเสี่ยงสูง (High Risk) 
- ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Risk) 
- ความเสี่ยงต่ า (Low Risk) 
การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงเป็น 3 ระดับอาจแยกจัดล าดับความส าคัญ

ตามผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน เช่น ต้นทุนค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ขอบเขตงาน 
และคุณภาพงาน แล้วพัฒนาการค่าน้ าหนักแต่ละด้านเพื่อจัดท าเป็นล าดับความส าคัญ
ทั้งหมด (Overall Rating) 
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ตารางที่ 2.2 ตารางเมทริกซ์ความน่าจะเป็นและผลกระทบ (PMBOK, 2004) 

 

 
ความเสี่ยงที่จัดล าดับความส าคัญแล้ว บันทึกลงในทะเบียนความเสี่ยง และใช้เป็น

ข้อมูลในการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ การวางแผนการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่
เหมาะสมซึ่งจะมีการทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมตลอดช่วงเวลาในกระบวนการ
ท างาน 

3. การประเมินคุณภาพของข้อมูลความเสี่ยง (Risk Data Quality Assessment)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีอคติ จึงต้องมี

การวิเคราะห์คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล การใช้ข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่มีคุณภาพ 

4. หมวดหมู่ความเสี่ยง (Risk Categorization) 
แยกหมวดหมู่ความเสี่ยง เช่น 

- ตามแหล่งก าเนิด (เช่น ใช้โครงสร้าง RBS)  
- ตามรายการงานที่ได้รับกระทบ (เช่น ใช้โครงสร้าง WBS)  
- ตามระยะช่วงต่างๆ ของโครงการ (Project Phase) เพื่อบ่งชี้ว่าพื้นที่ใดจะ

ได้รับผลกระทบ 
5. การประเมินความเร่งด่วน (Risk Urgency Assessment)  
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ความเสี่ยงที่มีความเร่งด่วนจ าเป็นต้องมีการตอบสนองก่อนในเวลาอันใกล้  อาจมี
การพิจารณาประเมินความเร่งด่วนเพิ่มเติม ตัวชี้วัดของล าดับความส าคัญประกอบด้วยเวลา
ที่การตอบสนองมีผล อาการและสัญญาณเตือน และคะแนน Risk rating 
ผลผลิตที่ได้ 

1. ทะเบียนความเสี่ยง 
ทะเบียนความเสี่ยง(ฉบับแรกเร่ิม)ที่ได้จากการระบุความเสี่ยง มีการปรับปรุงแก้ไข

ข้อมูลหลังจากมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพแล้ว ได้ทะเบียนความเสี่ยง(ฉบับ
ปรับปรุง) ที่ประกอบด้วย 

 ผลการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 หมวดหมู่ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการตอบสนองในเวลาอันใกล้ 
 รายการความเสี่ยงที่จะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
 รายการ Watch lists ของความเสี่ยงต่ า  
 แนวโน้มผลการวิเคราะห์ 

2.1.7.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) 
หลังจากจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงสูงจะน า

ประเมินโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อ  
 ประเมินหาปริมาณของผลลัพท์ที่เป็นไปได้ 
 ประเมินความน่าจะเป็นที่จะบรรลุวัตถุของโครงการ 
 ระบุความเสี่ยงที่ต้องให้ความสนใจมากที่สุดในเชิงปริมาณ 
 ระบุต้นทุนค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และขอบเขตงานของโครงการที่จะเกิดขึ้น

จริงเมื่อมีผลกระทบจากความเสี่ยง 
 การตัดสินใจที่ดีที่สุดเมื่อมีเงื่อนไขหรือผลกระทบจากความไม่แน่นอน 
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รูปที่ 2.15 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (PMBOK, 2004) 
 

ข้อมูลน าเข้า 
1. แนวทางปฏิบัติของกระบวนการท างานที่ประมวลจากโครงการในอดีต 
2. ขอบเขตงานโครงการ 
3. แผนการจัดการความเสี่ยง 
4. ทะเบียนความเสี่ยง 
5. แผนงานการบริหารโครงการ 

5.1 แผนงานการบริหารด้านเวลา (Project Schedule Management Plan) 
5.2 แผนงานการบริหารด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย (Project Schedule Management 

Plan) 
เคร่ืองมือและเทคนิค 

1. เทคนิคการส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
 การสัมภาษณ์ - ใช้การสัมภาษณ์ในการหาปริมาณเชิงตัวเลขของระดับ

ความน่าจะเป็นและผลกระทบของความเสี่ยง 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งภายในและนอกหน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณและการสร้างแบบจ าลอง 
 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบ 

 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) - การวิเคราะห์ความไวใช้
ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอน  ตัวแปรใดที่มีศักยภาพหากมี
การเปลี่ยนแปลงค่าจะส่งผลอย่างไร เมื่อให้ตัวแปรอ่ืนมีค่าคงที่พื้นฐาน 
(Baseline Values) 
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 การวิเคราะห์มูลค่าที่คาดหวังทางการเงิน (Expected monetary value 
analysis, EMV) -  เป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของแต่ละ
ทางเลือกภายใต้ความไม่แน่นอนกับความน่าจะเป็นของทางเลือกต่างๆ ใช้
วิเคราะห์ร่วมกับการวิเคราะห์แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree 
Analysis) โดยทั่วไปค่า EMV ของความเสี่ยงที่เป็นโอกาสมีค่าเป็นบวก 
ส่วนค่า EMV ของความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคมีค่าเป็นลบ 

 การวิเคราะห์แขนงการตัดสินใจ (Decision Tree Analysis) -  การพิจารณา
ทางเลือกโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ประกอบการตัดสินใจ โดยอธิบายถึง
ทางเลือกหรือสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ความน่าจะเป็นและค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าคาดหวังทางการเงินในแต่ละสถานการณ์ 

 การจ าลองสถานการณ์และสร้างแบบจ าลอง (Modeling and Simulation)  
-  จะใช้แบบจ าลองซึ่งแปลงจากความไม่แน่นอนในระดับรายละเอียด 
จ าลองสถานการณ์เพื่อศึกษาผลกระทบมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างไร เช่น
การสร้างแบบจ าลองโดยใช้เทคนิคมอนติคาโล (Monte Carlo Technique) 
 

 
 

รูปที่ 2.16 ตัวอย่างการวิเคราะห์แขนงการตัดสินใจ  และการ 
       วิเคราะห์มูลค่าที่คาดหวังทางการเงิน EMV 
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ผลผลิตที่ได้ 
1. ทะเบียนความเสี่ยง 
เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณแล้ว จะปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงเพื่อใช้ใน

การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 
 

 

รูปที่ 2.17 ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยงที่ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 
 

2.1.7.5 การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response Planning) 
การวางแผนการตอบสนองความเสี่ยงเป็นกระบวนการพัฒนาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสและ

ลดอุปสรรคหรือภัยคุกคามต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยงมีหลาย
วิธีที่ การน ากลยุทธ์มาใช้ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในลักษณะเชิงป้องกัน (Proactive) 
และในแผนการตอนสนองต้องมีการก าหนดมอบหมายบุคลผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ตอบสนองความเสี่ยงให้ชัดเจน 
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ข้อมูลน าเข้า 
1. แผนการจัดการความเสี่ยง 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของแผนการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยการก าหนดผู้มี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เกณฑ์การประเมิน
ความเสี่ยงสูงและปานกลาง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ระยะเวลาและงบประมาณในการ
จัดการความเสี่ยง 

2. ทะเบียนความเสี่ยง 
ทะเบียนความเสี่ยงเป็นรายการที่บันทึกความเสี่ยงในกระบวนการระบุความเสี่ยง 

มีการปรับปรุงรายละเอียดหลังจากมีการประเมินในกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และ
กระบวนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

 

 

รูปที่ 2.18 กระบวนการวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 
 

เคร่ืองมือและเทคนิค 
1. กลยุทธ์ส าหรับความเสี่ยงเชิงลบ (อุปสรรค, ภัยคุกคาม) 
กลยุทธ์การตอบสนองต่อความเสี่ยงเชิงลบมี 3 กลยุทธ์ดังนี้ 

 การหลีกเลี่ยง (Avoid) –เป็นการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อจ ากัดความเสี่ยง 
เงื่อนไข หรือเพื่อป้องกันวัตถุประสงค์จากผลกระทบ เช่น การลด/การ
ปรับรูปแบบวิธีการท างาน การปรับเปลี่ยนขอบเขตงาน 
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 การถ่ายโอน (Transfer) –เป็นการถ่ายโอนผลกระทบไปยังผู้ อ่ืนที่มี
ความสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีกว่า เช่น การประกันความ
เสียหาย การประกันความเสียหาย  

 การลดบรรเทา (Mitigate) –เป็นการลดความน่าจะเป็น และ/หรือ
ผลกระทบเชิงลบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. กลยุทธ์ส าหรับความเสี่ยงเชิงบวก (โอกาส) 
 การใช้ประโยชน์ (Exploit) 
 การแบ่งปัน (Share) หรือ เป็นหุ้นส่วน 
 การเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhance) 

3. กลยุทธ์ส าหรับความเสี่ยงที่เป็นทั้งเชิงลบและเชิงบวก 
 การยอมรับ (Acceptance) –ในขณะนั้นไม่สามารถบ่งชี้กลยุทธ์ที่เหมาะสม 

แต่จะมีการจัดการเมื่อความเสี่ย งนั้นเกิดขึ้น ใช้ ร่วมกับกลยุทธ์การ
ตอบสนองฉุกเฉิน 

4. กลยุทธ์การตอบสนองส ารองฉุกเฉิน (Contingent Response Strategy) 
แผนส ารองจะถูกน ามาใช้กับความเสี่ยง ถ้ามีผลกระทบสูงหรือกลยุทธ์ที่ถูกเลือก

ไม่มีประสิทธิภาพ การยอมรับความเสี่ยงส่วนใหญ่จะสร้างแผนส ารองล่วงหน้า 
ผลผลิตที่ได้ 

1. ทะเบียนความเสี่ยง 
2. แผนงานการบริหารโครงการ 
3. ข้อตกลงเกี่ยวกับความเสี่ยงในสัญญา 
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รูปที่ 2.19 ตัวอย่างทะเบียนความเสี่ยงที่ปรับปรุงข้อมูลแล้ว 

2.1.7.6 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control) 
การติดตามและควบคุมความเสี่ยงเป็นกระบวนการระบุ การวิเคราะห์ การวางแผน ส าหรับ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ทบทวนและติดตามผลการด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง  ผู้บริหาร
โครงการต้องตรวจสอบข้อมูลจริงกับเป้าหมายและดูว่ามีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีจะต้อง
เตรียมแผนการแก้ไขอย่างไร การเก็บข้อมูลที่เหมาะสม รวดเ ร็ว ทันเวลาและถูกต้อง เป็นงานที่
ส าคัญในการจัดการความเสี่ยง 

จากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น สรุปขั้นตอนต่างๆ เขียนเป็นแผนภูมิขั้นตอนการจัดการความ
เสี่ยงได้ดังแสดงในรูปที่ 2.20 แผนภูมิการจัดการความเสี่ยง 
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รูปที่ 2.20 แผนภูมิการจัดการความเสี่ยง 
 

สรุปจัดท าขั้นตอนการท าแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เสนอเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับต่อไป  

1. การก าหนดนโยบาย   
เป็นการมอบนโยบายจากฝ่ายบริหารหรือเจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญหาก

บุคลากรมีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการจัดการความเสี่ยงร่วมกัน 
จะส่งผลให้การน ามาปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความต่อเน่ือง 

2. การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการบริหารโครงการ 

เป็นการจัดท าแผนงาน การก าหนดหน้าที่ความผิดชอบ ตารางการด าเนินการ ก าหนดเกณฑ์วัด
ประเมินความเสี่ยง 

          
    

 
 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
โครงการแล้วเสร็จ 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยง 

จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
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3. การระบุความเสี่ยง 
เป็นการค้นหาระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อโครงการ โดยใช้

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง WBS และ RBS แล้วก าหนดรหัสความเสี่ยงก ากับส าหรับใช้ใน
การอ้างอิง 

4. การประเมินความเสี่ยง 
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระบุได้จากข้อ 3. น ามาประเมินและจัดล าดับความส าคัญของ

ความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คัดกรองเหตุการณ์ที่มีความส าคัญก่อนไปวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ช่วงเวลาการเกิดตามระยะเวลาโครงการ   ส่วนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงระดับต่ าให้เฝ้าระวัง
และติดตามสังเกตุการณ์ต่อไป  

5. การตอบสนองความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมในการรับมือหรือตอบสนองความเสี่ยง  
6. การควบคุมและติดตามผล 
ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือวิธีการที่เลือกใช้  มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่โดยปฏิบัติตามข้อ 4. 
จนกว่าโครงการแล้วเสร็จ 

7. การทบทวนและปรัปรุงแผนฯ 
สรุปผลการด าเนินงานตามข้อ1. ถึง 6. เพื่อน าไปแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยง

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในโครงการต่อไป 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง 
พิระยุทธ เรียบวงศา (2546) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

ของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นโครงการที่มีสัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ศึกษาปัจจัยความเสี่ยง โอกาสในการเกิด ความรุนแรง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อผล
ด าเนินงานในด้าน เวลา ต้นทุน คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อหาความเสี่ยงที่ส าคัญในมุมมอง
ผู้รับเหมาหลักและหาแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดการโครงการมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อบงชี้
ความเสี่ยงที่ส าคัญมีผลกระทบสูง จากการรวบรวมข้อมูลมีเหตุการณ์ความเสี่ยงจ านวน 169 
เหตุการณ์ จ าแนกเป็นความเสี่ยงหลัก 19 ความเสี่ยง แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุ
และแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงนั้น ผลการวิจัยพบว่า  
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1. ผู้รับเหมาหลักให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านต้นทุนมากที่สุด 
รองมาเป็น คุณภาพ เวลา และความปลอดภัย ตามล าดับ 

2. ความเสี่ยงหลักที่มีผลกระทบสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างโยธา 
ความเสี่ยงด้านผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโยธา และความเสี่ยงด้านการเงินและ
เศรษฐกิจตามล าดับ 

3. สาเหตุของความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากการสัมภาษณ์พบว่า
ปัจจัยภายในที่เป็นสาเหตุหลักได้แก่ วิธีการปฎิบัติงานไม่เหมาะสม และบุคลากรขาด
ความสามารถ ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ ทัศนคติของผู้ว่าจ้าง วิธีการปฎิบัติของผู้ว่าจ้าง 
ชุมชนรอบสถานที่ก่อสร้าง และหน่วยงานราชการ 

4. การตอบสนองความเสี่ยงที่มีการน ามาใช้มากที่สุดได้แก่ การลดความเสี่ยง และ การ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

ภานุวัฒน์ พงษ์พากเพียร (2546) ศึกษาโครงสร้างความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาคารสูง
ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างอาคารสูง โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืงมือในการรวบรวมข้อมูลทัศนคติและประสบการณ์ของบุคลากรที่ท างาน
ก่อสร้างอาคารสูงประกอบด้วย เจ้าของงาน ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ผลการศึกษาโดยใช้วิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีความส าคัญมาก 5 อันดับแรกจากจ านวน
เหตุการณ์ความเสี่ยง 25 เหตุการณ์ คือ คุณภาพงานที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้รับเหมาช่วงในหมวดงาน
ก่อสร้างไม้และพลาสติก คนงานไม่ใส่ใจในคุณภาพในหมวดงานไม้และพลาสติก ปัญหาเร่ืองการ
ก่อสร้างงานไม่ได้ตามแบบก่อสร้างในหมวดก่อสร้างลิฟต์และบันไดเลื่อน คนงานขาดทักษะการ
ท างานเฉพาะประเภทในหมวดงานก่อสร้างไม้และพลาสติก และการขาดทักษะทางเทคนิคเฉพาะ
ทางของผู้รับเหมาช่วงในหมวดงานตกแต่ง 

กมลทิพย์ ขัดชุมแสง (2547) ศึกษาการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงในโครงการ
ก่อสร้างโดยน าเอาแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของโครงการมาประยุกติ์ใช้กับ
โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเป็นกรณีศึกษา การศึกษาได้จ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 8 กลุ่ม 
คือ ความเสี่ยงจากธรรมชาติ ความเสี่ยงจากการออกแบบ ความเสี่ยงทางด้านโลจีสติกส์ ความเสี่ยง
ทางการเงิน ความเสี่ยงจากฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงที่เกิดใน
กระบวนการก่อสร้าง และความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม ใช้แบบสอบถามผู้จัดการโครงการและวิศวกร
เกี่ยวกับโอกาสและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุขึ้น น าข้อมูลมาค านวณค่าปั จจัยเสี่ยงเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง น าความเสี่ยงระดับสูงและปานกลางจากการจัดล าดับ
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ความส าคัญ ไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวแล้วจัดท า
แผนการจัดการเสี่ยง 

กิตติกร รัตนเดชสกุล (2552) ศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาช่วงใน
โครงการก่อสร้าง โดยศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาช่วงมา
เกี่ยวข้องกับองค์กรอ่ืนๆ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับเหมา
หลักกับผู้รับเหมาช่วงต่อปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการ และใช้กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงมาวิเคราะห์หาโอกาสในการเกิดและระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงแล้วใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความ
เสี่ยง ผลการศึกษาพบว่า 

1. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดสูง 5 อันดับแรกในมุมมองของผู้ รับเหมาช่วง คือ 
ผู้รับเหมาหลักมีการปรับแผนหากเห็นว่างานล่าช้ามีการเร่งรัดงาน ผู้รับเหมาช่วงใช้
เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักรที่มีผู้เหมาหลักจัดหารให้ใช้อย่างไม่ทนุทนอม ผู้รับเหมาช่วงขาด
สภาพคล่องทางการเงิน วัสดุขึ้นราคาหรือมีราคาสูงกว่าราคาใน BOQ และระบบ
ราชการ ระเบียบการพิจารณาอนุมัติหรือเบิกจ่ายที่ล่าช้า  

2. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง 5 อันดับแรกในมุมมองของผู้รับเหมาช่วง คือ 
ความประมาทในการท างาน ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับเหมาช่วงใช้
เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักรที่มีผู้เหมาหลักจัดหารให้ใช้อย่างไม่ทนุทนอม คนงานผู้รับเหมา
ช่วงไม่ใส่ใจในคุณภาพงาน และผู้รับเหมาช่วงทิ้งงาน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการรวบรวมปัญหาต่างๆ และอุปสรรคในการด าเนินโครงการรวมทั้งการทบทวน
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็นแนวทางการศึกษาคร้ังนี้และเขียนเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิด
ดังแสดงในรูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย (Research Methodology) 

 
3.2 ขั้นตอนด าเนินการศึกษา 

โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับมีความเสี่ยงจ านวนมากที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและ
ภายในซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์โครงการ ส าหรับงานศึกษานี้จะศึกษาหาปัจจัยความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในมุมมองของผู้รับเหมาและการตอบสนองต่อความเสี่ยงรวมถึงการจัดท าแผนการจัดการ
ความเสี่ยง โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 3.1 กรอบแนวคิด
กระบวนการวิจัย (Research Methodology) 

3.2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
จากการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับ ท าให้ทราบ

ถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ 
1. เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่าง

ระดับ 

2. เพื่อเสนอกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมางานก่อสร้าง

ทางแยกต่างระดับ 

3.2.2 จัดท าโครงสร้างงาน WBS 
การจัดท าโครงสร้างงาน WBS เป็นแผนภูมิต้นไม้หมวดหมู่ล าดับชั้นของกลุ่มงานจนถึง

ล่างสุดเป็นกิจกรรมงาน ท าให้ทราบขอบเขตงานก่อสร้างครบถ้วนครอบคลุมเนื้องานทั้งหมด  
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รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดกระบวนการวิจัย (Research Methodology) 
 

1.ก าหนดวัตถุประสงค์ 1.1 รวบรวมปัญหาและอุปสรรคงานก่อสร้าง 

2.1 โครงการกรณีศึกษา (Case study) 
2.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

2. การจัดท าโครงสร้างงาน WBS 

3. การจัดท าโครงสร้างความเสี่ยง RBS 
3.1 โครงการกรณีศึกษา 
3.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

4. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
4.1 โครงการกรณีศึกษา 
4.2 เทคนคิการส ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

6. แบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 6.1 กลุ่มตัวอย่าง 

5. จัดท าแบบสอบถามโอกาสที่เกิด 
ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ รับ
ผลกระทบ 

5.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 
5.2 ผู้เช่ียวชาญ 

7. วิ เคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 

7.1 สถิติเชิงพรรณนา 
7.2 การประเมนิความเสี่ยง 

9. สรุปผลการศึกษา 

8. แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
และจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 

8.1 โครงการกรณีศึกษา 
8.2 สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล 
8.3 ผู้เช่ียวชาญ 
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3.2.3 จัดท าโครงสร้างความเสี่ยง RBS 
การจัดท าโครงสร้างความเสี่ยง RBS เป็นแผนภูมิต้นไม้หมวดหมู่ประเภทความเสี่ยงเพื่อใช้

เป็นเคร่ืองมือประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมโครงสร้างงาน WBS ทุกกิจกรรม
งาน  

3.2.4 การระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง 
จากเทคนิคการส ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการ

โครงการ วิศวกรโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดในหัวข้อ 2.1.7.2) โดยพิจารณารวมกับโครงสร้างงาน 
WBS และโครงสร้างความเสี่ยง RBS ของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
ค้นหาหรือระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและจัดท ารหัสความเสี่ยง (Risk ID) เพื่อความสะดวกในการอ้าง
ถึง (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง) 

3.2.5 จัดท าแบบสอบถามโอกาสท่ีเกิด ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และวัตถุประสงค์
ของโครงการท่ีได้รับผลกระทบ 

แบบสอบถามจะถามถึงระดับความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิด ระดับผลกระทบและ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยสอบถามที่ละเหตุการณ์
จากหัวข้อ 3.2.4 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป –เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างานก่อสร้างโครงการ
ทางแยกต่างระดับ 

- ส่วนที่ 2 ระดับความน่าจะเป็น -เป็นการสอบถามระดับโอกาสที่เกิดของเหตุการณ์
ความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงดังตารางที่ 3.1ระดับความน่าจะเป็นของ
ความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 

 
ตารางที่ 3.1 ระดับความน่าจะเป็นของความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 

ระดับ ความน่าจะเป็น/โอกาสที่เกิด ระดับคะแนน 
สูงมาก ความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ 0.9 
สูง ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อย 0.7 

ปานกลาง ความเสี่ยงเกิดขึ้นบางคร้ัง 0.5 
น้อย ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย เป็นบางครั้งบางคราว 0.3 

น้อยมาก ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยมาก ไม่บ่อย 0.1 
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- ส่วนที่ 3 ระดับผลกระทบ -เป็นการสอบถามระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความ
เสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแสดงดังตารางที่ 3.2 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
(PMBOK, 2004) 

 
ตารางที่ 3.2 ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (PMBOK, 2004) 

วัตถุประสงค์
ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
(ระดับคะแนน) 

1 ต่ ามาก 
(0.05) 

2 ต่ า 
(0.10) 

3 ปานกลาง 
(0.20) 

4 สูง 
(0.40) 

5 สูงมาก 
(0.80) 

ค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น < 
10% 

เพิ่มขึ้น 10-
20% 

เพิ่มขึ้น 20-
40% 

เพิ่มขึ้น  > 40 
% 

เวลา เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น < 5% เพิ่มขึ้น 5-
10% 

เพิ่มขึ้น 10-
20% 

เพิ่มขึ้น > 20 
% 

ขอบเขตงาน เทียบจะไม่ได้
รับผลกระทบ 

มี ผ ล ก ร ะทบ
น้อย 
ยอมรับได้ 
ไม่ต้องแก้ไข 

มี ผ ล ก ร ะทบ
ปานกลาง 
แก้ไขบางส่วน 

มี ผ ล ก ร ะทบ
มาก 
ยอมรับไม่ได ้
ต้องแก้ไข 

มี ผ ล ก ร ะทบ
รุนแรงมาก 
ยอมรับไม่ได้ 
ต้องแก้ไข 
และส่งผลให้
โ ค ร ง ก า ร
ล้มเหลว  

คุณภาพงาน เทียบจะไม่ได้
รับผลกระทบ 

มี ผ ล ก ร ะทบ
น้อย 
ยอมรับได้ 
ไม่ต้องแก้ไข 

มี ผ ล ก ร ะทบ
ปานกลาง 
แก้ไขบางส่วน 

มี ผ ล ก ร ะทบ
มาก 
ยอมรับไม่ได ้
ต้องแก้ไข 

มี ผ ล ก ร ะทบ
รุนแรงมาก 
ยอมรับไม่ได้ 
ต้องแก้ไข 
และส่งผลให้
โ ค ร ง ก า ร
ล้มเหลว   

 
- ส่วนที่ 4 วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง –

สอบถามวัตถุประสงค์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 4 ด้าน 
1. ต้นทุนค่าก่อสร้าง 
2. เวลา 
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3. ขอบเขตงาน 
4. คุณภาพงาน 

(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค แบบสอบถามโอกาสที่เกิด ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ) 

3.2.6 ส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับแบบสอบถามจะเป็นบุคลากรในบริษัทผู้รับเหมาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ส่งกลับมาแล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

3.2.7 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ดังนี้ 

- ระดับความเสี่ยง ก าหนดจากระดับความน่าจะเป็น และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของความเสี่ยง ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความเสี่ยงที่โดยใช้เกณฑ์จาก
ตารางที่ 3.3 ตาราง Probability and Impact Matrix (PMBOK, 2004) ผลการแบ่ง
ระดับความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลางและ ต่ า 

 การแปลความหมายของผลกระทบของโครงการ 
 ความเสี่ยงสูง เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการสูง มี

ล าดับความส าคัญมากที่สุด ควรจะมีการตอบสนองเป็นอันดับแรก 
 ความเสี่ยงปานกลาง เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

โครงการปานกลาง และมีความส าคัญรองลงมา ควรจะมีการตอบสนอง
เป็นอันดับถัดไป 

 ความเสี่ยงต่ า เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อโครงการต่ า 
และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น ามาวิเคราะห์ผลในงานวิจัยคร้ังนี้ 
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ตารางที่ 3.3 ตาราง Probability and Impact Matrix (ดัดแปลงจาก PMBOK, 2004) 

ตาราง Probability and 
Impact Matrix 

ผลกระทบ 

น้อยมาก น้อย 
ปาน
กลาง 

สูง สูงมาก 

0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

คว
าม
น่า
จะ
เป
็น/
โอ
กา
สท

ี่เกิด
 

สูงมาก 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

สูง 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

ปานกลาง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

ต่ า 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

ต่ ามาก 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 
 

- จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง น าความเสี่ยงมาค านวณค่าระดับความเสี่ยง 
(R) และฟล๊อตค่าลงในตาราง Probability and Impact Matrix และแบ่งระดับ
ความเสี่ยงออกเป็น ต่ า (สีเขียว), ปานกลาง (สีเหลือง) และสูง (แดง)  

 
ระดับความเสี่ยง,    

  =     x   
       (1) 

  
  

  = ระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง i โดยผู้ตอบแบบสอบถาม j   
  
  = ระดับความน่าจะเป็นของความเสี่ยง i โดยผู้ตอบแบบสอบถาม j 
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  = ระดับผลกระทบของความเสี่ยง i โดยผู้ตอบแบบสอบถาม j 

 
น าระดับความเสี่ยงไปหาค่าคะแนนรวมความเสี่ยง และเรียงล าดับความเสี่ยงตามค่าคะแนนรวม 

 
คะแนนรวมความเสี่ยง,       = ∑   

  
      (2) 

 
    = ดัชนีความเสี่ยงของความเสี่ยง i   
  

  = ระดับความเสี่ยงของความเสี่ยง i โดยผู้ตอบแบบสอบถาม j 
  = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
3.2.8 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงและจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
การหาแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงโดยน าความเสี่ยงสูงและปานกลางที่จัดล าดับ

ความส าคัญแล้ว มาท าการวิเคราะห์สาเหตุหลักและท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดท าเป็นแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป 

3.2.9 สรุปผลการศึกษา 
น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลมาสรุปและน าเสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

จัดการคงามเสี่ยงในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



45 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผล 

 
ผลการศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 

น าเสนอเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา 
2. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
3. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

3.1 โครงสร้างงาน WBS 
3.2 โครงสร้างความเสี่ยง RBS 
3.3 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3.5 การตอบสนองความความเสี่ยง 

4. แผนการจัดการความเสี่ยง 
 
4.1 ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา 

การศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
ของกรมทางหลวงที่เลือกศึกษาในการศึกษานี้จ านวน 4 โครงการ ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้างเป็น 
ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) สัญญาก่อสร้างสามารถปรับราคาค่างานได้ (ชดเชย
ค่า K) ก าหนดค่างานเป็นแบบราคาต่อหน่วย แต่งานก่อสร้างสะพานก าหนดค่างานราคาต่อหน่วย
เป็นแบบ ราคาเหมารวมต่อความยาว (Lum-sum per meter) ซึ่งความเสี่ยงในงานก่อสร้างส่วนใหญ่
จะถูกถ่ายโอนผ่านเงื่อนไขของสัญญาให้ผู้รับเหมารับผิดชอบ  แต่ละโครงการมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังแสดงในตารางที่ 4.1 ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา (รายละเอียดงานก่อสร้างแต่ละ
โครงการ แสดงในภาคผนวก ก) 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลโครงการกรณีศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ผู้รับจ้าง 
อายุ

สัญญา 
(วัน) 

วันเริ่มต้น 
ค่างานตาม
สัญญา (บาท) 

วันสิ้นสุด 
ค่าปรับ 
(บาท/วัน) 

1 โครงการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับบางพระ บริเวณกม.
78+800 บนทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข 7 
ที่ตั้ งโครงการ ต.หนองข้าง
คอก อ.เมืองชลบุรี, ต.บางพระ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

บริษัท กรุงธน
เอนยิเนียร ์ 
จ ากัด 

720 29  ก.ย. 53 
17 ก.ย. 55 

557,968,071.64 
1,394,921.00 

2 โครงการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับหนองขาม (แหลม
ฉบัง)บริเวณกม.99+000 บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
ที่ตั้งโครงการ ต.หนองขาม  อ.
ศรีราชา จ.ชลบุร ี

บริษัท เสริม
สงวนก่อสร้าง
จ ากัด 

1,000 1 ต.ค. 54 
26 มิ.ย. 57 

548,974,189.98 
1,372,436.00    

3 โครงการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมือง
สระบุรี (ด้านเหนือ) 
ที่ตั้งโครงการ ต.ดาวเรือง  อ.
เมือง จ.สระบุรี 

บริษัท มงคล
ลาภก่อสร้าง 
จ ากัด 

1,019 29 ก.ย. 52 
13 ก.ค. 55 

242,997,345.29 
607,493.26    

4 โครงการก่อสร้างสะพาน 
ลอยกลับรถบนทางหลวง
หมายเลข  1 กม.90 + 250 และ
หมายเลข  2 กม.2 + 950 
ที่ตั้ งโครงการ ต.ห้วยขมิ้น    
อ.หนองแค ,  ต.ปากเพรียว    
อ.เมือง จ.สระบุรี 

หจก. นายโค้ง
ก่อสร้าง 

1,132 22 ก.ย. 52 
27 ต.ค. 55 

83,899,776.70 
25,169.00    
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รูปที่ 4.1 ภาพจ าลองทางแยกต่างระดับบางพระ บริเวณ 
     กม.78+800 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2 ภาพจ าลองทางแยกต่างระดับหนองขาม (แหลมฉบัง) 
 บริเวณกม.99+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 
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4.2 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากระบวนการจัดการความเสี่ยงของผู้รับเหมาในงานก่อสร้าง

ทางแยกต่างระดับคร้ังนี้ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และโพร์
แมน จ านวน 51 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง 
ล าดับที่ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) 

1 เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
48 
3 

2 ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าระดับ ปวช. 
ระดับ ปวช. 
ระดับ ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
5 
8 
5 

27 
6 
0 

3 ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรโครงการ 
วิศวกรสนาม 
โฟร์แมน 

 
8 

10 
15 
18 

4 ประสบการณ์ในงานก่อสร้างสะพาน Overpass หรือทางยกระดับ 
หรือที่มีลักษณะเหมือนกัน 

ต่ ากว่า 3 ปี 
3 – 5 ปี 
5 – 10 ปี 
10 – 15 ปี 
15 – 20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

 
 

11 
6 

13 
7 

10 
4 
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4.3 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผล 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการโครงการ 

วิศวกรโครงการ ฯลฯ โดยพิจารณารวมกับโครงสร้างงาน WBS และโครงสร้างความเสี่ยง RBS 
ของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ค้นหาหรือระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
และจัดท ารหัสความเสี่ยง (Risk ID) เพื่อความสะดวกในการอ้างถึง ผลการศึกษาที่ได้มีดังนี้ 

4.3.1 การจัดท าโครงสร้างงาน WBS 
การจัดท าโครงสร้างงาน WBS เป็นแผนภูมิต้นไม้หมวดหมู่ล าดับชั้นของกลุ่มงานจนถึง

ล่างสุดเป็นกิจกรรมงาน ท าให้ทราบขอบเขตงานก่อสร้างครบถ้วนครอบคลุมเนื้องานทั้งหมด 
โครงสร้างงาน WBS ของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่ใช้เป็นกรณีศึกษา แบ่งงานออกเป็น 
9 หมวดงาน ดังนี ้
 

0 โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ 
1 กิจกรรมงานทั่วไป -แบ่งออกเป็น 

1.1 การควบคุมงานสนาม -เป็นกิจกรรมงานการบริหารงานโครงการที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมงานก่อสร้างในสนาม แบ่งออกเป็น 
1.1.1 งานส ารวจ 
1.1.2 งานควบคุมงานสนาม 

1.2 งานส านักงาน -เป็นกิจกรรมงานการบริหารงานโครงการที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน
ในส านักงานโครงการ แบ่งออกเป็น 
1.2.1 งานออกแบบ 
1.2.2 งานประมาณการ 
1.2.3 งานจัดซื้อ 
1.2.4 งานการเงิน งานบัญชี 
1.2.5 งานสนับสนุนอ่ืนๆ 

1.3 งานซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง  -เป็นกิจกรรมงานต่างๆ ในงานซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง 

2 งานจัดหาตามเงื่อนไขสัญญา -ในสัญญาก่อสร้างมีการระบุเงื่อนไขที่ผู้รับเหมาจะต้อง 
จัดหา จัดซื้อ หรือก่อสร้างเพิ่มเติม 
2.1 ส านักงานโครงการเจ้าของงาน -รวมทั้งอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
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2.2 งานก่อสร้างห้องทดลองวัสดุก่อสร้าง-รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือทดลอง
คุณภาพวัสดุ 

2.3 งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจ้าของงาน 
2.4 งานประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น ประชาสัมพันธ์โครงการในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
3 งานเตรียมการ -เป็นงานในขั้นตอนเตรียมการก่อนด าเนินงานก่อสร้าง 

3.1 ก่อสร้างส านักงานโครงการ 
3.2 ก่อสร้างที่พักบุคลากร 

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม -ในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จะมีโครงสร้างเดิมที่
จ าเป็นต้องร้ือย้ายออก (Removal) หรือย้ายต าแหน่งใหม่ (Relocate) เน่ืองจากกีดขวาง
การก่อสร้างหรือต าแหน่งซ้อนทับกับงานก่อสร้างโครงการ 
4.1 งานร้ือย้ายโครงสร้างคอนกรีต 
4.2 งานร้ือย้ายโครงสร้างถนน 
4.3 งานร้ือย้ายสิ่งสาธารณูปโภค 

5 งานถนน -ในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับจะมีงานก่อสร้างถนนซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญเพื่อให้งานโครงการมีความสมบูรณ์ แบ่งงานก่อสร้างถนนออกเป็น 
5.1 งานโครงสร้างชั้นทาง -เป็นงานก่อสร้างขึ้นรูปคันทางถนน ประกอบด้วย 

5.1.1 งานถางป่า – ขุดตอ  
5.1.2 งานดิน 
5.1.3 งานวัสดุคัดเลือก 
5.1.4 งานรองพื้นทาง 
5.1.5 งานพื้นทาง 

5.2 งานผิวทาง -เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างผิวทาง ประกอบด้วย 
5.2.1 งานผิวทางแอสฟัสท์ 
5.2.2 งานผิวทางคอนกรีต 

5.3 งาน Road Safety -เป็นงานก่อสร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องการอ านวยความ
ปลอดภัยในงานวิศวกรรมจราจรประกอบด้วย  
5.3.1 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 
5.3.2 งานป้ายจราจร 
5.3.3 งาน Curb และ Barrier 
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5.3.4 งานหลักกันโค้ง และ Guard Rail 
5.4 งานระบบระบายน้ า -เป็นงานก่อสร้างอาคารระบายน้ า เช่น ท่อกลม ท่อเหลี่ยม 

ฯลฯ 
6 งานสะพาน -เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างสะพานและองค์ประกอบอื่นๆ ของงาน

สะพาน แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 
6.1 โครงสร้างส่วนล่าง ประกอบด้วย 

6.1.1 งานสาเข็มเจาะ 
6.1.2 งานเสาเข็มตอก 
6.1.3 งานฐานราก 
6.1.4 งานเสาตอม่อ 

6.2 โครงสร้างส่วนบน ประกอบด้วย 
6.2.1 งาน Bridge Bearing 
6.2.2 งานคานคอนกรีตอัดแรง 
6.2.3 งานพื้นสะพาน 
6.2.4 งาน Bridge Expansion Joint 
6.2.5 งานขอบทางราวสะพาน 
6.2.6 งาน Bridge Drain 

6.3 โครงสร้าง Bridge Approach Structure ประกอบด้วย  
6.3.1 งาน Bearing Unit 
6.3.2 งานก าแหงกันดิน และป้องกันเชิงลาดคอสะพาน 
6.3.3 งาน Approach Slab 

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง -เป็นงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ แบ่งออกเป็น 
7.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 
7.2 งานสัญญาณไฟจราจร 
7.3 งานเดินสายไฟฟ้าและตู้ควบคุม 
7.4 งานขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลง 

8 งานภูมิทัศน์ -เป็นงานปรับแต่ง และตกแต่งบริเวณพื้นที่ให้มีความสวยงาม 
ประกอบด้วย 
8.1 งานปรับแต่งพื้นที่ 
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8.2 งานปลูกหญ้า 
8.3 งานปลูกต้นไม้ 

9 งานอ านวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง -งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับเกิดอุบัติเหตุ
ได้ง่ายเน่ืองจากมีพื้นที่ก่อสร้างซ้อนทับบนพื้นที่ถนนในบริเวณย่านชุมชนและมีการ
ปริมาณการจราจรหนาแน่น การอ านวยความปลอดภัยในการก่อสร้างประกอบด้วย 
9.1 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
9.2 ความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

แสดงเป็นแผนผังตันไม้ดังรูปที่ 4.3 และ 4.4 โครงสร้าง WBS 
4.3.2 การจัดท าโครงสร้างความเสี่ยง RBS 
การจัดท าโครงสร้างความเสี่ยง RBS เป็นแผนภูมิต้นไม้แบ่งหมวดหมู่ประเภทความเสี่ยง

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมโครงสร้างงาน WBS ทุก
หมวดงานและกิจกรรมงานย่อยทั้งหมด โครงสร้างความเสี่ยง RBS ของโครงการก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับที่ใช้เป็นกรณีศึกษา แบ่งงานออกเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
 

0 ความเสี่ยงโครงการ 
1 เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้ -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากภายนอกไม่

สามารถควบคุมได้ แบ่งเป็น 
1.1 ภัยธรรมชาติ -เป็นเหตุจากภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย 

1.1.1 พายุฝน  
1.1.2 น้ าท่วม 
1.1.3 ลมพายุ 
1.1.4 แผ่นไหว 
1.1.5 แผ่นดินสไลด์ 

1.2 เหตุการณ์ต่างๆ -ที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้ ไม่ได้
เกิดจากเหตุภายในโครงการ แต่ส่งผลกระทบต่อเน่ืองมาถึงโครงการ ประกอบด้วย 
1.2.1 อุบัติเหตุ 
1.2.2 การจลาจล  

2 การออกแบบและรายละเอียดประกอบแบบ -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการออกแบบ
และรายละเอียดประกอบแบบ แบ่งเป็น 
2.1 การเปลี่ยนแปลงขอบเขต - เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน  
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2.1.1 การเปลี่ยนแปลงความต้องการ (ฝ่ายเจ้าของงาน) 
2.1.2 ขอบเขตงานเปลี่ยนแปลงไปจากการประมูลงาน 

2.2 เทคโนโลยี -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการด าเนินงานก่อสร้างสมัยใหม่ ท าให้
ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง วัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างสมัยใหม่ที่ไม่คุ้นเคย 
2.2.1 ความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ 
2.2.2 ความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสมัยใหม่ 

2.3 แบบก่อสร้าง/รายละเอียดประกอบแบบ -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากแบบก่อสร้าง 
และ/หรือ รายละเอียดประกอบแบบ 
2.3.1 ความซับซ้อนของแบบ  
2.3.2 การออกแบบขาดความสมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน มีข้อผิดพลาด 
2.3.3 ขาดการก่อสร้างได้ (Constructability) ระหว่างแบบและวิธีการก่อสร้าง 
2.3.4 การอนุมัติ Shop Drawing ล่าช้า 
2.3.5 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ แหล่งวัสดุและตัวอย่างวัสดุล่าช้า 

3 การก่อสร้าง -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการด าเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 
3.1 ข้อจ ากัดสถานที่ก่อสร้าง -พื้นที่ก่อสร้างมีอุปสรรคต่างๆ ต่อการท างาน 

3.1.1 อุปสรรคจากสิ่งสาธารณูปโภค 
3.1.2 การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า 
3.1.3 อุปสรรคจากการจราจร 

3.2 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากเทคนิคและ
กระบวนการก่อสร้าง 
3.2.1 เทคนิควิธีการก่อสร้างไม่เหมาะสม 
3.2.2 การวางแผนงานผิดพลาด 
3.2.3 ความล่าช้าในการด าเนินงาน 
3.2.4 งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ/รายการประกอบแบบ 

3.3 ผู้รับหมาช่วง -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาช่วง 
3.3.1 ท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้องตามแบบ 
3.3.2 ท างานหลายโครงการ 
3.3.3 การเงินขาดสภาพคล่อง 
3.3.4 ทิ้งงาน 
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3.4 ความปลอดภัยในการท างาน -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากความปลอดภัยในการ
ท างาน 
3.4.1 เกิดอุบัติเหตุในขณะก่อสร้าง 
3.4.2 การลักทรัพย์ 

4 บุคลากร -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากบุคลากรในโครงการ แบ่งเป็น 
4.1 ผู้จัดการ วิศวกรและหัวหน้าช่าง -เป็นบุคลากรที่ปฎิบัติงานในระดับหัวหน้างาน

และบริหารงาน 
4.1.1 ขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 
4.1.2 ขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 
4.1.3 ขาดงาน เปลี่ยนงานบ่อย 

4.2 บุคลากร/คนงาน -เป็นบุคลากรในระดับปฎิบัติการ 
4.2.1 ขาดแคลนบุคลากร/คนงาน 
4.2.2 ช่างฝีมือมีไม่เพียงพอ 
4.2.3 ท างานไม่มีคุณภาพ 
4.2.4 ท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 
4.2.5 มีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย 
4.2.6 การประท้วงและความขัดแย้งในแรงงาน 

5 โลจิกติกส์ -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากโลจิกติกส์ แบ่งเป็น 
5.1 เคร่ืองจักร -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการใช้งานเคร่ืองจักร 

5.1.1 เคร่ืองจักรเสียหายบ่อยๆ 
5.1.2 ประสิทธิภาพและผลผลิตต่ า 
5.1.3 การขาดแคลนเคร่ืองจักร 
5.1.4 การใช้งานผิดประเภท 

5.2 วัสดุก่อสร้าง -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากวัสดุ 
5.2.1 การจัดส่งวัสดุล่าช้า 
5.2.2 วัสดุมีการเสียหายระหว่างการจัดส่ง 
5.2.3 วัสดุมีการเสียหายระหว่างการจัดเก็บ 
5.2.4 วัสดุไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 
5.2.5 คุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 

5.3 การติดต่อ-สื่อสาร -เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการติดต่อประสานหรือการสื่อสาร 
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5.3.1 ปัญหาการประสานงานระหว่างบุคคล 
5.3.2 ปัญหาการประสานงานระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับเหมา 
5.3.3 ความล่าช้าในการรับรู้และการแก้ไขปัญหา 

6 การเงินและงบก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการเงินและประมาณการงบ
ก่อสร้าง 
6.1 ภาวะเศรษฐกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ 

6.1.1 อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
6.1.2 อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 
6.1.3 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

6.2 การหมุนเวียนกระแสเงินสด 
6.2.1 ปัญหาการหมุนเวียนกระแสเงินสดไม่ดี ขาดสภาพคล่อง 

6.3 การประมาณการงบก่อสร้าง 
6.3.1 การถอดปริมาณงานผิดพลาด 
6.3.2 วัสดุขึ้นราคา 

6.4 การเบิกจ่ายเงินงวด 
6.4.1 การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงวดล่าช้า 
6.4.2 หน่วยงานรัฐเบิกจ่ายเงินล่าช้า 
6.4.3 การแบ่งจ่ายงวดงานงวดเงินที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้รับจ้าง 

7 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 
ประกอบด้วย 
7.1 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 

7.1.1 งานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
7.1.2 ปัญหาการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 

7.2 สัญญาก่อสร้าง 
7.2.1 เงื่อนไขสัญญาไม่ชัดเจน ขาดความสมบูรณ์ 
7.2.2 การตีความของสัญญาผิดพลาด 

8 นโยบายและการเมือง เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากนโยบายและการเมือง 
8.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

8.1.1 ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายของหน่วยงานรัฐ 
8.1.2 ความไม่มั่นคงของการเมือง 
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8.2 การท าประชาวิจารณ์ 
8.2.1 โครงการไม่ผ่านการท าประชาวิจารณ์หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8.2.2 ชุมชนต่อต้านการก่อสร้าง 

9 สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่มีปัจจัยจากการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
9.1 สังคม 

9.1.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงได้รับความเสียหาย  
9.1.2 ชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวก 
9.1.3 วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง 

9.2 มลภาวะจากการก่อสร้าง 
9.2.1 เสียง 
9.2.2 ฝุ่นละออง 
9.2.3 ขยะมูลฝอย 

9.3 ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา 
9.3.1 แหล่งน้ า 
9.3.2 สภาพดิน 
แสดงเป็นแผนผังตันไม้ดังรูปที่ 4.5 และ 4.6 โครงสร้าง RBS 
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รูปที่ 4.3 แผนภูมิโครงสร้างงาน WBS 

 

รูปที่ 4.4 แผนภูมิโครงสร้างงาน WBS  

0 โครงการก่อสร้าง 

ทางต่างระดับ 

1 กิจกรรมงานท่ัวไป 

1.1 การควบคุมงานสนาม 

1.2 งานส านักงาน 

1.3 งานซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรก่อสร้าง 

2 งานจัดหาตามเง่ือนไข
สัญญา 

2.1 ส านักงานโครงการ 
เจ้าของงาน 

2.2 งานก่อสร้าง
ห้องทดลองวัสดุก่อสร้าง 

2.3 งานก่อสร้างบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเจ้าของงาน 

2.4 งานประชาสัมพันธ์
โครงการ 

3 งานเตรียมการ 

3.1 ก่อสร้างส านักงาน
โครงการ 

3.2 ก่อสร้างที่พักบุคลากร 

4 งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 

4.1 งานรื้อย้ายโครงสร้าง
คอนกรีต 

4.2 งานรื้อย้ายโครงสร้าง
ถนน 

4.3 งานรื้อย้ายส่ิง
สาธารณูปโภค 

5 งานถนน 

5.1 งานโครงสร้างชั้นทาง 

5.2 งานผิวทาง 

5.3 งาน Road 

Safety 

5.4 งานระบบระบายน้ า 

0 โครงการก่อสร้าง 

ทางต่างระดับ 

5 ... 6 งานสะพาน 

6.1 โครงสร้างส่วนล่าง 

6.2 โครงสร้างส่วนบน 

6.3 โครงสร้าง Bridge 

Approach 
Structure 

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

7.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

7.2 งานสัญญาณไฟจราจร 

7.3 งานเดินสายไฟฟ้าและ
ตู้ควบคุม 

7.4 งานขยายเขตไฟฟ้า
และติดต้ังหม้อแปลง 

8 งานภูมิทัศน์ 

8.1 งานปรับแต่งพื้นท่ี 

8.2 งานปลูกหญ้า 

8.3 งานปลูกต้นไม้ 

9 งานอ านวยความ
ปลอดภัยในการก่อสร้าง 

9.1 งานบริหารการจราจร
ในระหว่างการก่อสร้าง 

9.2 ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง 
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รูปที่ 4.5 แผนภูมิโครงสร้างความเสี่ยง RBS 

 

รูปที่ 4.6 แผนภูมิโครงสร้างความเสี่ยง RBS  
 

โครงสร้างความเสี่ยง 

1 เหตุภายนอกควบคุม
หรือคาดการณ์ไม่ได้ 

1.1 ภัยธรรมชาติ 

1.2 เหตุการณ์ต่างๆ 

2 การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบแบบ 

2.1 การเปลี่ยนแปลง
ขอบเขต 

2.2 เทคโนโลย่ี 

2.3 แบบก่อสร้าง/
รายละเอียดประกอบแบบ 

3 การก่อสร้าง 

3.1 ข้อจ ากัดสถานท่ี
ก่อสร้าง 

3.2 เทคนิคและ
กระบวนการก่อสร้าง 

3.3 ผู้รับหมาช่วง 

3.4 ความปลอดภัยใน
การท างาน 

4 บุคลากร 

4.1 ผู้จัดการ วิศวกร
และหัวหน้าช่าง 

4.2 บุคลากร/คนงาน 

5 โลจิกติกส์ 

5.1 เคร่ืองจักร 

5.2 วัสดุก่อสร้าง 

5.3 การติดต่อ-สื่อสาร 

โครงสร้างความเสี่ยง 

5 ... 
6 การเงินและงบ

ก่อสร้าง 

6.1 ภาวะเศรษฐกิจ 

6.2 การหมุนเวียน
กระแสเงินสด 

6.3 การประมาณการงบ
ก่อสร้าง 

7 กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง 

7.1 ระเบียบ/กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 

7.2 สัญญาก่อสร้าง 

8 นโยบายและการเมือง 

8.1 การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง 

8.2 การท าประชา
วิจารณ์ 

9 สังคมและสิ่งแวดล้อม 

9.1 สังคม 

9.2 มลภาวะจากการ
ก่อสร้าง 

9.3 ผลกระทบต่อ 
ระบบนิเวศวิทยา 
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4.3.3 การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและจัดท ารหัสความเสี่ยง (Risk ID) เพื่อความสะดวกในการ

อ้างถึง โดยก าหนดรหัสเหตุการณ์ดังนี้ 
 
W X.X.X R X.X.X.XX 
    เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ 
    ชั้นโครงสร้างความเสี่ยงที่ 3 
    ชั้นโครงสร้างความเสี่ยงที่ 2 
    ชั้นโครงสร้างความเสี่ยงที่ 1 หรือ รูปแบบความเสี่ยง 
    R = ความเสี่ยง 
    ชั้นโครงสร้างงานที่ 3 
    ชั้นโครงสร้างงานที่ 2 
    ชั้นโครงสร้างงานที่ 1 หรือหมวดงาน 
    W = หมวดงาน 

 
เช่น  W 6.1.2 R 3.2.4.07 ต าแหน่งและแนวดิ่งของเสาเข็มตอกมีความคลาดเคลื่อนไปจากแบบเกิน
ค่าที่ยอมให้ 

เป็นเหตุการณ์ ใน WBS หมวดงานสะพาน 
    งานโครงสร้างส่วนล่าง 
    งานเสาเข็มตอก 
   RBS การก่อสร้าง 
    เทคนิคและวิธีการก่อสร้าง 
    งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ/รายการประกอบแบบ 
 

จากผลการศึกษาการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงของโครงการ ฯ รวบรวมเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น 479 เหตุการณ์ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง) 
แบ่งแยกตามหมวดงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง 
WBS และตารางที่ 4.4 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกแตามโครงสร้าง RBS  
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            ตารางที่ 4.3 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS 
ล าดับที่ หมวดงาน จ านวน 

1 กิจกรรมงานทั่วไป 59 
2 งานจัดหาตามเงื่อนไขสัญญา 31 
3 งานเตรียมการ 15 
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 48 
5 งานถนน 106 
6 งานสะพาน 127 
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 45 
8 งานภูมิทัศน์ 24 
9 งานอ านวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง 10 
 รวม 465 

 

 
 

รูปที่ 4.7 เหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้างงาน WBS 
  

12.69% 

6.67% 

3.23% 

10.32% 

22.80% 

27.31% 

9.68% 

5.16% 
2.15% 

เหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนก 
ตามโครงสร้างงาน WBS 

1. กิจกรรมงานทั่วไป 

2. งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา 

3. งานเตรียมการ 

4. งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 

5. งานถนน 

6. งานสะพาน 

7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

8. งานภูมิทัศน์ 

9. งานอ านวยความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง 
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            ตารางที่ 4.4 จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง RBS 
ล าดับที่ หมวดงาน จ านวน 

1 เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้ 48 
2 การออกแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 72 
3 การก่อสร้าง 81 
4 บุคลากร 58 
5 โลจิกติกส์ 88 
6 การเงินและงบก่อสร้าง 53 
7 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 23 
8 นโยบาย 16 
9 สังคมและสิ่งแวดล้อม 26 
 รวม 465 

 
 

 
รูปที่ 4.8 เหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้างความเสี่ยง RBS 

  

10.32% 

15.48% 

17.42% 

12.47% 

18.92% 

11.40% 

4.95% 

3.44% 
5.59% 

เหตุการณ์ความเสี่ยงจ าแนก 
ตามโครงสร้างความเสี่ยง RBS 

1. เหตุภายนอกควบคุมหรือ
คาดการณ์ไม่ได้ 
2. การออกแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบ 
3. การก่อสร้าง 

4. บุคลากร 

5. โลจิกติกส์ 

6. การเงินและงบก่อสร้าง 

7. กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 

8. นโยบาย 

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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4.3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
จากแบบสอบถามที่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงจากหัวข้อ 4.3.3 ผลการสอบถามความน่าจะเป็น

หรือโอกาสที่เกิด ระดับผลกระทบของความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ 
แล้วน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
จากระดับของโอกาสที่เกิด และระดับผลกระทบของความเสี่ยง น ามาค านวณหาค่าคะแนน

ความเสี่ยงวิเคราะห์ และจากตาราง Probability and Impact Matrix แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง และต่ า (ผลการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงทั้งหมด แสดง
ในภาคผนวก ง การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง) ดังนี้ 

 ความเสี่ยงระดับสูง   มีจ านวน   36 เหตุการณ์  
 ความเสี่ยงระดับปานกลาง  มีจ านวน 179 เหตุการณ์  
 ความเสี่ยงระดับต่ า   มีจ านวน 250 เหตุการณ์ 

รวมเหตุการณ์ 465 เหตุการณ์ 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการจัดล าดับความเสี่ยง 10 อันดับแรก 

 
 
 
ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS และโครงสร้าง RBS ดังนี ้

1.1 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS 
แสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS แบ่งออกเป็น

เหตุการณ์ตามหมวดงาน WBS ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง 
WBS และแสดงสัดส่วนหมวดงานที่มีความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง และต่ า ดังรูปที่ 4.9, 4.10 และ 
4.11 ตามล าดับ 

โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเส่ียง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเส่ียง

6 งานสะพาน 3 การกอ่สร้าง W6.0.0R3.2.3.01 การด าเนินงานมีความลา่ช้าจากแผนงาน 17.20 สูง
5 งานถนน 3 การกอ่สร้าง W5.0.0R3.2.3.01 การด าเนินงานมีความลา่ช้าจากแผนงาน 15.68 สูง

5 งานถนน 3 การกอ่สร้าง W5.1.0R3.2.4.02
ต้องมีการแกไ้ขงานกอ่สร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ เน่ืองจากบดอัดแลว้มีความหนาแน่นไม่ได้

ตามขอ้ก าหนด
11.84 สูง

6 งานสะพาน 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W6.0.0R6.3.1.01 การถอดแบบ ค านวณปริมาณเหลก็เสริมผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย 11.60 สูง
5 งานถนน 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W5.0.0R6.3.1.05 น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย 11.24 สูง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W6.0.0R6.3.1.02 เหลก็เสริมขึน้ราคา 11.10 สูง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W4.0.0R6.3.2.01 น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย 10.80 สูง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W6.0.0R6.3.1.01 คอนกรีตขึน้ราคา 10.78 สูง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W7.0.0R6.3.1.01 การค านวณถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย 10.40 สูง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบกอ่สร้าง W6.0.0R6.3.1.02 การถอดแบบ ค านวณปริมาณคอนกรีตผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย 10.16 สูง

โครงสร้างความเส่ียง RBS



63 
 

     ตารางที่ 4.6 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS 
ล าดับ
ที่ 

หมวดงาน จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยง 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า รวม 

1 กิจกรรมงานทั่วไป 3 15 41 59 
2 งานจัดหาตามเงื่อนไขสัญญา 0 7 24 31 
3 งานเตรียมการ 0 5 10 15 
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 15 29 48 
5 งานถนน 9 50 47 106 
6 งานสะพาน 14 59 54 127 
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 12 29 45 
8 งานภูมิทัศน์ 2 10 12 24 
9 งานอ านวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง 0 6 4 10 
 รวม 36 179 250 465 

 
 

 
รูปที่ 4.9 สัดส่วนของหมวดงานที่มีความเสี่ยงระดับสูง 

8.33% 

0.00% 

0.00% 

11.11% 

25.00% 

38.89% 

11.11% 

5.56% 0.00% 

ความเสี่ยงระดับสูง 1. กิจกรรมงานทั่วไป 

2. งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา 

3. งานเตรียมการ 

4. งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 

5. งานถนน 

6. งานสะพาน 

7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

8. งานภูมิทัศน์ 

9. งานอ านวยความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง 
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รูปที่ 4.10 สัดส่วนของหมวดงานต่างๆที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง 

 
 

 
รูปที่ 4.11 สัดส่วนของหมวดงานต่างๆที่มีความเสี่ยงระดับต่ า 

8.38% 
3.91% 

2.79% 

8.38% 

27.93% 

32.96% 

6.70% 

5.59% 
3.35% 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 1. กิจกรรมงานทั่วไป 

2. งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา 

3. งานเตรียมการ 

4. งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 

5. งานถนน 

6. งานสะพาน 

7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

8. งานภูมิทัศน์ 

9. งานอ านวยความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง 

16.40% 

9.60% 

4.00% 

11.60% 

18.80% 

21.60% 

11.60% 

4.80% 1.60% 

ความเสี่ยงระดับต่ า 1. กิจกรรมงานทั่วไป 

2. งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา 

3. งานเตรียมการ 

4. งานรื้อย้ายโครงสร้างเดิม 

5. งานถนน 

6. งานสะพาน 

7. งานไฟฟ้าแสงสว่าง 

8. งานภูมิทัศน์ 

9. งานอ านวยความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง 
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1.2 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง RBS 
แสดงผลการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง WBS แบ่งออกเป็น

เหตุการณ์ตามโครงสร้าง RBS ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ระดับความเสี่ยงแยกตามโครงสร้าง RBS 
และแสดงสัดส่วน RBS ที่มีความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง และต่ า ดังรูปที่ 4.12, 4.13 และ 4.14 
ตามล าดับ 
 
     ตารางที่ 4.7 ระดับความเสี่ยงจ าแนกตามโครงสร้าง RBS 

ล าดับ
ที่ 

รูปแบบความเสี่ยง จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยง 
สูง ปาน

กลาง 
ต่ า รวม 

1 เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้ 4 6 38 48 
2 การออกแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบ 
0 30 42 72 

3 การก่อสร้าง 11 46 24 81 
4 บุคลากร 0 15 43 58 
5 โลจิกติกส์ 2 37 49 88 
6 การเงินและงบก่อสร้าง 19 23 11 53 
7 กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 0 7 16 23 
8 นโยบาย 0 5 11 16 
9 สังคมและสิ่งแวดล้อม 0 10 16 26 
 รวม 36 179 250 465 
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รูปที่ 4.12 สัดส่วนของรูปแบบความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง 
 
 

 
 

รูปที่ 4.13 สัดส่วนของรูปแบบความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสปานกลาง 
 

11.11% 
0.00% 

30.56% 

0.00% 
5.56% 

52.78% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

ความเสี่ยงระดับสูง 
1. เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์
ไม่ได้ 
2. การออกแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบ 
3. การก่อสร้าง 

4. บุคลากร 

5. โลจิกติกส์ 

6. การเงินและงบก่อสร้าง 

7. กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 

8. นโยบาย 

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.35% 

16.76% 

25.70% 

8.38% 

20.67% 

12.85% 

3.91% 

2.79% 5.59% 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง 1. เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์
ไม่ได้ 
2. การออกแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบ 
3. การก่อสร้าง 

4. บุคลากร 

5. โลจิกติกส์ 

6. การเงินและงบก่อสร้าง 

7. กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 

8. นโยบาย 

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 4.14 สัดส่วนของรูปแบบความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับต่ า 
 

4.3.5 การตอบสนองความเสี่ยง 
น าเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงในระดับสูงไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ประเมินวิธีการตอบสนอง

ความเสี่ยงแล้วจัดท าเป็นแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มี 4 แนวทางดังนี้ 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) –เป็นการปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อจ ากัดความเสี่ยง เงื่อนไข หรือ
เพื่อป้องกันวัตถุประสงค์จากผลกระทบ เช่น การลด/การปรับรูปแบบวิธีการท างาน  
การปรับเปลี่ยนขอบเขตงาน 

- การถ่ายโอน (Transfer) –เป็นการถ่ายโอนผลกระทบไปยังผู้อ่ืนที่มีความสามารถ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงได้ดีกว่า เช่น การประกันความเสียหาย การประกันความ
เสียหาย  

- การลดบรรเทา (Mitigate) –เป็นการลดความน่าจะเป็น และ/หรือผลกระทบเชิงลบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การยอมรับ (Acceptance) –ในขณะนั้นไม่สามารถบ่งชี้กลยุทธ์ที่เหมาะสม แต่จะมีการ
จัดการเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 

ใช้แบบประเมินดังแสดงในตารางที่ 4.8 เป็นแบบฟอร์มในการประเมินวิธีการตอบสนอง
ความเสี่ยง ที่จัดท าเป็นตาราง Space Sheet โดยใช้โปรมแกรม MS Excel ตารางจะช่วยค านวณค่า
คะแนนความเสี่ยง และฟล็อตลงในตาราง Probability and Impact Matrix โดยอัตโนมัต ิ

15.20% 

16.80% 

9.60% 

17.20% 

19.60% 

4.40% 

6.40% 

4.40% 
6.40% 

ความเสี่ยงระดับต่ า 1. เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์
ไม่ได้ 
2. การออกแบบและรายละเอียดประกอบ
แบบ 
3. การก่อสร้าง 

4. บุคลากร 

5. โลจิกติกส์ 

6. การเงินและงบก่อสร้าง 

7. กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 

8. นโยบาย 

9. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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     ตารางที่ 4.8 แบบประเมินและวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง 

 

เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ คะแนน

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ คะแนน 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

โอ
กา
สที่

เกดิ

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

คะแนน ผลกระทบ
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และจัดระดับความเสี่ยงตามรหัสสี แดง-ความเสี่ยงสูง เหลือง-ความเสี่ยงปานกลาง และ เขียว-ความ
เสี่ยงต่ า ตามล าดับ  

แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงระดับสูงที่ได้จากการสัมภาษณ์สอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
(แสดงในภาคผนวก จ ประเมินและวางแผนการตอบสนองความเสี่ยง) ในการตอบสนองความเสี่ยง
ระดับสูงจ านวน 36 เหตุการณ์ สรุปแนวทางการตอบสนองดังแสดงในตารางที่ 4.9 การตอบสนอง
ความเสี่ยงระดับสูง  
 
     ตารางที่ 4.9 การตองสนองความเสี่ยงระดับสูง 

ล าดับ
ที่ 

การตอบสนองความเสี่ยง จ านวนที่ใช้
ตอบสนอง 

% ต่อความเสี่ยง
ระดับสูง 

1 การหลีกเลี่ยง 22 61.11 
2 การถ่ายโอน 10 27.78 
3 การลดบรรเทา 29 80.56 
4 การยอมรับ 13 36.11 

    หมายเหตุ จ านวนความเสี่ยงระดับสูง 36 เหตุการณ์ 
 

แนวทางการตอบสนองที่ใช้มากเรียงไปหาน้อยดังนี้ การลดบรรเทา การหลีกเลี่ยง การ
ยอมรับ และการถ่ายโอน ตามล าดับ และในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 1 เหตุการณ์มักใช้มากกว่า 
1 วิธี 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาหาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมา และเสนอแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับการศึกษาโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
โครงการ ประกอบการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามในการศึกษากับบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม 
โฟร์แมน สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1. ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้รับเหมาในงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ  จัดกลุ่ม
รูปแบบความเสี่ยงออกเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ เหตุภายนอกควบคุมหรือคาดการณ์ไม่ได้, 
การออกแบบและรายละเอียดประกอบแบบ, การก่อสร้าง, บุคลากร, โลจิกติกส์, 
การเงินและงบก่อสร้าง, กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง, นโยบายและการเมือง และ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ มีจ านวน 465 
เหตุการณ์ จัดระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วยความเสี่ยงระดับสูงมี
จ านวน 36 เหตุการณ์, ความเสี่ยงระดับปานกลางมีจ านวน 179 เหตุการณ์ และความ
เสี่ยงระดับต่ ามีจ านวน 250 เหตุการณ์ โดยความเสี่ยงที่มีล าดับความเสี่ยงสูง 10 ล าดับ
แรกมีดังนี้ 
1. การด าเนินงานมีความล่าช้าจากแผนงาน ในหมวดงานสะพาน 
2. การด าเนินงานมีความล่าช้าจากแผนงาน ในหมวดงานถนน 
3. ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ เนื่องจากบดอัดแล้วมีความ

หนาแน่นไม่ได้ตามข้อก าหนด ในหมวดงานถนน 
4. การถอดแบบ ค านวณปริมาณเหล็กเสริมผิดพลาด ท าให้งบก่อสร้างบานปลาย ใน

หมวดงานสะพาน 
5. น้ ามันเชื้อเพลิงขึ้นราคา ในหมวดงานถนน 
6. เหล็กเสริมขึ้นราคา ในหมวดงานสะพาน 
7. น้ ามันขึ้นราคาท าให้งบก่อสร้างบานปลายคอนกรีตขึ้นราคา  ในหมวดงานงานร้ือ

ย้ายโครงสร้างเดิม 
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8. คอนกรีตขึ้นราคา ในหมวดงานสะพาน 
9. การค านวณถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด  ท าให้งบก่อสร้างบาน

ปลาย ในหมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง 
10. การถอดแบบ ค านวณปริมาณคอนกรีตผิดพลาด ท าให้งบก่อสร้างบานปลาย ใน

หมวดงานสะพาน 
3. การตอบสนองความความเสี่ยงมีแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 4 แนวทางที่

ใช้มากเรียงไปหาน้อยดังนี้ การลดบรรเทา, การหลีกเลี่ยง, การถ่ายโอน และการ
ยอมรับ ตามล าดับ และในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 1 เหตุการณ์มักใช้แนวทาง
มากกว่า 1 วิธี 
 

5.2 วิจารณ์ผลการศึกษา 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากโครงการกรณีศึกษา 
และเป็นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ฉะนั้นผลการศึกษาจะมีลักษณะเฉพาะที่ (Local) ไม่
ครอบคลุมงานทั่วไปทั้งหมด จะแตกต่างกันเมื่อโครงการมีบริบทแตกต่างกัน เช่น ลักษณะรูปแบบ
งานก่อสร้าง สภาพเงื่อนไขทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศของพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามที่  

 
5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ในการศึกษามีปัญหาในการกรอกแบบสอบถาม เน่ืองจากแบบสอบถามมีความยาวมาก 
อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการจัดการความเสี่ยง  ต้องมี
การอธิบายแบบสอบถามเป็นเวลานาน 

2. ใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในคร้ังนี้ การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในเชิงคุณภาพแต่ยังขาดการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งใน
การศึกษาคร้ังถัดไปควรมีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพิ่มเติม 

2. พัฒนาเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการความเสี่ยงในงาน
ก่อสร้าง เพื่อความเสี่ยงและรวดเร็ว โดยอาจจะพัฒนาขึ้นบนโปรแกรมตารางค านวณ
ส าเร็จรูป เช่น MS Excel เป็นต้น 
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โครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางพระ บริเวณกม.78+800 บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 

 

รูปที่ 1 ภาพจ าลองโครงการฯ  

ข้อมูลโครงการ 

งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางพระ บริเวณ กม.78+800 บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบชนิด Segmental Box 
Girder ความยาวสะพานรวม 1,238 เมตร งานก่อสร้างถนนหลักขนาด 8 ช่องจราจร งานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง งานติดตั้งป้ายอ านวยความปลอดภัยระหว่างก่อส ร้าง และส่วนประกอบอ่ืนๆ ใน
วงเงินงปประมาณ 565 ล้านบาท  
รายละเอียด          
ที่ตั้งโครงการ:  ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี, ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ระหว่าง กม. - กม.: กม. 78+800 - กม. 84+550 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

กม. 0+000 - กม. 1+714 (Ramp B)     
ความยาวรวม: 11.114 กิโลเมตร       
ผู้รับจ้าง :  บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์  จ ากัด    
ค่างานตามสัญญา:   557,968,071.64 บาท 
ระยะเวลาก่อสร้าง: 720 วัน       
วันเริ่มต้นสัญญา: 29  กันยายน  2553      
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วันสิ้นสุดสัญญา : 17  กันยายน  2555       
ค่าปรับวันละ:  1,394,921.00   บาท       
 

 

รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการ 

 
รายละเอียดงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางพระบริเวณ กม. 78+800 บนทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน Overpass มีลักษณะโครงสร้างแบบคานพื้น
สะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Segmental Box Girder) ความยาวสะพานรวม 1,238 เมตร งาน
ก่อสร้างถนนหลักขนาด 8 ช่องจราจร งานก่อสร้างถนนองค์ประกอบของทางแยก งานปรับปรุง
ถนนเดิม รวมความยาวงานถนน 11.114 กิโลเมตร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งป้ายอ านวย
ความปลอดภัยด้านการจราจร 
  

ท่ีตั้งโครงการ 
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ลักษณะโครงสร้างถนน 
งานก่อสร้างถนนในโครงการ รวมความยาวงานถนน 11.114 กิโลเมตร แบ่งตามชนิดของ

โครงสร้างชั้นผิวทางดังนี้ 
1. ผิวทางแบบ Flexible Pavement 

 ชั้นผิวทางโมดิฟายแอสฟัลท์คอนกรีต (Modified Asphalt Concrete Wearing 
course) หนา 5 เซนติเมตร 

 ชั้นรองผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete Binder course) หนา 5 
เซนติเมตร 

 ชั้นพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Base) หนา 20 เซนติเมตร CBR    ≥  80 % 
 ชั้นรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) หนา 15 เซนติเมตร CBR      ≥ 25 % 
 วัสดุคันทาง CBR   ≥   6 % 

2. ผิวทางแบบ Rigid Pavement 
 ชั้นผิวทางคอนกรีต (Reinforced Concrete Slab) หนา 28 เซนติเมตร 
 ชั้นรองผิวทาง (Crushed Rock Grade) หนา 10 เซนติเมตร CBR    ≥  95 % 
  ชั้นรองพื้นทาง (Soil Aggregate Subbase) หนา 15 เซนตเิมตร CBR     ≥   25 % 
 ชั้นวัสดุคัดเลือก (Selected Material “A”) หนา 15 เซนติเมตร CBR    ≥  10 % 
 วัสดุคันทาง CBR    ≥ 6 %  

 

 

รูปที่ 3 รูปตัดขวางงานถนน 



77 

 

 

รูปที่ 4 งานก่อสร้างถนน  

ลักษณะโครงสร้างสะพาน 
งานก่อสร้างสะพานมีโครงสร้างสะพานเป็นแบบคานพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง 

(Segmental Box Girder) ช่วงสะพานแบบคานต่อเนื่อง (Continuous Span) จ านวน 2 สะพาน ความ
ยาวสะพานรวม 1,238 เมตร 

1. สะพาน Ramp – A  
- สะพานจ านวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตรไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 

เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร ความกว้างรวม 11.00 เมตร ความยาวรวม 
630.00 เมตร ประกอบด้วย 
 จ านวนตอม่อ 17 ฐาน ประกอบด้วย เสาะเข็มเจาะ  0.80 เมตร จ านวน 26 

ต้น เสาะเข็มเจาะ  1.50 เมตร จ านวน 30 ต้น 
 คานพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ความยาวช่วงคาน (Span) 32.00, 

36.00, 40.00 และ 45.00 เมตร  
- Transition Structure ประกอบด้วยผนังก าแพงดินเสริมก าลัง (Mechanical 

Stabilized Earth Wall) ความสูงและความยาวปรับเปลี่ยนตามระดับดินเดิม (2 
ข้าง) ความกว้างรวม 11.00 เมตร  

- Approach Slab ยาวข้างละ 20.00 เมตร ความกว้างรวม 11.00 เมตร 
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- พื้นผิวสะพานปรับระดับด้วย Modified Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร 
2. สะพาน Ramp – B  

- สะพานจ านวน 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 4.00 เมตรไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 3.00 
เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.00 เมตรกว้างรวม 12.00 เมตร ความยาวรวม 608.00 
เมตร 
 จ านวนตอม่อ 16 ฐาน ประกอบด้วย เสาะเข็มเจาะ  0.80 เมตร จ านวน 26 ต้น 

เสาะเข็มเจาะ  1.50 เมตร จ านวน 28 ต้น 
 คานพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ความยาวช่วงคาน (Span) 32.00, 

36.00, 40.00 และ 45.00 เมตร  
- Transition Structure ประกอบด้วยผนังก าแพงดินเสริมก าลัง (Mechanical 

Stabilized Earth Wall)  ความสูงและความยาวปรับเปลี่ยนตามระดับดินเดิม (2 
ข้าง) ความกว้างรวม 12.00 เมตร  

- Approach Slab ยาวข้างละ 20.00 เมตร ความกว้างรวม 12.00 เมตร 
- พื้นผิวสะพานปรับระดับด้วย Modified Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร 

 

รูปที่ 5 รูปตัดขวางสะพาน 
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รูปที่ 6 แบบก่อสร้างก าแพงดินเสริมก าลัง MSE 

 

 

รูปที่ 7 งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 
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รูปที่ 8 งานก่อสร้างฐานเสาตอม่อ 

 

 

รูปที่ 9 งานก่อสร้างเสาตอม่อ 
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รูปที่ 10 งานตั้งน่ังร้านพื้นสะพาน 
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โครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
โครงการก่อสร้าง : งานปรับปรุงทางแยกต่างระดับหนองขาม (แหลมฉบัง) บริเวณ กม.99+000 บน
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 

 

 

รูปที่ 1 ภาพจ าลองโครงการฯ  

ข้อมูลโครงการ 
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับหนองขาม (แหลมฉบัง)บริเวณกม.

99+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน Overpass ความยาว
สะพานรวมประมาณ 2,423 เมตร งานก่อสร้างถนนหลักขนาด 8 ช่องจราจร และถนนองค์ประกอบ
ของทางแยก งานปรับปรุงถนนเดิม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งป้ายอ านวยความปลอดภัย
ระหว่างก่อสร้าง และส่วนประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้ทางแยกต่างระดับสมบูรณ์ วงเงินงบประมาณ 
550,000,000 ล้านบาท  
รายละเอยีดโครงการ        
ที่ตั้งโครงการ: ต.หนองขาม  อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ระหว่าง กม. - กม.:  ทางแยกต่างระดับหนองขาม(แหลมฉบัง) บริเวณ กม. 99+000 
                                          บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7      
ความยาวรวม: 2.423 กิโลเมตร       
ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้างจ ากัด      
ค่างานตามสัญญา:   548,974,189.98 บาท       
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ระยะเวลาก่อสร้าง: 1,000 วัน       
วันเริ่มต้นสัญญา: 1 ตุลาคม 2554       
วันสิ้นสุดสัญญา: 26 มิถุนายน 2557 
ค่าปรับวันละ: 1,372,436.00   บาท 
 

 

รูปที่ 2 ที่ตั้งโครงการ 

ท่ีตั้งโครงการ 
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รูปที่ 3 รูปตัดโครงสร้างสะพาน และถนน  
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โครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
โครงการก่อสร้าง : ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) 
ข้อมูลโครงการ 

งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ด้านเหนือ) จ.สระบุรีบริเวณสี่
แยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่ กม.110 + 114.806 กับทางหลวง
หมายเลข 362 (ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี) ที่ กม.0 + 000 เป็นงานก่อสร้างสะพานแบบ Box Girder ที่มี
ลักษณะเป็นทางแยกต่างระดับ งานก่อสร้างประกอบด้วย 

1. สะพานคู่ยกระดับตามแนวทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 362) ทั้งใน
ทิศทางไป-กลับ จ านวนข้างละ 2 ช่องจราจร ความกว้างสะพานในแต่ละด้าน 11.50 
เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยความยาวสะพานฝั่งทางด้านทิศเหนือยาว
ประมาณ 136.50 เมตร ความยาวสะพานฝั่งทางด้านทิศใต้ยาวประมาณ 137.50 เมตร 
พร้อมงานองค์ประกอบอื่นๆ 

2. สะพานยกระดับ RAMP J ในแนวเส้นทางฝั่งทางด้านที่มาจาก จ.ลพบุรี (ทางหลวง
หมายเลข 1) มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร (ทางหลวงหมายเลข 362) จ านวน 2 ช่อง
จราจร ขนาดความกว้างสะพาน 9.50 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว
สะพานประมาณ 344.00 เมตร พร้อมงานองค์ประกอบอื่นๆ 

3. สะพานยกระดับ RAMP C ในแนวเส้นทางฝั่งทางด้านที่มาจาก จ.นครราชสีมา (ทาง
หลวงหมายเลข 362) มุ่งหน้าเข้าสู่ จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1) จ านวน 2 ช่อง
จราจร ขนาดความกว้างสะพาน 9.50 เมตร ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ความยาว
สะพานประมาณ 138.00 เมตร พร้อมงานองค์ประกอบอื่นๆ 

4. งานก่อสร้างถนนตามแนวระดับเดิม (At Grade Road) งานวางระบบระบายน้ า งานร้ือ
ย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งานสีตีเส้นจราจร งานป้ายจราจร และงานอื่นๆ 

 
รายละเอียดโครงการ        
ที่ตั้งโครงการ: ต.ดาวเรือง  อ.เมือง จ.สระบุรี 
ระหว่าง กม. - กม.:  จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.110 + 114.806 กับทางหลวงหมายเลข 

362 ที่ กม.0 + 000   
ความยาวรวม: งานสะพานยาวรวม 756 เมตร งานถนนยาวรวม 4.885 กิโลเมตร 
ผู้รับจ้าง: บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จ ากัด      
ค่างานตามสัญญา:   242,997,345.29 บาท       
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ระยะเวลาก่อสร้าง: 1,019 วัน       
วันเริ่มต้นสัญญา: 29 กันยายน 2552       
วันสิ้นสุดสัญญา: 13 กรกฎาคม 2555 
ค่าปรับวันละ: 607,493.26   บาท 
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โครงการที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
โครงการก่อสร้าง : โครงการสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 กม.90 + 250 และ
หมายเลข 2 กม.2 + 950 จ.สระบุร ี 
ข้อมูลโครงการ 

โครงการสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) อยู่บริเวณกม. 92 + 
375 . 000 (เดิม) ปรับย้ายมาก่อสร้างที่  กม.90 + 250 ก่อสร้างเป็นสะพานลอยกลับรถก่อสร้าง
สะพานคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก ความยาว 382.116 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 – 8.00 ม.  ขอบทาง
กว้าง 0.50 ม. งานก่อสร้าง Bearing Unit With Retaining ความยาวข้างละ 41.00 ม. งานก่อสร้าง 
Bridge Approach Slab ความยาวข้างละ10.00 ม.  รวมงานก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีต  งานวางท่อ
ระบายน้ าและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 720 ม. 

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถ.มิตรภาพ) อยู่บริเวณ กม.
2 + 950.000 เป็นสะพานลอยกลับรถ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กความยาว  382.596 
เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.30 – 8.00 เมตร ขอบทางกว้าง 0.50 เมตร งานก่อสร้าง   Bearing Unit With 
Retaining ความยาวข้างละ 50.00 ม. งานก่อสร้างBridge Approach Slab ความยาวข้างละ 10.00 ม. 
รวมงานก่อสร้างขยายผิวทางคอนกรีต งานวางท่อระบายน้ า และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวม
ความยาวทั้งหมดประมาณ 688 เมตร 
 
รายละเอียดโครงการ        
ที่ตั้งโครงการ: ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 
 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  
ระหว่าง กม. - กม.:  ทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.90 + 250 

ทางหลวงหมายเลข 2 ที่ กม.2 + 950   
ความยาวรวม: งานสะพานยาว 730 เมตร และ 688 เมตร 
ผู้รับจ้าง: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นายโค้งก่อสร้าง 
ค่างานตามสัญญา:   83,899,776.70 บาท       
ระยะเวลาก่อสร้าง: 1,132 วัน       
วันเริ่มต้นสัญญา: 22 กันยายน 2552       
วันสิ้นสุดสัญญา: 27 ตุลาคม 2555 
ค่าปรับวันละ: 25,169.00   บาท 
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ภาคผนวก ข 
การระบุเหตุการณค์วามเสี่ยง 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามโอกาสที่เกิด ระดับผลกระทบของความเสี่ยง 
และวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับผลกระทบ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    หมายเลข................ 
ค าแนะน า โปรดเติมข้อความในช่องว่าง หรือกา X ในช่อง (  ) 

1. เพศ   (  )  ชาย  (  )  หญิง  
2. อายุ __________ ปี 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

(  )  ต่่ากว่าระดับ ปวช.   (  )  ระดับ ปวช.  
(  )  ระดับ ปวส.   (  )  ปริญญาตรี 
(  )  ปริญญาโท   (  )  ปริญญาเอก 

4. ต่าแหน่งงาน ความรับผิดชอบ  
(  )  ผู้จัดการโครงการ  (  )  วิศวกรโครงการ 
(  )  วิศวกรสนาม  (  )  โฟร์แมน 
(  )  อื่นๆ โปรดระบุ_________________ 

5. ประสบการณ์ในงานก่อสร้างสะพาน Overpass หรือทางยกระดับ หรือที่มีลักษณะ
เหมือนกัน 

(  )  ต่่ากว่า 3 ปี    (  ) 3 – 5 ปี 
(  )  5 – 10 ปี   (  ) 10 – 15 ป ี
(  )  15 – 20 ปี   (  ) มากกว่า 20 ปี 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดของเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิด

เหตุการณ์นั้นๆ 

ค าแนะน า โปรดเติมเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยอาศัยจาก

ประสบการณ์ท่างานของท่าน 

ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น แบ่งออก 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับ ความน่าจะเป็น/โอกาสที่เกิด ระดับคะแนน 

5 สูงมาก ความเสี่ยงเกิดขึ้นเสมอ 0.9 
4 สูง ความเสี่ยงเกิดขึ้นบ่อย 0.7 
3 ปานกลาง ความเสี่ยงเกิดขึ้นบางคร้ัง 0.5 
2 น้อย ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อย บางคร้ังบางคราว 0.3 
1 น้อยมาก ความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยมาก ไม่บ่อย 0.1 
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ระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งออก 5 ระดับ ดังนี้ 
วัตถุประสงค์
ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
1 ต่่ามาก 

 
2 ต่่า 3 ปานกลาง 4 สูง 5 สูงมาก 

ค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น 
< 10 % 

เพิ่มขึ้น 
10 – 20 % 

เพิ่มขึ้น 
20 – 40 % 

เพิ่มขึ้น 
> 40 % 

เวลา เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อย 

เพิ่มขึ้น 
< 5 % 

เพิ่มขึ้น 
5 – 10 % 

เพิ่มขึ้น 
10 – 20 % 

เพิ่มขึ้น 
> 20 % 

ขอบเขตงาน เทียบจะไม่ได ้
รับผลกระทบ 

มีผลกระทบน้อย 
ยอมรับได ้

ไม่ต้องแก้ไข 

มีผลกระทบปาน
กลาง 

แก้ไขบางส่วน 

มีผลกระทบมาก 
ยอมรับไม่ได ้

ต้องแก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงมาก 

ยอมรับไม่ได ้
ต้องแก้ไข 

และส่งผลให้
โครงการล้มเหลว 

คุณภาพงาน เทียบจะไม่ได ้
รับผลกระทบ 

มีผลกระทบน้อย 
ยอมรับได ้

ไม่ต้องแก้ไข 

มีผลกระทบปาน
กลาง 

แก้ไขบางส่วน 

มีผลกระทบมาก 
ยอมรับไม่ได ้

ต้องแก้ไข 

มีผลกระทบ
รุนแรงมาก 

ยอมรับไม่ได ้
และส่งผลให้

โครงการล้มเหลว 

 
ตัวอย่าง เช่น ในหมวดงานสะพาน งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง หากท่านเห็นว่า เหตุการณ์ความ
เสี่ยง “เสาเข็มหักในขณะท่าการตอกเสาเข็ม” มีโอกาสเกิดขึ้นในระดับน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมี
ผลกระทบในระดับปานกลาง โดยมีผลต่อค่าก่อสร้าง เวลา และขอบเขตงาน ให้ท่านใส่เคร่ืองหมาย 
 ในช่อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 

  

ระดับโอกาสที่
เกิดขึ้น 

ระดับผลกระทบ ส่งผลกระทบต่อ 

1 2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  ค่า

ก่อ
สร

้าง
 

เวล
า 

ขอ
บเ

ขต
งา

น 

คุณ
ภา

พง
าน

 

เสาเข็มหักในขณะท่าการ
ตอกเสาเข็ม 

 
             

 













































































 

   153 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก ง 
การจัดล าดับความส าคญัของความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154

การจัดล าดับความส าคัญของความเสีย่ง
โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ

W R รวม ความเสีย่ง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.2.3.01 การด าเนินงานมีความลา่ชา้จากแผนงาน 17.20 สงู
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.2.3.01 การด าเนินงานมีความลา่ชา้จากแผนงาน 15.68 สงู

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.1.0R3.2.4.02
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างโครงสร้างชัน้ทางใหม่ เนื่องจากบดอัดแลว้มีความหนาแน่น
ไม่ได้ตามข้อก าหนด

11.84 สงู

6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.01 การถอดแบบ ค านวณปริมาณเหลก็เสริมผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 11.60 สงู
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.0.0R6.3.1.05 น้ ามันขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 11.24 สงู
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.02 เหลก็เสริมขึน้ราคา 11.10 สงู
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 6 การเงินและงบก่อสร้าง W4.0.0R6.3.2.01 น้ ามันขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 10.80 สงู
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.01 คอนกรีตขึน้ราคา 10.78 สงู
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบก่อสร้าง W7.0.0R6.3.1.01 การค านวณถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 10.40 สงู
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.02 การถอดแบบ ค านวณปริมาณคอนกรีตผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 10.16 สงู
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบก่อสร้าง W7.0.0R6.3.2.01 วัสดุงานระบบไฟฟ้าขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 10.08 สงู
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.2.1.01 มีปญัหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง 9.38 สงู
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.1.0R6.3.1.01 ราคาวัสดุที่แหลง่ขึน้ราคา 9.34 สงู
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.1.1.01 อัตราดอกเบี้ยสงูขึน้ ท าใหต้้นทนุทางการเงินสงูขึน้ 9.12 สงู
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.2.1R6.3.1.02 ราคาวัสดุแอสฟัลทข์ึน้ราคา 9.10 สงู
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.03 น้ ามันเชือ้เพลงิขึน้ราคา 8.82 สงู
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบก่อสร้าง W7.0.0R6.2.1.01 มีปญัหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง 8.54 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.2.1.01  ก าหนดเทคนิควิธกีารก่อสร้างไม่เหมาะสม 8.52 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.2.2.01 วางแผนการท างานผิดพลาด 8.52 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.1R3.2.4.02 ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มเจาะไม่ผ่านตามข้อก าหนด 8.52 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.2R3.2.4.06 ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็มตอกไม่ผ่าน 8.52 สงู

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.2.1R3.2.4.04
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัสทใ์หม่ เนื่องจากบดอัดแลว้มีความหนาแน่น
ไม่ได้ตามข้อก าหนด

8.52 สงู

6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.1.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นลา่งได้ 8.00 สงู
8 งานภูมิทศัน์ 6 การเงินและงบก่อสร้าง W8.0.0R6.3.2.02 น้ ามันขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 7.98 สงู
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.4.2.01 เจ้าของงานจ่ายเงินงวดลา่ชา้ 7.88 สงู
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 7.88 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.2R3.2.4.05 เสาเข็มหกัในขณะท าการตอกเสาเข็ม 7.84 สงู
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 7.80 สงู
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.1.2.01  การสง่มอบพ้ืนที่ก่อสร้างลา่ชา้ 7.72 สงู
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 6 การเงินและงบก่อสร้าง W4.0.0R6.2.1.01 มีปญัหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง 7.70 สงู
8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.2.4.01 ไม่สามารถจัดหาพันธไ์ม้และขนาดรูปทรงพุ่มไม้ได้ตามความต้องการใชง้าน 7.34 สงู
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุในขณะก่อสร้าง 7.26 สงู
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.3.0R1.1.1.03 ฝนตกหนักไม่สามารถท างาน BRIDGE APPROACH STRUCTURE ได้ 7.26 สงู
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.1.0R5.2.1.01 การสง่วัสดุงานทาง เชน่ ดินถม ลกูรัง หนิคลกุ จากแหลง่ลา่ชา้ 7.20 สงู
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 6 การเงินและงบก่อสร้าง W4.0.0R6.4.2.01 เจ้าของงานจ่ายเงินงวดลา่ชา้ 7.16 สงู
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบก่อสร้าง W7.0.0R6.4.2.01 เจ้าของงานจ่ายเงินงวดลา่ชา้ 7.16 สงู
8 งานภูมิทศัน์ 1 เหตุภายนอก W8.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 7.14 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.1.2.01  การสง่มอบพ้ืนที่ก่อสร้างลา่ชา้ 7.10 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.1.3.01 อุปสรรคจากการจราจร ไม่สะดวกต่อการท างาน 7.10 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.1R3.2.4.03 ผนังหลมุเสาเข็มเจาะพัง 7.10 ปานกลาง

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.1R3.2.4.04 ต าแหน่ง และแนวดิง่ของหลมุเสาเข็มเจาะมีความคลาดเคลือ่นไปจากแบบเกินค่าที่ยอมให้ 7.10 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.4.0R3.2.4.07 ระดับงานระบบระบายน้ าผิดพลาด ท าใหไ้ม่สามารถระบายน้ าได้ตามที่ออกแบบ 6.86 ปานกลาง

8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.2.3.01 หญ้า ต้นไม้ที่ปลกูแลว้ไม่ติดหรือตายในภายหลงั แต่ยังไม่ได้มีการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 6.80 ปานกลาง

6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.2.1.01 มีปญัหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง 6.68 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 6 การเงินและงบก่อสร้าง W8.0.0R6.3.2.01 หญ้า ต้นไม้ขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 6.61 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.1.1R5.2.1.01 รถคอนกรีตผสมเสร็จขนสง่ลา่ชา้ ท าใหก้ารเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะไม่ต่อเนื่อง 6.52 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W4.0.0R9.1.2.01 ชมุชนใกลเ้คียงไม่ได้รับความสะดวกจากการท างาน 6.43 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.2.2R3.2.4.06
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตใหม่ เนื่องจากก าลงัอัดคอนกรีตไม่ได้ตาม
ข้อก าหนด

6.20 ปานกลาง

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.0.0R6.2.1.01 มีปญัหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง 6.12 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.3.4.01 ผู้รับหมาชว่งทิ้งงาน 6.04 ปานกลาง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.1.1R2.3.2.03
ข้อมูลส ารวจ Boring Log ไม่เพียงพอและผิดพลาด ท าใหอ้อกแบบความยาวเสาเข็มเจาะไม่
ถกูต้อง

6.00 ปานกลาง

5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.1.0R5.2.5.01 ไม่สามารถหาแหลง่วัสดุที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดได้ 5.94 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.1.2R5.2.1.02 การสง่เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจากโรงงานลา่ชา้ 5.80 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.1.1.01  อุปสรรคจากสิง่สาธารณูปโภคขีดขวางการท างาน 5.76 ปานกลาง
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.1.0R2.3.2.03 ค่า BM ในแบบไม่ตรงตาม BM ในสนาม 5.74 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 5.70 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.3.4.02 การไฟฟ้านครหลวง(สว่นภูมิภาค) อนุมัติการขยายเขตไฟฟ้าลา่ชา้ 5.62 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 6 การเงินและงบก่อสร้าง W8.0.0R6.3.1.01 การค านวณปริมาณพ้ืนที่งานปลกูหญ้าผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 5.56 ปานกลาง

6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.4.3.01
การแบง่จ่ายงวดงานงวดเงินที่ไม่เปน็ธรรมต่อผู้รับจ้าง เชน่การแบง่จ่าย Payment แบบ Parial
 ที่น้อยกว่าปริมาณจริง

5.54 ปานกลาง

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.1R3.2.4.01 เนื้อคอนกรีตเสาเข็มเจาะไม่มีความสมบรูณ์ 5.50 ปานกลาง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.2.2R6.3.1.05 คานคอนกรีตอัดแรงขึน้ราคา 5.42 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.2.4.01 ต าแหน่งสิง่สาธารณูปโภคใต้ดินไม่ตรงตาม Asbuilt plan ของสว่นราชการ 5.34 ปานกลาง
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 5.24 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุในขณะก่อสร้าง 5.14 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 5.10 ปานกลาง

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.1.0R6.3.1.01
ค านวณปริมาณงานวัสดุงานทางผิดพลาด ปริมาณที่ค านวณได้น้อยกว่าปริมาณที่ใชจ้ริง เชน่
 ค านวณรูปตัด X-section ผิดพลาด

5.10 ปานกลาง

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.2.0R6.3.1.01 ค านวณปริมาณงานวัสดุผิวทางผิดพลาด ปริมาณที่ค านวณได้น้อยกว่าปริมาณที่ใชจ้ริง 5.10 ปานกลาง

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.1.2R3.2.4.07 ต าแหน่ง และแนวดิง่ของเสาเข็มตอกคลาดเคลือ่นไปจากแบบเกินค่าที่ยอมให้ 5.10 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.4.3.01 ชิน้สว่นอะไหลเ่คร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ถกูขโมย 5.06 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.2.2R3.4.3.03 วัสดุก่อสร้างงานผิวทางคอนกรีตถกูขโมย เชน่ แบบหลอ่ เหลก็ Dowel เหลก็ตะแกรง ฯลฯ 5.06 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.3.2R3.4.3.04 วัสดุและอุปกรณ์งานปา้ยจราจรถกูขโมย 5.06 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.0R2.3.2.06
ออกแบบนั่งร้านและระบบค้ ายันแบบหลอ่คอนกรีตผิดพลาด ท าใหแ้บบหลอ่คอนกรีตพัง 
ขณะเทคอนกรีต

4.90 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.0.0R2.3.2.01
การออกแบบมีข้อผิดพลาด ค่าพิกัด ค่าระดับ ข้อมูล Alingmentโค้งดิง่ โค้งราบ และการยก
โค้ง ไม่สอดคลอ้งกัน

4.78 ปานกลาง

5 งานถนน 4 บคุลากร W5.1.0R4.2.2.01 ขาด พขร. รถเกรดที่มีความสามารถในการท างานตัด Finish grade ชัน้วัสดุ 4.78 ปานกลาง
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

6 การเงินและงบก่อสร้าง W9.0.0R6.4.3.01 การแบง่จ่ายงวดงานงวดเงินที่ไม่เปน็ธรรมต่อผู้รับจ้าง 4.77 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.3.3.01 มีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 4.74 ปานกลาง
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.1.0R2.3.5.01 การตรวจสอบคุณสมบติัของวัสดุงานทาง แหลง่วัสดุและอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้ 4.72 ปานกลาง
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.4.0R2.3.2.02 การออกแบบค่าระดับ และความลาดเอียงของงานระบายน้ ามีข้อผิดพลาด 4.68 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 3 การก่อสร้าง W7.0.0R3.2.4.01 ตรวจวัดความเข้มการสอ่งสว่างของงานไฟฟ้าแสงสว่างไม่ผ่านตามเกณฑ์ก าหนด 4.54 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 4.48 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 3 การก่อสร้าง W7.0.0R3.2.2.01 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ไม่สมัพันธก์ันกับงานก่อสร้างอ่ืนๆ 4.46 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 3 การก่อสร้าง W7.0.0R3.2.3.01 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ลา่ชา้จากแผนงาน 4.46 ปานกลาง

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W5.2.1R2.3.5.02
การตรวจสอบคุณสมบติัวัสดุผสมแอลฟัลทค์อนกรีต สว่นผสม โรงงานผสมแอลฟัลท์
คอนกรีต และอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้

4.42 ปานกลาง

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.2.2R2.3.5.03 การตรวจสอบคุณสมบติัวัสดุผสมคอนกรีต สว่นผสม โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และ 4.42 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.2R2.2.2.02
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ในงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

4.38 ปานกลาง

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 4.34 ปานกลาง

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.4.1.01 ผู้รับเหมาด าเนินการเบกิจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ลา่ชา้ 4.28 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.2.3R3.2.4.09 ผูกเหลก็เสริมงานพ้ืนสะพานผิดจากแบบก่อสร้าง 4.26 ปานกลาง
3 งานเตรียมการ 6 การเงินและงบก่อสร้าง W3.0.0R6.3.1.01 การถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 4.21 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 3 การก่อสร้าง W7.0.0R3.4.2.01 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวัสดุงานระบบไฟฟ้างานระบบถกูขโมย 4.18 ปานกลาง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.3.1.03 การถอดแบบ ค านวณปริมาณงานไม้แบบผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 4.16 ปานกลาง
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.4.2.01 เจ้าของงานจ่ายเงินงวดลา่ชา้ 4.16 ปานกลาง
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.2.1R4.2.2.03 คนงานแต่งผิวแอสฟัลทค์อนกรีตที่มีฝีมือ มีไม่เพียงพอ 4.14 ปานกลาง
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.2.2R4.2.2.02 ชา่งปนูที่มีฝีมือในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต มีไม่เพียงพอ 4.14 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.3.3.01 มีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 4.08 ปานกลาง
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โครงสร้างความเสีย่ง RBS

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.2.2R3.2.4.05
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตใหม่ เนื่องจากระยะความกว้าง ความยาว ความ
หนาไม่ตรงตามแบบ

4.04 ปานกลาง

6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.1.2R6.3.1.04 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขึน้ราคา 4.04 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.1R5.2.5.06 ผลทดสอบคุณสมบติัของ Bridge Bearing ไม่ผ่านต้องมีการเปลีย่นแผ่นใหม่ 4.04 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.3.1R3.2.4.08 ตรวจวัดค่าการสะทอ้นแสง่ของงานตีเสน้จราจรไม่ผ่านตามเกณฑ์ก าหนด 4.04 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.2.1R3.2.4.03
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างผิวทางแอสฟัสทใ์หม่ เนื่องจากระยะความกว้าง ความยาว หรือ
ค่าระดับ Finish grade ไม่ตรงตามแบบ

4.00 ปานกลาง

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.1.1.01  อุปสรรคจากสิง่สาธารณูปโภคขีดขวางการร้ือย้าย 3.98 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.1.3.01 อุปสรรคจากการจราจร ไม่สะดวกต่อการท างาน 3.98 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 6 การเงินและงบก่อสร้าง W4.0.0R6.4.1.01 ผู้รับเหมาด าเนินการเบกิจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ลา่ชา้ 3.98 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 6 การเงินและงบก่อสร้าง W7.0.0R6.4.1.01 ผู้รับเหมาด าเนินการเบกิจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ลา่ชา้ 3.98 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.4.2.01 วัสดุ/อุปกรณ์ที่ร้ือย้ายออกมา เกิดสญูหายก่อนสง่คืนเจ้าของงาน 3.97 ปานกลาง
6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.1.2.01 ชมุชนใกลเ้คียงไม่ได้รับความสะดวกจากการท างาน 3.94 ปานกลาง
5 งานถนน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W5.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 3.92 ปานกลาง
6 งานสะพาน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W6.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 3.92 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา6 การเงินและงบก่อสร้าง W2.0.0R6.3.1.01 การถอดแบบ ค านวณปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 3.91 ปานกลาง

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.1.0R3.2.4.01
ต้องมีการแก้ไขงานก่อสร้างโครงสร้างชัน้ทางใหม่ เนื่องจากระยะความกว้าง ความยาว 
หรือค่าระดับ Finish grade ไม่ตรงตามแบบ

3.90 ปานกลาง

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W5.1.0R2.3.3.01
ความสงูของถนนออกแบบไว้สงูมาก ท าใหไ้ม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากขอบลาด (Side 
slope) ของถนนล้ าเข้าพ้ืนที่ชาวบา้น

3.88 ปานกลาง

5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.1.2.01 ชมุชนใกลเ้คียงไม่ได้รับความสะดวกจากการท างาน 3.87 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.1.1.01  อุปสรรคจากสิง่สาธารณูปโภคขีดขวางการท างาน 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.3.1.01 ผู้รับหมาชว่งท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ถกูต้องตามแบบ 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุในขณะก่อสร้าง 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.4.3.01 วัสดุก่อสร้างงานถกูขโมย เชน่ แบบหลอ่ เหลก็ เหลก็ตะแกรง ฯลฯ 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 8 นโยบาย W6.0.0R8.2.2.01 ชมุชนต่อต้านการก่อสร้าง มีการฟ้องศาลปกครอง ไม่ยอมใหก้่อสร้าง 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.1.2R4.2.1.02 ขาดแคลนคนงานประจ าปั้นจ่ันตอกเสาเข็ม 3.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.2.2.01 ชา่งปนูที่มีฝีมือในการแต่งผิวหน้าคอนกรีต มีไม่เพียงพอ 3.86 ปานกลาง

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W5.1.0R2.3.2.01
การออกแบบมีข้อผิดพลาด ค่าระดับ ข้อมูล Alingmentโค้งดิง่ โค้งราบ และการยกโค้ง ไม่
สอดคลอ้งกัน

3.84 ปานกลาง

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W2.4.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) เปลีย่นแปลง/เพ่ิม งานประชาสมัพันธโ์ครงการ 3.83 ปานกลาง

6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.2.2.01 รถคอนกรีตผสมเสร็จขนสง่ลา่ชา้ ท าใหค้อนกรีตหมดอายุ ไม่สามารถน ามาใชง้านได้ 3.82 ปานกลาง

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 8 นโยบาย W4.0.0R8.2.2.01 ชมุชนต่อต้านการก่อสร้าง มีการฟ้องศาลปกครอง ไม่ยอมใหก้่อสร้าง 3.82 ปานกลาง
5 งานถนน 8 นโยบาย W5.0.0R8.2.2.01 ชมุชนต่อต้านการก่อสร้าง มีการฟ้องศาลปกครอง ไม่ยอมใหก้่อสร้าง 3.78 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ยๆ ใชเ้วลาในการซอ่มนาน 3.78 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.3.01 คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 3.78 ปานกลาง
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

5 โลจิกติกส์ W9.0.0R5.3.2.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างหน่วยงานท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 3.75 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.2.1R5.2.1.02 การขนสง่แอสฟัลทค์อนกรีตจากโรงงานลา่ชา้ ท าใหก้ารท างานปยูางไม่ต่อเนื่อง 3.72 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.3.2.01 ผู้รับหมาชว่งท างานหลายโครงการ 3.72 ปานกลาง
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.0.0R2.3.4.01 จัดท า Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 3.70 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.1.3.01 อุปสรรคจากการจราจร ไม่สะดวกต่อการท างาน 3.70 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.2.01 ชา่งฝีมือมีไม่เพียงพอ 3.70 ปานกลาง
6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะทางเสยีงจากการท างาน 3.67 ปานกลาง
6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.2.2.01 เกิดมลภาวะเร่ืองฝุ่นละอองจากการท างาน 3.67 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.1.2R2.3.2.04
ข้อมูลส ารวจ Boring Log ไม่เพียงพอและผิดพลาด ท าใหก้ารหลอ่เสาเข็มตอกจากโรงงาน
สัน้หรือยาวเกินไปเมือ่น าไปตอกที่หน้างาน

3.66 ปานกลาง

6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.2R5.2.4.01 ขนาดของคานคอนกรีตอัดแรงคลาดเคลือ่น ท าใหติ้ดต้ังบนเสาตอม่อไม่ได้ 3.66 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.1.2R5.2.5.01 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงผลติไม่ได้คุณภาพ 3.66 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 3 การก่อสร้าง W8.0.0R3.1.1.01  อุปสรรคจากสิง่สาธารณูปโภคขีดขวางงานปรับแต่งพ้ืนที่ 3.65 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.3.3.01 ผู้รับหมาชว่งขาดสภาพคลอ่ง 3.64 ปานกลาง
6 งานสะพาน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.3.4.02  การอนุมัติ Shop Drawing จากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 3.64 ปานกลาง
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะทางเสยีงจากการท างาน 3.63 ปานกลาง
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะเร่ืองฝุ่นละอองจากการท างาน 3.63 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W8.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 3.61 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W8.0.0R7.1.2.02 ปญัหาการใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 3.61 ปานกลาง
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.3.1.01 ความซบัซอ้นของแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรงท าใหย้ากต่อการท าความเข้าใจแบบ 3.60 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 8 นโยบาย W1.0.0R8.2.2.01 ชมุชนต่อต้านการก่อสร้าง มีการฟ้องศาลปกครอง ไม่ยอมใหก้่อสร้าง 3.58 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.2R2.2.1.02
การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ในงานก่อสร้าง
โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง

3.58 ปานกลาง

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.1.2.01 อัตราเงินเฟ้อสงูขึน้ ท าใหต้้นทนุทางการเงินสงูขึน้ 3.58 ปานกลาง
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.2.3.01 บคุลากร/คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 3.57 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา6 การเงินและงบก่อสร้าง W2.0.0R6.3.2.01 วัสดุขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 3.56 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.1.3.01 ขาดแคลนเคร่ืองจักรในการท างาน 3.54 ปานกลาง
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.3.0R1.1.2.03 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างาน BRIDGE APPROACH STRUCTURE ได้ 3.54 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.3.1.01 ผู้รับหมาชว่งท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ถกูต้องตามแบบ 3.52 ปานกลาง
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

3 การก่อสร้าง W9.0.0R3.4.2.01 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุงานอ านวยความปลอดภัยถกูขโมย 3.50 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.2.1.01  ก าหนดเทคนิควิธกีารก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.46 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.2.2.01 วางแผนการท างานผิดพลาด 3.46 ปานกลาง

5 งานถนน 4 บคุลากร W5.1.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงานเก็บเศษวัสดุในการ Mix process & compaction งานวัสดุชัน้ทาง 3.46 ปานกลาง

3 งานเตรียมการ 6 การเงินและงบก่อสร้าง W3.0.0R6.3.2.01 วัสดุขึน้ราคาท าใหง้บก่อสร้างบานปลาย 3.45 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงาน 3.42 ปานกลาง
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.4.01 คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 3.40 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 3.35 ปานกลาง
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.1.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นลา่งได้ 3.30 ปานกลาง
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

5 โลจิกติกส์ W9.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 3.27 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.1.1R5.2.3.01 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหกั แตกร้าวเสยีหายจากการกองเก็บไม่ถกูต้อง 3.24 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.2R5.2.3.02 คานคอนกรีตอัดแรงหกั แตกร้าวเสยีหายจากการกองเก็บไม่วิธี 3.24 ปานกลาง

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 7
กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W4.0.0R7.1.1.01
ด าเนินการร้ือย้ายไม่ถกูต้องตามระเบยีบ /กฎหมายที่เกีย่วข้อง ท าใหถ้กูฟ้องร้องจากเจ้าของ
งาน

3.23 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.3.2.02 ค่า BM ในแบบไม่ตรงตาม BM ในสนาม 3.20 ปานกลาง

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W7.0.0R2.3.5.01
การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ และตัวอย่างวัสดุลา่ชา้ เชน่ เสาไฟฟ้า ดวงโคม สาย ทอ่ร้อยสาย 
ฯลฯ

3.14 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.1.1R2.2.2.01
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ในงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

3.12 ปานกลาง

5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.1.0R5.2.2.01
ในระหว่างการขนสง่แอสฟัลทค์อนกรีต อุหณภูมิสว่นผสมลดต่ าลงจนเกินข้อก าหนด ไม่
สามารถน าใชง้านได้

3.12 ปานกลาง

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

5 โลจิกติกส์ W1.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 3.07 ปานกลาง

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.0.0R6.4.2.01 เจ้าของงานจ่ายเงินงวดลา่ชา้ 3.06 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.1.1R2.2.1.01
การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ในงานก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะ

3.04 ปานกลาง

6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.1.1R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงานในงานเสาเข็มเจาะ 3.02 ปานกลาง
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.2.2R3.2.4.08 ติดต้ังคานคอนกรีตอัดแรงคลาดเคลือ่นจากต าแหน่งเกินค่าที่ยอมให้ 3.02 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.2.5.04 คอนกรีตมีก าลงัรับแรงอัดต่ ากว่าข้อก าหนด ต้องมีการแก้ไขโครงสร้างที่หลอ่ไปแลว้ 3.00 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.1.3.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดงาน เปลีย่นงานบอ่ย 2.91 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.0.0R5.3.3.01 การควบคุมงานสนามมีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 2.91 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ยๆ ใชเ้วลาในการซอ่มนาน 2.88 ปานกลาง

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.1.3R2.3.2.05
ออกแบบความลกึของเหลก็ Sheet Pile ไม่พอท าใหผ้นังหลมุพัง ในขณะท างานก่อสร้างฐาน
ราก

2.88 ปานกลาง

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.0.0R2.3.2.05 การออกแบบขาดความสมบรูณ์ ข้อมูลงาน Survey ไม่ครบถว้น 2.86 ปานกลาง
5 งานถนน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W5.0.0R7.2.1.01 เง่ือนไขสญัญาไม่ชดัเจน ขาดความสมบรูณ์ 2.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W6.0.0R7.2.1.01 เง่ือนไขสญัญาไม่ชดัเจน ขาดความสมบรูณ์ 2.86 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 2.86 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.1.2.01  การสง่มอบพ้ืนที่ก่อสร้างลา่ชา้ 2.84 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.2.5.05 เหลก็เสริมทดสอบคุณภาพไม่ผ่าน 2.84 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.4R5.2.5.07 ผลทดสอบคุณสมบติัของ Bridge Expansion Joint ไม่ผ่านต้องมีการเปลีย่นแผ่นใหม่ 2.84 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.4.3.01 การแบง่จ่ายงวดงานงวดเงินที่ไม่เปน็ธรรมต่อผู้รับจ้าง 2.83 ปานกลาง

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

3 การก่อสร้าง W1.1.1R3.2.4.01
ปฎิบติังานส ารวจเพ่ือการก่อสร้างผิดพลาด เชน่ ใหต้ าแน่งพิกัด ค่าระดับในงานก่อสร้าง 
ผิดพลาดจากแบบ

2.81 ปานกลาง

8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.1.3.01 ขาดแคลนเคร่ืองจักรในการท างาน 2.81 ปานกลาง
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

5 โลจิกติกส์ W9.0.0R5.3.3.01 มีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 2.77 ปานกลาง
3 งานเตรียมการ 3 การก่อสร้าง W3.0.0R3.4.2.01 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวัสดุก่อสร้างถกูขโมย 2.76 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W4.0.0R9.1.1.01 สิง่ปลกูสร้างข้างเคียงได้รับความเสยีหายจากการท างาน 2.75 ปานกลาง

3 งานเตรียมการ 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W3.0.0R2.3.2.01
ก าหนดที่ต้ังไม่เหมาะสม ท าใหซ้อ้นทบักับพ้ืนที่งานก่อสร้างในภายหลงั เชน่ งานถนน งาน
สะพาน งานภูมิทศัน์ งานไฟฟ้า ฯลฯ

2.73 ปานกลาง

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 2.70 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงาน 2.68 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.2.1.01 ชมุชนใกลเ้คียงไม่ได้รับความสะดวกจากการท างาน 2.67 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 8 นโยบาย W1.0.0R8.2.1.01 โครงการยังไม่ได้ด าเนินการตามการท าประชาวิจารณ์หรือการมีสว่นร่วมของประชาชน 2.66 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.1.3.01 ขาดแคลนเคร่ืองจักรในการท างาน 2.66 ปานกลาง
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ยๆ ใชเ้วลาในการซอ่มนาน 2.66 ปานกลาง
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.3.3.01 ผู้รับหมาชว่งขาดสภาพคลอ่ง 2.65 ปานกลาง

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.0.0R6.4.3.01
การแบง่จ่ายงวดงานงวดเงินที่ไม่เปน็ธรรมต่อผู้รับจ้าง เชน่การแบง่จ่าย Payment แบบ Parial
 ที่น้อยกว่าปริมาณจริง

2.64 ปานกลาง

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 3 การก่อสร้าง W1.1.1R3.2.4.02 ค านวณข้อมูลงานส ารวจผิดพลาด เชน่ ต าแน่งพิกัด ค่าระดับ เปน็ต้น 2.63 ปานกลาง

9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

3 การก่อสร้าง W9.0.0R3.2.4.01
ติดต้ังเคร่ืองหมายการจราจรในงานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้างไม่ถกูต้องตาม
แบบ/รายการประกอบแบบ

2.63 ปานกลาง

6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ยๆ ใชเ้วลาในการซอ่มนาน 2.62 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 2.62 ปานกลาง
8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรมีประสทิธภิาพในการท างานต่ า 2.62 ปานกลาง
3 งานเตรียมการ 5 โลจิกติกส์ W3.0.0R5.2.1.01 การจัดสง่วัสดุลา่ชา้ 2.60 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 2.60 ปานกลาง
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.2.01 ชา่งไฟฟ้าที่มีความช านาณ ประสบการณ์ในงานสะพาน มีไม่เพียงพอ 2.58 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.1.3.01 ขาดแคลนเคร่ืองจักรในการท างาน 2.58 ปานกลาง
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.2.5.03 คอนกรีตสดมีค่ายุบตัวเกิบข้อก าหนด ไม่สามารถน ามาใชไ้ด้ 2.58 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.2.1R2.3.2.02 การจัดท า Shop Drawing ขาดความสมบรูณ์ ไม่ครบถว้น มีข้อผิดพลาด 2.58 ปานกลาง
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W1.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 2.57 ปานกลาง
6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.1.1.01 สิง่ปลกูสร้างข้างเคียงได้รับความเสยีหายจากการท างาน 2.56 ปานกลาง
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.1.4.01 ใชง้านเคร่ืองจักรก่อสร้าง ผิดประเภท 2.55 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.2.3.01 บคุลากร/คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 2.55 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.2.5.01 บคุลากร/คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 2.55 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 6 การเงินและงบก่อสร้าง W1.0.0R6.1.3.01 อัตราการแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศผันผวน 2.54 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 1 เหตุภายนอก W8.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 2.54 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 3 การก่อสร้าง W7.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายขณะท างาน 2.54 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.3.3.01 มีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 2.53 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W4.0.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะทางเสยีงจากการท างาน 2.53 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W4.0.0R9.2.2.01 เกิดมลภาวะเร่ืองฝุ่นละอองจากการท างาน 2.53 ต่ า
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.1.1.01 สิง่ปลกูสร้างข้างเคียงได้รับความเสยีหายจากการท างาน 2.52 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.2.3.01 คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 2.52 ต่ า
3 งานเตรียมการ 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W3.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 2.51 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W4.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 2.51 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.2.4.01 บคุลากร/คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 2.49 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.1.4.01 ใชง้านเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.49 ต่ า
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 2.46 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.2.0R1.1.2.02 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นบนได้ 2.46 ต่ า
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะจากเศษวัสดุก่อสร้างจากการท างาน 2.45 ต่ า

5 งานถนน 8 นโยบาย W5.0.0R8.2.1.01
โครงการยังไม่ผ่านการท าประชาวิจารณ์หรือการมีสว่นร่วมของประชาชน ต้องหยุดงาน
ก่อสร้าง

2.44 ต่ า

6 งานสะพาน 8 นโยบาย W6.0.0R8.2.1.01
โครงการยังไม่ผ่านการท าประชาวิจารณ์หรือการมีสว่นร่วมของประชาชน ต้องหยุดงาน
ก่อสร้าง

2.44 ต่ า

6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.2.3.01 เกิดมลภาวะจากเศษวัสดุก่อสร้างจากการท างาน 2.43 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W8.0.0R2.3.4.01 การจัดท า Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 2.42 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.2.4.01 คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 2.39 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.3.01 คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 2.37 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W7.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 2.34 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.2.5.01 คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 2.31 ต่ า
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W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.2.5.01 ผลทดสอบคุณสมบติัวัสดุไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อก าหนด 2.30 ต่ า
9 งานอ านวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W9.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 2.29 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงาน 2.27 ต่ า
6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.3.2.01 ผู้รับหมาชว่งท างานหลายโครงการ 2.26 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.1.4.01 ใชง้านเคร่ืองจักรก่อสร้าง ผิดประเภท 2.25 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.2.0R1.1.1.02 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นบนได้ 2.24 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.3.2.01 การจัดท า Shop Drawing งานระบบไฟฟ้าขาดความสมบรูณ์ ไม่ครบถว้น มีข้อผิดพลาด 2.24 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.1.1R4.2.2.01 ชา่งส ารวจที่มีความช านาณ ประสบการณ์ในงานสะพาน มีไม่เพียงพอ 2.21 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.3.2R2.2.1.05
การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ในงานก่อสร้างก าแพง
กันดินแบบ MSE Wall

2.20 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.3.5.01 การตรวจสอบคุณสมบติัของเหลก็เสริมและอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้ 2.20 ต่ า
6 งานสะพาน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.2.2R2.3.5.02 การตรวจสอบคุณสมบติัของลวดอัดแรงและอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้ 2.20 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.0.0R2.3.5.03
การตรวจสอบคุณสมบติัวัสดุผสมคอนกรีต สว่นผสม โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ และ
อนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้

2.20 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.1R2.2.1.03
การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ในงานติดต้ัง BRIDGE 
BEARING

2.17 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.4R2.2.1.04
การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ ในงานติดต้ัง Bridge 
Expansion Joint

2.17 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.4R2.2.2.04
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
 ในงานติดต้ัง Bridge Expansion Joint

2.17 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.2.1R2.3.5.04 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ Bridge Bearing และตัวอย่างลา่ชา้ 2.16 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ย และใชเ้วลาซอ่มนาน 2.15 ต่ า

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.0.0R3.4.2.01 ไม่มีอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายขณะท างาน เชน่ เสือ้สะทอ้นแสง กรวยกัน้ ปา้ยจราจร ฯลฯ 2.13 ต่ า

8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.1.4.01 ใชง้านเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.13 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.2.1R4.2.1.02 ขาดแคลนคนงานในการเทคอนกรีตงานผิวทางคอนกรีต 2.10 ต่ า

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

4 บคุลากร W1.0.0R4.1.2.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 2.10 ต่ า

8 งานภูมิทศัน์ 1 เหตุภายนอก W8.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 2.09 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.1.4.01 ใชง้านเคร่ืองจักรผิดประเภท 2.09 ต่ า

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 8 นโยบาย W4.0.0R8.2.1.01 โครงการยังไม่ได้ด าเนินการตามการท าประชาวิจารณ์หรือการมีสว่นร่วมของประชาชน 2.08 ต่ า

5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.4.2.01 ไม่มีอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายขณะท างาน เชน่ เสือ้สะทอ้นแสง กรวยกัน้ ปา้ยจราจร ฯลฯ 2.07 ต่ า

5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.2.2R5.2.1.03 รถคอนกรีตผสมเสร็จขนสง่ลา่ชา้ ท าใหก้ารเทคอนกรีตไม่ต่อเนื่อง 2.07 ต่ า

5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.1.2.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 2.04 ต่ า

6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.1.1.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 2.04 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.1.2.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 2.04 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.1.2R5.2.2.02 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหกั แตกร้าวเสยีหายจากการขนสง่ 2.04 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.2R5.2.2.03 คานคอนกรีตอัดแรงหกั แตกร้าวเสยีหายจากการขนสง่ 2.04 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.2R5.2.5.02 คานคอนกรีตอัดแรงผลติไม่ได้คุณภาพ 2.04 ต่ า
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.4.0R2.3.5.04 การตรวจสอบคุณสมบติัทอ่กลม โรงงานผลติ และอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้ 2.03 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.5.01 คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 2.00 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.2.3.01 การด าเนินงานมีลา่ชา้จากแผนงาน 2.00 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 5 โลจิกติกส์ W8.0.0R5.2.1.01 การจัดสง่หญ้า ต้นไม้ ลา่ชา้ 1.99 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรเมือ่ซอ่มแลว้เสร็จมีประสทิธภิาพและผลผลติต่ า 1.96 ต่ า
6 งานสะพาน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 1.96 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรมีประสทิธภิาพในการท างานต่ า 1.94 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.5.01 คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 1.94 ต่ า

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

4 บคุลากร W1.0.0R4.1.1.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.92 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.2.4.01 จัดหาวัสดุงานระบบไฟฟ้าไม่ตรงตามความต้องการใชง้าน 1.91 ต่ า
6 งานสะพาน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W6.0.0R7.1.1.01 ด าเนินการก่อสร้างไม่ถกูต้องตามระเบยีบ /กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการก่อสร้าง 1.91 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W7.0.0R2.2.1.01
การก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สญัาณไฟจราจร มีความต้องการเทคนิค /เทคโนโลยี
ก่อสร้างสมัยใหม่

1.90 ต่ า
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

5 งานถนน 7
กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W5.0.0R7.1.1.01 ด าเนินการก่อสร้างไม่ถกูต้องตามระเบยีบ /กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการก่อสร้าง 1.88 ต่ า

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

5 โลจิกติกส์ W1.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา หรือไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

1.88 ต่ า

5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรมีประสทิธภิาพในการท างานต่ า 1.86 ต่ า
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.2.2R5.2.2.02 รถคอนกรีตผสมเสร็จขนสง่ลา่ชา้ ท าใหค้อนกรีตหมดอายุ ไม่สามารถน ามาใชง้านได้ 1.86 ต่ า
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.3.1R5.2.3.01 วัสดุงานตีเสน้จราจรเสือ่มสภาพในระหว่างการจัดเก็บ 1.86 ต่ า
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.3.1R5.2.5.02 วัสดุงานตีเสน้จราจร สขีาว สเีหลอืงมีความเพ้ียนของสี 1.86 ต่ า
5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.3.2R5.2.5.03 วัสดุงานปา้ยจราจรมีค่าสะทอ้นแสงไม่ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนด 1.86 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.2.5.01 บคุลากร/คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 1.85 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.2.2.01 วัสดุงานระบบไฟฟ้ามีการเสยีหายระหว่างการจัดสง่ 1.85 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.2.2.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 1.84 ต่ า
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.2.2.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 1.84 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.0.0R1.2.2.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 1.84 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W2.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 1.84 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.1.3.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดงาน เปลีย่นงานบอ่ย 1.82 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรมีประสทิธภิาพในการท างานต่ า 1.82 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.2.1R2.3.4.01 การจัดท า Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 1.77 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W2.0.0R7.1.2.01 ใชแ้รงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย 1.77 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.4.2.01 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวัสดุก่อสร้างถกูขโมย 1.76 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.2.4.01 บคุลากร/คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 1.75 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.2.1.01 การจัดสง่วัสดุงานระบบไฟฟ้าลา่ชา้ 1.75 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W4.0.0R2.1.2.01 ขอบเขตงานผิดไปจากการประมูลงาน มีการเพ่ิม /ลดรายการงานที่ไม่มีในสญัญา 1.74 ต่ า
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.0.0R6.4.1.01 การด าเนินการเบกิจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ลา่ชา้ 1.72 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.3.2R2.2.2.05
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
 ในงานก่อสร้างก าแพงกันดินแบบ MSE Wall

1.72 ต่ า

5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.3.1R6.3.1.08 วัสดุงานตีเสน้จราจรขึน้ราคา 1.70 ต่ า
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.3.2R6.3.1.07 วัสดุงานปา้ยจราจรขึน้ราคา 1.70 ต่ า
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.4.0R6.3.1.06 ทอ่กลมขึน้ราคา 1.70 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.1.3.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดงาน เปลีย่นงานบอ่ย 1.70 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W7.0.0R2.2.2.01
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ วัสดุ อุปกรณ์งานไฟฟ้าแสง
สว่าง สญัญาณไฟจราจร

1.70 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.3.1.01 ความซบัซอ้นของแบบท าใหย้ากต่อการท าความเข้าใจแบบ 1.70 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.2.1R2.3.5.01 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ แหลง่วัสดุ และตัวอย่างวัสดุที่จะใชง้านลา่ชา้ 1.60 ต่ า

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W1.2.1R2.3.3.01
 ไม่สามารถจัดท า Shop Drawing ได้เนื่องขาดการก่อสร้างได้ (Constructability) ระหว่าง
แบบและวิธกีารก่อสร้าง

1.60 ต่ า

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.0.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แก้ไขแบบก่อสร้างโดยไม่ถกูต้องตามขัน้ตอน 1.59 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 4 บคุลากร W8.0.0R4.2.3.01 คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 1.59 ต่ า
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.2.2R6.3.1.03 คอนกรีตขึน้ราคา 1.58 ต่ า
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.2.2R6.3.1.04 เหลก็เสริมขึน้ราคา 1.58 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W8.0.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แก้ไขแบบก่อสร้าง 1.58 ต่ า

บริหารการจราจรใน
ระหว่างการก่อสร้าง

2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W9.0.0R2.3.2.01
ก าหนดรายละเอียดการติดต้ังเคร่ืองหมายการจราจรในงานบริหารการจราจรในระหว่างการ
ก่อสร้างไม่ถกูต้องตามข้อก าหนดตามแบบมาตรฐาน

1.58 ต่ า

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.0.0R5.3.3.01 มีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 1.57 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.2.1.01 เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรบนถนนเปน็อุปสรรคในการท างาน 1.56 ต่ า
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.2.1.01 เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรบนถนนเปน็อุปสรรคในการท างาน 1.56 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.0.0R1.2.1.01 เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรบนถนนเปน็อุปสรรคในการท างาน 1.56 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แก้ไขแบบก่อสร้าง 1.56 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.1.3.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดงาน เปลีย่นงานบอ่ย 1.55 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.0.0R2.3.2.01 แบบก่อสร้างขาดความสมบรูณ์ ไม่ครบถว้น มีข้อผิดพลาด 1.53 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 4 บคุลากร W8.0.0R4.2.4.01 คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 1.53 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W7.0.0R2.3.4.01 การจัดท า Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 1.52 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.2.1.01  ก าหนดเทคนิควิธกีารร้ือย้ายไม่เหมาะสม 1.51 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W4.0.0R7.2.2.01 การตีความของสญัญาผิดพลาด 1.49 ต่ า
6 งานสะพาน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.3.4.01 จัดท า Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน(ฝ่ายเจ้าของงาน) ลา่ชา้ 1.49 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.1.1.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.48 ต่ า
5 งานถนน 4 บคุลากร W5.0.0R4.2.6.01 บคุลากร/คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 1.46 ต่ า
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

8 งานภูมิทศัน์ 1 เหตุภายนอก W8.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 1.45 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.0.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แก้ไขแบบก่อสร้างโดยไม่ถกูต้องตามขัน้ตอน 1.42 ต่ า
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.0.0R3.3.4.01 ผู้รับหมาชว่งทิ้งงาน 1.42 ต่ า

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.2.1R3.2.4.10 ติดต้ัง Bridge Bearing ไม่ถกูต้องตามแบบ สลบักันระหว่าง Fixed Support กับ Free Support 1.42 ต่ า

6 งานสะพาน 3 การก่อสร้าง W6.2.4R3.2.4.11 ติดต้ัง Bridge Expansion Joint ไม่ถกูต้องตามขัน้ตอน ชว่งเวลา และอุณหภูมิที่ก าหนด 1.42 ต่ า

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.3.2.01 ผู้รับหมาชว่งท างานหลายโครงการท าใหง้านก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง 1.42 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.3.1.01 ผู้รับหมาชว่งท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ถกูต้องตามแบบ 1.41 ต่ า
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

7
กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W9.0.0R7.2.1.01 เง่ือนไขสญัญาไม่ชดัเจน ขาดความสมบรูณ์ 1.41 ต่ า
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.3.1R2.3.5.05 การตรวจสอบคุณสมบติัของวัสดุงานตีเสน้จราจรและอนุมัติใหใ้ชไ้ด้ลา่ชา้ 1.40 ต่ า
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.3.2R2.3.5.06 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุงานปา้ยจราจรและตัวอย่างลา่ชา้ 1.40 ต่ า
5 งานถนน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W5.0.0R7.2.2.01 การตีความของสญัญาผิดพลาด 1.40 ต่ า
6 งานสะพาน 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W6.0.0R7.2.2.01 การตีความของสญัญาผิดพลาด 1.40 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.4.01 คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 1.33 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.3.01 คนงานท างานไม่มีคุณภาพ ไม่ใสใ่จในการปฎิบติังาน 1.31 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 1.31 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.0.0R2.2.1.01 การควบคุมงานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ 1.30 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.2.5.01 คุณภาพอะไหลต่่ ากว่ามาตรฐาน 1.30 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W1.0.0R2.3.1.01 ความซบัซอ้นของแบบท าใหย้ากต่อการท าความเข้าใจแบบ 1.28 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 1.28 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 3 การก่อสร้าง W1.1.1R3.4.2.02 อุปกรณ์งานส ารวจถกูขโมย 1.27 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา1 เหตุภายนอก W2.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 1.25 ต่ า
3 งานเตรียมการ 1 เหตุภายนอก W3.0.0R1.1.1.01 ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้ 1.25 ต่ า

1
งานกิจกรรมงานทั่วไป

2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W1.0.0R2.2.2.01
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์งาน
ก่อสร้าง งานส ารวจ ฯลฯ

1.24 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.2.4R2.3.5.05 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ Bridge Expansion Joint และตัวอย่างลา่ชา้ 1.24 ต่ า
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.3.2R2.3.2.04 ก าหนดต าแหน่งติดต้ังปา้ยจราจรบดบงัระยะมองเหน็ (Side Distance) 1.22 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W6.2.1R2.2.2.03
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
 ในงานติดต้ัง BRIDGE BEARING

1.21 ต่ า

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.3.0R4.2.2.02 ชา่งซอ่มเคร่ืองจักรหนักมีไม่เพียงพอ 1.17 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 4 บคุลากร W8.0.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงาน 1.17 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 4 บคุลากร W8.0.0R4.2.5.01 คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 1.17 ต่ า
9
ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง

7
กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W9.0.0R7.2.2.01 การตีความของสญัญาผิดพลาด 1.17 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา หรือไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

1.15 ต่ า

6 งานสะพาน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W6.0.0R9.1.3.01 วิถชีวิีตชมุชนเปลีย่นแปลงจากเดิม 1.15 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.6.01 คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 1.12 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.1.01 ขาดแคลนคนงาน 1.11 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 1.08 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 8 นโยบาย W4.0.0R8.1.1.01 มีการเปลีย่นแปลง และความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของหน่วยงานรัฐ 1.08 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 8 นโยบาย W4.0.0R8.1.2.01 มีความไม่มัน่คงของการเมือง เกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง 1.08 ต่ า
5 งานถนน 8 นโยบาย W5.0.0R8.1.1.01 มีการเปลีย่นแปลง และความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของหน่วยงานรัฐ 1.08 ต่ า
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 1.08 ต่ า
6 งานสะพาน 8 นโยบาย W6.0.0R8.1.1.01 มีการเปลีย่นแปลง และความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของหน่วยงานรัฐ 1.08 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.1.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นลา่งได้ 1.08 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.2.0R1.1.3.02 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นบนได้ 1.08 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.3.0R1.1.3.03 เกิดลมพายุไม่สามารถท างาน BRIDGE APPROACH STRUCTURE ได้ 1.08 ต่ า
5 งานถนน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W5.0.0R2.1.2.01 การท างานมีความต้องการเทคนิค/เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ 1.06 ต่ า

5 งานถนน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ
แบบ

W5.0.0R2.2.1.01
การท างานมีความต้องการเคร่ืองมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เชน่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ในงานก่อสร้างโครงสร้างชัน้ทาง ผิวทาง

1.06 ต่ า

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 7
กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W1.0.0R7.1.1.01 งานก่อสร้างไม่ถกูต้องตามระเบยีบ /กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการก่อสร้าง 1.05 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W7.0.0R7.1.1.01 งานก่อสร้างไม่ถกูต้องตามระเบยีบ /กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการก่อสร้าง 1.05 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.1.1.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง 1.05 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.1.2.01 ผู้จัดการ วิศวกรและหวัหน้าชา่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ 1.05 ต่ า
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.1.3.01 วิถชีวิีตชมุชนเปลีย่นแปลงจากเดิม 1.05 ต่ า



162

โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 4 บคุลากร W7.0.0R4.2.4.01 คนงานท างานหลายอย่าง หลายหน้าที่ 1.03 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.3.3.01 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้ามีความลา่ชา้ในการรับรู้และการแก้ไขปญัหา 1.03 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 1.02 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 1.02 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 1 เหตุภายนอก W4.0.0R1.1.5.01 แผ่นดินสไลด์ไม่สามารถท างานได้ 1.02 ต่ า
5 งานถนน 3 การก่อสร้าง W5.1.0R3.4.3.02 วัสดุงานทางถกูขโมย (ถกูยักยอกไปขายต่อโดยคนของผู้รับเหมาเอง ) 1.02 ต่ า
5 งานถนน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W5.0.0R6.4.1.01 การด าเนินการเบกิจ่ายเงินงวด (PAYMENT) ลา่ชา้ 1.02 ต่ า

5 งานถนน 5 โลจิกติกส์ W5.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา ไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

1.02 ต่ า

5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 1.02 ต่ า
5 งานถนน 1 เหตุภายนอก W5.0.0R1.1.5.01 แผ่นดินสไลด์ไม่สามารถท างานได้ 1.02 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.1.2.01 เคร่ืองจักรมีประสทิธภิาพในการท างานต่ า 1.02 ต่ า
6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.2.2R5.2.1.03 การสง่คานคอนกรีตอัดแรงจากโรงงานลา่ชา้ 1.02 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.1.0R1.1.3.01 เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นลา่งได้ 1.02 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.2.0R1.1.3.02 เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถท างานโครงสร้างสว่นบนได้ 1.02 ต่ า
6 งานสะพาน 1 เหตุภายนอก W6.3.0R1.1.3.03 เกิดแผ่นดินไหวไม่สามารถท างาน BRIDGE APPROACH STRUCTURE ได้ 1.02 ต่ า

4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 5 โลจิกติกส์ W4.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา หรือไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

1.01 ต่ า

6 งานสะพาน 2
การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.2.6R2.3.5.06 การอนุมัติรายละเอียดวัสดุ Bridge Drain และตัวอย่างลา่ชา้ 1.01 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.2.1.01 เกิดอุบติัเหตุจากการจราจรบนถนนเปน็อุปสรรคในการท างาน 1.01 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 1 เหตุภายนอก W7.0.0R1.2.2.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 1.01 ต่ า
5 งานถนน 8 นโยบาย W5.0.0R8.1.2.01 มีความไม่มัน่คงของการเมือง เกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง 0.99 ต่ า
6 งานสะพาน 8 นโยบาย W6.0.0R8.1.2.01 มีความไม่มัน่คงของการเมือง เกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง 0.99 ต่ า
5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.3.1.01 แหลง่วัสดุมีการขุดเปดิหน้าดิน เมือ่ฝนตกท าใหม้ีวัสดุไหลลงสูแ่หลง่น้ า 0.98 ต่ า

5 งานถนน 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W5.0.0R9.3.2.01 แหลง่วัสดุมีการขุดเปดิหน้าดิน ท าใหม้ีการเปลีย่นแปลงของพ้ืนที่ ผิวดินถกูชะลา้งหมดสภาพ 0.98 ต่ า

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.2.3.01 งานก่อสร้าง/จัดหาตามเง่ือนไขสญัญาลา่ชา้จากแผนงาน 0.97 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.2.4.01 งานก่อสร้างที่ผิดพลาดไปจากแบบ/รายการประกอบแบบ 0.97 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.5.01 คนงานมีการเปลีย่นงานบอ่ย 0.96 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.6.02 คนงานเมาสรุาทะเลาะวิวาท 0.96 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 3 การก่อสร้าง W1.1.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายขณะท างาน 0.93 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.2.1.01 การจัดสง่วัสดุอะไหลเ่คร่ืองจักรลา่ชา้ 0.92 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W1.0.0R7.2.2.01 การตีความของสญัญาผิดพลาด 0.88 ต่ า
3 งานเตรียมการ 5 โลจิกติกส์ W3.0.0R5.3.1.01 การประสานงานผิดพลาดระหว่างบคุคลในบริษัทท าใหเ้กิดปญัหาในการปฎิบติังาน 0.88 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.1.1.01 เคร่ืองจักรเสยีหายบอ่ยๆ ใชเ้วลาในการซอ่มนาน 0.88 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา4 บคุลากร W2.0.0R4.2.6.01 คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 0.87 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.2.0R5.2.1.01 การจัดสง่เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบวัสดุลา่ชา้ 0.86 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.3.2.01 จารบ ีน้ ามันไฮโดลคิเก่า น้ ามันหลอ่ลืน่เก่า ฯลฯ ที่กองเก็บไว้ ร่ัวไหลนองพ้ืนดิน 0.85 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 4 บคุลากร W4.0.0R4.2.6.01 คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 0.85 ต่ า
8 งานภูมิทศัน์ 4 บคุลากร W8.0.0R4.2.6.01 คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 0.85 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W4.0.0R7.2.1.01 เง่ือนไขสญัญาไม่ชดัเจน ขาดความสมบรูณ์ 0.84 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.3.3.01 ผู้รับหมาชว่งการเงินขาดสภาพคลอ่ง 0.84 ต่ า
6 งานสะพาน 2

การออกแบบและ
รายละเอียดประกอบ

W6.0.0R2.1.1.01 ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน) แก้ไขแบบก่อสร้างโดยไม่ถกูต้องตามขัน้ตอน 0.84 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 7

กฎหมายและสัญญา
ก่อสร้าง

W1.0.0R7.2.1.01 เง่ือนไขสญัญาไม่ชดัเจน ขาดความสมบรูณ์ 0.83 ต่ า
6 งานสะพาน 4 บคุลากร W6.0.0R4.2.6.01 บคุลากร/คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 0.82 ต่ า

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา หรือไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

0.79 ต่ า

7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.1.3.01 ขาดแคลนเคร่ืองจักรในการท างาน 0.79 ต่ า
7 งานไฟฟ้าแสงสว่าง 5 โลจิกติกส์ W7.0.0R5.2.3.01 วัสดุงานระบบไฟฟ้ามีการเสยีหายระหว่างการจัดเก็บ 0.79 ต่ า
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.2.1R6.3.1.06 Bridge Bearing ขึน้ราคา 0.78 ต่ า
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.2.4R6.3.1.07 Bridge Expansion Joint ขึน้ราคา 0.78 ต่ า
6 งานสะพาน 6 การเงินและงบก่อสร้าง W6.2.6R6.3.1.08 Bridge Drain ขึน้ราคา 0.78 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 4 บคุลากร W1.0.0R4.2.6.01 คนงานมีการประทว้งหยุดงาน 0.77 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 3 การก่อสร้าง W1.3.0R3.4.2.03 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และอะไหลง่านซอ่มเคร่ืองจักรถกูขโมย 0.75 ต่ า
3 งานเตรียมการ 3 การก่อสร้าง W3.0.0R3.2.3.01 งานเตรียมการลา่ชา้จากแผนงาน 0.74 ต่ า
3 งานเตรียมการ 3 การก่อสร้าง W3.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุในขณะก่อสร้าง 0.74 ต่ า
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โครงสร้างงาน WBS Risk ID. เหตุการณ์ความเสีย่ง คะแนน ระดับ
W R รวม ความเสีย่ง

โครงสร้างความเสีย่ง RBS

1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.2.4.01 จัดหาวัสดุอะไหลไ่ม่ตรงตามความต้องการใชง้าน 0.72 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.2.0R5.2.4.01 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบวัสดุไม่ตรงตามรายการประกอบแบบ 0.72 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.2.0R5.2.2.01 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบวัสดุมีการเสยีหายระหว่างการจัดสง่ 0.70 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 3 การก่อสร้าง W1.2.0R3.4.2.01 เคร่ืองมือ อุปกรณ์งานส านักงานถกูขโมย 0.69 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.2.0R5.2.5.01 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพวัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน 0.69 ต่ า

6 งานสะพาน 5 โลจิกติกส์ W6.0.0R5.3.2.01
ผู้ควบคุมงาน(เจ้าของงาน)แทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา ไม่เข้าใจในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง

0.67 ต่ า

2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา5 โลจิกติกส์ W2.2.0R5.2.3.01 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทดสอบวัสดุมีการเสยีหายระหว่างการจัดเก็บ 0.65 ต่ า
3 งานเตรียมการ 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W3.0.0R9.2.3.01 อยู่กันอย่างแออัด ขาดการก าจัดขยะ มูลฝอย 0.64 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.2.3.01 วัสดุอะไหลม่ีการเสยีหายระหว่างการจัดเก็บ 0.62 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.2.1.01 เกิดมลภาวะเสยีงดังขณะซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง 0.62 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.2.2.01 เกิดมลภาวะฝุ่นละอองขณะซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง 0.62 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 5 โลจิกติกส์ W1.3.0R5.2.2.01 วัสดุอะไหลม่ีการเสยีหายระหว่างการจัดสง่ 0.61 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.2.3.01 เกิดมลภาวะขยะมูลฝอยจากงานซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง 0.58 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา3 การก่อสร้าง W2.0.0R3.4.1.01 เกิดอุบติัเหตุเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ปอ้งกันอันตรายขณะท างาน 0.58 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม W1.3.0R9.3.1.01 จารบ ีน้ ามันไฮโดลคิเก่า น้ ามันหลอ่ลืน่เก่า ฯลฯ ที่กองเก็บไว้ ร่ัวไหลลงสูแ่หลง่น้ า 0.54 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 9 สังคมและสิ่งแวดล้อม วิถชีวิีตชมุชนเปลีย่นแปลง เกิดผลกระทบต่อการด ารงชวิีตประจ าวัน 0.53 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 8 นโยบาย W1.0.0R8.1.1.01 มีการเปลีย่นแปลง และความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของหน่วยงานรัฐ 0.51 ต่ า
1 งานกิจกรรมงานทั่วไป 8 นโยบาย W1.0.0R8.1.2.01 มีความไม่มัน่คงของการเมือง เกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง 0.51 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา1 เหตุภายนอก W2.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา1 เหตุภายนอก W2.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา1 เหตุภายนอก W2.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
2 งานจัดหาตามเง่ือนไขสัญญา1 เหตุภายนอก W2.0.0R1.1.5.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
3 งานเตรียมการ 1 เหตุภายนอก W3.0.0R1.1.2.01 เกิดน้ าทว่มไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
3 งานเตรียมการ 1 เหตุภายนอก W3.0.0R1.1.3.01 เกิดลมพายุไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
3 งานเตรียมการ 1 เหตุภายนอก W3.0.0R1.1.4.01 แผ่นดินไหวไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
3 งานเตรียมการ 1 เหตุภายนอก W3.0.0R1.2.2.01 เกิดการจลาจล(จากเหตุภายนอก)จนไม่สามารถท างานได้ 0.51 ต่ า
4 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม 3 การก่อสร้าง W4.0.0R3.2.2.01 วางแผนการร้ือย้ายผิดพลาด 0.51 ต่ า
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ด าเนินการเบิกจา่ย เงินลว่งหน้า เงินงวดให้รวดเร็ว

2.  หาแหลง่เงินทุนส ารอง

3.  ใช้สัญญาค้ าประกบัธนาคาร น าเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

โอ
กา
สที่

เกดิ

W1.0.0R6.2.1.01 งานกจิกรรมงานท่ัวไป

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24

มีปัญหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  หาแหลง่เงินทุนส ารอง

2.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

โอ
กา
สที่

เกดิ

การเงินและงบกอ่สร้าง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

W1.0.0R6.1.1.01 งานกจิกรรมงานท่ัวไป

คะแนน

อัตราดอกเบ้ียสูงขึน้ ท าให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึน้

0.12

ผลกระทบ
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 5 คะแนน 0.9

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 3 คะแนน 0.2 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  เร่งรัดและติดตามผลขัน้ตอนการเบิกจา่ย

2.  ขจดัปัญหาในการติดต่อประสานงาน

โอ
กา
สที่

เกดิ

W1.0.0R6.4.2.01 งานกจิกรรมงานท่ัวไป

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.18

เจา้ของงานจา่ยเงินงวดลา่ช้า

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  ท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า

น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

โอ
กา
สที่

เกดิ

W4.0.0R6.3.2.01 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  วางแผนงานให้สัมพันธ์กบัฤดูกาล

2.  ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศลว่งเพ่ือปรับแผนงาน

3.  วางระบบการระบายน้ าในพ้ืนท่ีกอ่สร้าง

ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

โอ
กา
สที่

เกดิ

W4.0.0R1.1.1.01 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม

เหตุภายนอก

คะแนน ผลกระทบ

0.12
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ด าเนินการเบิกจา่ย เงินลว่งหน้า เงินงวดให้รวดเร็ว

2.  หาแหลง่เงินทุนส ารอง

3.  ใช้สัญญาค้ าประกบัธนาคาร น าเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

มีปัญหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

โอ
กา
สที่

เกดิ

W4.0.0R6.2.1.01 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.12
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  เร่งรัดและติดตามผลขัน้ตอนการเบิกจา่ย

2.  ขจดัปัญหาในการติดต่อประสานงาน

เจา้ของงานจา่ยเงินงวดลา่ช้า

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

โอ
กา
สที่

เกดิ

W4.0.0R6.4.2.01 งานร้ือย้ายโครงสร้างเดิม

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.12
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้ระบบการวางแผนงานแบบ CPM

2.  ไม่ใช้วิธีการบริหารแบบรวมศูนย์กลางเพียงคนเดียว

3.  มีการติดตามความกา้วหน้าของงานอย่างต่อเน่ือง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.0.0R3.2.3.01 งานถนน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.40

การด าเนินงานมีลา่ช้าจากแผนงาน

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 4 คะแนน 0.7

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ปฎิบัติตามขัน้ตอนการ Mixed Process & Compaction ท่ีถกูต้อง เช่น % ความชื้นใกลเ้คยีงกบั 

OMC, วัสดุไม่มีเศษรากไม้, วัสดุมีการ Mixed Process ท่ีผสมเขา้กนัอย่างสม่ าเสมอ

2.  จดัชุดเคร่ืองจกัรบดอัดท่ีมีแรงลมยางลอ้ได้ตามขอ้ก าหนด

3.  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยทดสอบอย่างใกลช้ิด

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.1.0R3.2.4.02 งานถนน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.28

ต้องมีการแกไ้ขงานกอ่สร้างโครงสร้างชั้นทางใหม่ เน่ืองจากบดอัดแลว้มี

ความหนาแน่นไม่ได้ตามขอ้ก าหนด

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  ท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.0.0R6.3.2.05 งานถนน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24

น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ให้คดิราคาเผ่ือการปรับขึน้ราคาไว้กอ่น ตามสถติิอัตราการเพ่ิมขึน้

ท่ีผ่านมา

2.  ท าสัญญาผูกมัดกบัแหลง่ เกีย่วกบัราคาคา่กอ่สร้างในโครงการไว้กอ่น ขณะการประกวดราคา

3.  พยายามลดเปอร์เซนต์การสูญเสียในการท างานให้เหลอืน้อยท่ีสุด จากท่ีท่ีต้ังประมาณการไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.1.0R6.3.2.01 งานถนน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

ราคาวัสดุท่ีแหลง่ขึน้ราคา

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ให้คดิราคาเผ่ือการปรับขึน้ราคาไว้กอ่น ตามสถติิอัตราการเพ่ิมขึน้

ท่ีผ่านมา

2.  ท าสัญญาผูกมัดกบัแหลง่ เกีย่วกบัราคาคา่กอ่สร้างในโครงการไว้กอ่น ขณะการประกวดราคา

3.  พยายามลดเปอร์เซนต์การสูญเสียในการท างานให้เหลอืน้อยท่ีสุด จากท่ีท่ีต้ังประมาณการไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.2.1R6.3.2.02 งานถนน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

ราคาวัสดุแอสฟัลท์ขึน้ราคา

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  จดัชุดเคร่ืองจกัรบดอัดท่ีมีแรงลมยางลอ้ได้ตามขอ้ก าหนด

2.  บดอัดให้ได้จ านวน Passed ของเคร่ืองจกัรบดอัด ในขณะท่ีอุณหภูมิของส่วนผสม

ไม่ลดลงเกนิขอ้ก าหนด

3.  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยทดสอบอย่างใกลช้ิด

คะแนน

ต้องมีการแกไ้ขงานกอ่สร้างผิวทางแอสฟัสท์ใหม่ เน่ืองจากบดอัดแลว้มี

ความหนาแน่นไม่ได้ตามขอ้ก าหนด

0.24

ผลกระทบ

โอ
กา
สที่

เกดิ

การกอ่สร้าง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

W5.2.1R3.2.4.04 งานถนน
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  วางแผนงานให้สัมพันธ์กบัฤดูกาล

2.  ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศลว่งเพ่ือปรับแผนงาน

3.  วางระบบการระบายน้ าในพ้ืนท่ีกอ่สร้าง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.0.0R1.1.1.01 งานถนน

เหตุภายนอก

คะแนน ผลกระทบ

0.20

ฝนตกหนักไม่สามารถท างานได้

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ติดป้ายประกาศให้ทราบว่า ขา้งหน้าเป็นเขตกอ่สร้าง 

2.  หลกีเลีย่งการกอง Stock วัสดุบนถนนและไหลท่างขา้มวัน

3.  อบรมพนักงาน และคนงานให้ตระหนักถงึอันตรายในงานกอ่สร้าง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.0.0R3.4.1.01 งานถนน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.12

เกดิอุบัติเหตุในขณะกอ่สร้าง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 5 คะแนน 0.9

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 3 คะแนน 0.2 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  หา Supplier ไว้มากกว่า 1 แหลง่

2.  ให้ Stock วัสดุไว้จ านวนหน่ึง

3.  จดัท าแผนการใช้วัสดุให้กบัทางโรงงานทราบลว่งหน้า

3.  มีการติดตามการจดัซ้ืออย่างสม่ าเสมอ

4.  จดัทีมรถขนส่งส ารองไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W5.1.0R5.2.1.01 งานถนน

โลจกิติกส์

คะแนน ผลกระทบ

0.18

การส่งวัสดุงานทาง เช่น ดินถม ลกูรัง หินคลกุ จากแหลง่ลา่ช้า

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้ระบบการวางแผนงานแบบ CPM

2.  ไม่ใช้วิธีการบริหารแบบรวมศูนย์กลางเพียงคนเดียว

3.  มีการติดตามความกา้วหน้าของงานอย่างต่อเน่ือง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R3.2.3.01 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.40

การด าเนินงานมีความลา่ช้าจากแผนงาน

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  เผ่ือคา่ความผิดพลาดในการคดิราคาอย่างน้อย 10 %

3.  ในการค านวณต้องมีอีกคนหน่ึงเป็นคนตรวจทานซ้ า (Doule check)

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R6.3.1.01 งานสะพาน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

การถอดแบบ ค านวณปริมาณเหลก็เสริมผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ให้คดิราคาเผ่ือการปรับขึน้ราคาไว้กอ่น ตามสถติิอัตราการเพ่ิมขึน้

ท่ีผ่านมา

2.  ท าสัญญาผูกมัดกบั Supplier เกีย่วกบัราคาคา่กอ่สร้างในโครงการไว้กอ่น ขณะการประกวดราคา

3.  จดัหาวัสดดุกบั Supplier มากกว่า 1 แหลง่

4.  พยายามลดเปอร์เซนต์การสูญเสียในการท างานให้เหลอืน้อยท่ีสุด จากท่ีท่ีต้ังประมาณการไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R6.3.2.02 งานสะพาน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

เหลก็เสริมขึน้ราคา

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ให้คดิราคาเผ่ือการปรับขึน้ราคาไว้กอ่น ตามสถติิอัตราการเพ่ิมขึน้

ท่ีผ่านมา

2.  ท าสัญญาผูกมัดกบั Supplier เกีย่วกบัราคาคา่กอ่สร้างในโครงการไว้กอ่น ขณะการประกวดราคา

3.  จดัหาวัสดดุกบั Supplier มากกว่า 1 แหลง่

4.  พยายามลดเปอร์เซนต์การสูญเสียในการท างานให้เหลอืน้อยท่ีสุด จากท่ีท่ีต้ังประมาณการไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R6.3.2.01 งานสะพาน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

คอนกรีตขึน้ราคา

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  เผ่ือคา่ความผิดพลาดในการคดิราคาอย่างน้อย 10 %

3.  ในการค านวณต้องมีอีกคนหน่ึงเป็นคนตรวจทานซ้ า (Doule check)

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R6.3.1.02 งานสะพาน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

การถอดแบบ ค านวณปริมาณคอนกรีตผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  ท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า

3.  บริหารงานการใช้เคร่ืองจกัรให้เกดิประโยชน์มากท่ีสุด ลดเวลารองาน

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R6.3.2.03 งานสะพาน

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้ผู้รับเหมาช่วงในงานท่ีไม่ถนัด ไม่มีความช านาณ

2.  ไม่ใช้วิธีการบริหารแบบรวมศูนย์กลางเพียงคนเดียว

3.  ใช้ระบบการวางแผนงานแบบ CPM

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R3.2.1.01 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

 ก าหนดเทคนิควิธีการกอ่สร้างไม่เหมาะสม

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้ระบบการวางแผนงานแบบ CPM

2.  ไม่ใช้วิธีการบริหารแบบรวมศูนย์กลางเพียงคนเดียว

3.  มีการประเมินแผนงานเป็นระยะๆ

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.0.0R3.2.2.01 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

วางแผนการท างานผิดพลาด

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ส ารวจ วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพชั้นดินท่ีมีอยู่อย่างถอ่งแท้ชัดเจน เพ่ือก าหนดความยาวของเสาเขม็

เจาะท่ีลกึถงึชั้นดินท่ีสมารถรับน้ าหนักได้ตามท่ีออกแบบไว้

2.  กอ่สร้างเสาเขม็เจาะให้ถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.1.1R3.2.4.02 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24

ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเขม็เจาะไม่ผ่านตาม

ขอ้ก าหนด

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ส ารวจ วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพชั้นดินท่ีมีอยู่อย่างถอ่งแท้ชัดเจน เพ่ือก าหนดความยาวของเสาเขม็

ตอกท่ีลกึถงึชั้นดินท่ีสมารถรับน้ าหนักได้ตามท่ีออกแบบไว้

2.  ตรวจสอบการตอกให้ได้ Blow Count 

3.  ใช้สูตรการตอกเสาเขม็ ท่ีมีคา่ C เหมาะกบัสภาพเง่ือนขในการตอกเสา

3.  ใช้ตุ้มท่ีมีน้ าหนักเหมาะสมกบัขนาดของเสาเขม็

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.1.2R3.2.4.06 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24

ทดสอบความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเขม็ตอกไม่ผ่านตาม

ขอ้ก าหนด

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  วางแผนงานให้สัมพันธ์กบัฤดูกาล

2.  ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศลว่งหน้าเพ่ือปรับแผนงาน

3.  วางระบบการระบายน้ าในพ้ืนท่ีกอ่สร้าง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.1.0R1.1.1.01 งานสะพาน

เหตุภายนอก

คะแนน ผลกระทบ

0.12

ฝนตกหนักไม่สามารถท างานโครงสร้างส่วนลา่งได้

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  หากได้ Blow Count แลว้ให้หยุดตอกทันท่ี

2.  ใช้เสาเขม็ท่ีได้คณุภาพและตรวจสอบสภาพเสาเขม็กอ่นเสมอ

3.  ต้ังป้ันจัน่ให้ได้ศูนย์กบัเสาเขม็

4.  ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัชั้นดินกอ่นการตอกเขม็เสมอ

5.  ค านวณน้ าหนักของตุ้มให้เหมาะสมกบัขนาดของเสาเขม็

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.1.2R3.2.4.05 งานสะพาน

การกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.24

เสาเขม็หักในขณะท าการตอกเสาเขม็

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา



193 

 

เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ต่อติดเร่งรัดการส่งมอบพ้ืนท่ีกอ่สร้าง โดยออกหนังสือไว้เป็นหลกัฐาน

2.  แบ่งพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถเขา้กอ่สร้างได้ให้ชัดเจนและมีงานกอ่สร้างอะไรท่ีไม่สามารถกอ่สร้างได้

3.  แจง้หนังสือเป็นหลกัฐานในการสงวนสิทธ์ิขอขยายอายุสัญญา

โอ
กา
สที่

เกดิ

การกอ่สร้าง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

W6.0.0R3.1.2.01 งานสะพาน

คะแนน

 การส่งมอบพ้ืนท่ีกอ่สร้างลา่ช้า

0.20

ผลกระทบ
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  วางแผนงานให้สัมพันธ์กบัฤดูกาล

2.  ติดตามขา่วพยากรณ์อากาศลว่งหน้าเพ่ือปรับแผนงาน

3.  วางระบบการระบายน้ าในพ้ืนท่ีกอ่สร้าง

โอ
กา
สที่

เกดิ

W6.3.0R1.1.1.03 งานสะพาน

เหตุภายนอก

คะแนน ผลกระทบ

0.12

ฝนตกหนักไม่สามารถท างาน BRIDGE APPROACH STRUCTURE ได้

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  เผ่ือคา่ความผิดพลาดในการคดิราคาอย่างน้อย 10 %

3.  ในการค านวณต้องมีอีกคนหน่ึงเป็นคนตรวจทานซ้ า (Doule check)

โอ
กา
สที่

เกดิ

W7.0.0R6.3.1.01 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

การค านวณถอดแบบ ปริมาณวัสดุ ปริมาณงานผิดพลาด ท าให้งบกอ่สร้าง

บานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 3 คะแนน 0.5

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1. ในการประมาณราคาเบ้ืองต้น ให้คดิราคาเผ่ือการปรับขึน้ราคาไว้กอ่น ตามสถติิอัตราการเพ่ิมขึน้

ท่ีผ่านมา

2.  ท าสัญญาผูกมัดกบั Supplier เกีย่วกบัราคาคา่กอ่สร้างในโครงการไว้กอ่น ขณะการประกวดราคา

3.  จดัหาวัสดดุกบั Supplier มากกว่า 1 แหลง่

4.  พยายามลดเปอร์เซนต์การสูญเสียในการท างานให้เหลอืน้อยท่ีสุด จากท่ีท่ีต้ังประมาณการไว้

โอ
กา
สที่

เกดิ

W7.0.0R6.3.2.01 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.20

วัสดุงานระบบไฟฟ้าขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 1 คะแนน 0.1

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 5 คะแนน 0.8 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ด าเนินการเบิกจา่ย เงินลว่งหน้า เงินงวดให้รวดเร็ว

2.  หาแหลง่เงินทุนส ารอง

3.  ใช้สัญญาค้ าประกบัธนาคาร น าเงินมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน

โอ
กา
สที่

เกดิ

W7.0.0R6.2.1.01 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.08

มีปัญหาการหมุนเวียนกระแสเงินสด และขาดสภาพคลอ่ง

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 5 คะแนน 0.9

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 3 คะแนน 0.2 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  เร่งรัดและติดตามผลขัน้ตอนการเบิกจา่ย

2.  ขจดัปัญหาในการติดต่อประสานงาน

โอ
กา
สที่

เกดิ

W7.0.0R6.4.2.01 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.18

เจา้ของงานจา่ยเงินงวดลา่ช้า

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 2 คะแนน 0.3

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 4 คะแนน 0.4 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  ใช้การบริหารสัญญาราคาต่อหน่วยแบบปรับราคาได้

2.  ท าสัญญาซ้ือขายลว่งหน้า

น้ ามันขึน้ราคาท าให้งบกอ่สร้างบานปลาย

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

โอ
กา
สที่

เกดิ

W8.0.0R6.3.2.02 งานภูมิทัศน์

การเงินและงบกอ่สร้าง

คะแนน ผลกระทบ

0.12
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เอกสารควบคมุ

โครงการ : วันท่ี

ประเมินคร้ังท่ี :

เหตุการณ์ความเส่ียง

Risk ID หมวดงาน

รูปแบบความเส่ียง

โอกาสท่ีเกดิ 4 คะแนน 0.7

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

ระดับผลกระทบ 3 คะแนน 0.2 0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

1 = น้อยมาก, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = สูง, 5 = สูงมาก 0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

ระดับความเส่ียง 0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40

แดง = สูง, เหลอืง = ปานกลาง, เขยีว = น้อย 0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

ผลกระทบท่ีเกดิจากความเส่ียง 0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

การตอบสนอง การหลกีเลีย่ง การลดบรรเทา 

การถา่ยโอน การยอมรับ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัการโครงการ

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม โพร์แมน

แนวทางการตอบสนอง

1.  หาแหลง่ Supplier ไว้มากกว่า 1 แหลง่

2.  แจง้พันธ์ไม้และขนาดรูปทรงพุ่มไม้ให้ Supplier ทราบลว่ง เพ่ือให้มีเวลาในการจดัหา

3.  ท าสัญญาจดัซ้ือ-จดัหา ลว่งหน้าเม่ือประมูลงานได้

4.  มีการติดตามการจดัซ้ืออย่างสม่ าเสมอ

5. ขอแกไ้ขแบบ โดยเปลีย่นชนิดพันธ์ไม้ท่ีหาได้ง่ายกว่า แต่มีฟอร์มเหมือนกนั

คะแนน

ไม่สามารถจดัหาพันธ์ไม้และขนาดรูปทรงพุ่มไม้ได้ตามความต้องการใช้งาน

0.14

ผลกระทบ

โอ
กา
สที่

เกดิ

โลจกิติกส์

การประเมนิและวางแผนการตอบสนองความเส่ียง

โครงการกรณีศึกษา

W8.0.0R5.2.4.01 งานภูมิทัศน์
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รายช่ือและประวัติผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง 
 

ชื่อ-นามสกุล  นายนิธิวัฒน์  ชุมกระโทก 
วัน เดือน ปีเกิด  2 สิงหาคม พ.ศ. 2510 
อายุ   45 ปี 
สถานที่เกิด  อ.เมือง จ. นครราชสีมา 
ประวัติการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 - ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประวัติการท างาน - ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างถนนและสะพานกว่า 20 ปี โดยเร่ิม

ท างานด้านก่อสร้างถนนและสะพานต้ังแต่ พ.ศ. 2531 
- ปัจจุบัน วิศวกรโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางแยกต่าง

ระดับหนองขาม(แหลมฉบัง) บริเวณ กม.99+000 บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7ค่างาน 548 ล้านบาท 
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ประวัติผู้เขียน 
 

 นาย วิบูรณ์ ศรีก้อม  เกิดวันที่  20 ตุลาคม 2514  การศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา โ ร ง เ รี ย น
บุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ. 2533  ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537  การท างาน  วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ศูนย์สร้างและบูรณะ
สะพานที่ 3 ปทุมธานี  ส านักก่อสร้างสะพาน  กรมทางหลวง  
 


