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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุความเสี่ยงในการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
และศึกษาระดับที่จะเกิดของความเสี่ยงและระดับผลการทบในโครงการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานี้ได้ด าเนินการทดสอบจากการสอบถามผู้ที่มีประสบการณ์และข้อมูล
แบบสอบถามจากโครงการก่อสร้างอาคารสูง และจะใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
สถิติที่ได้จากแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงอาคารสูงจะด าเนินการตาม 20 ปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด 7 กลไก
ความเสี่ยง โดยข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจะก่อให้เกิดปัจจัยต่าง ๆ จะเก็บจากแบบสอบถามและน าข้อมูล
มาวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS โดยวิธีทางสถิติจากนั้นน าข้อมูลทางสถิติที่ได้มาอ้างอิงจากตาราง
แสดงค่าอัตราความเป็นสมาชิกและค่าระดับผลกระทบของกลไกความเสี่ยงเพ่ือระบุระดับผลกระทบ
ของความเสี่ยงทั้ง 7 กลไก จากนั้นสร้างฟังก์ชันการเป็นสมาชิก และกฎทางฟัซซี่ลอจิกในโปรแกรม 
MATLAB ซึ่งค่าในการสร้างฟังก์ชันการเป็นสมาชิก และกฎทางฟัซซี่ลอจิกได้อ้างอิงมาจากงานวิจั ย
ของ ศิริชัย เทพยานต์ จากนั้นน าค่าที่ได้จากการออกสัมภาษณ์อาคารสูง 8 ชั้น ในจังหวัดเชียงใหม่ มา
เข้าระบบฟัซซี่ลอจิกในโปรแกรม MATLAB เพ่ือทราบค่าอัตราการเป็นสมาชิก และน าไปอ้างอิงจาก
ตารางแสดงค่าอัตราความเป็นสมาชิกและค่าระดับผลกระทบของกลไกความเสี่ยง 

การวิเคราะห์หาโอกาสการเกิดความเสี่ยง ท าได้โดยการน าค่า อัตราการเป็นสมาชิกและ
ผลกระทบของกลไกความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกันโดยอ้างอิงจากตารางแสดงระดับการเกิดความเสี่ยง 

จากข้อมูลที่ได้จะท าให้ทราบถึงค่าความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่ออาคารและกลไกต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถน าข้อมูลข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนก่อสร้างโครงการต่อไป และเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับปัญหาความเสี่ยง และป้องกันแก้ไขได้ทันท่วงที 
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Abstract 
 
This research aims to identify the risk of 8-storey building construction in Chiang 

Mai Province and to investigate the level of risk and outcome of the 8-storey building 
project in Chiang Mai Province.  This study was conducted on the basis of an in-depth 
interview with a panel of high-level building consultants. The SPSS program is used to 
analyze statistical data obtained from the questionnaire. 
 High-risk building risk analysis will be based on 20 risk factors that will result in 
seven risk mechanisms.  The risk data generated from the questionnaire and analyzed 
by the SPSS program were statistically analyzed. The statistical data were derived from 
the table showing the membership rate and the level.  The impact of the risk 
mechanism is to identify the risk level of all 7 mechanisms, then create a membership 
function.  And the fuzzy logic rule in the MATLAB program, where the value of the 
membership function is created.  The fuzzy Logic rule is based on the research of 
Sirichai Thepyan.  Then, the value obtained from interviewing the 8 - storey building in 
Chiang Mai came to fuzzy logic system in MATLAB program.  Know the value of 
membership.  This is based on the table showing the membership rate and the level 
of impact of the risk mechanism. 
 Analysis of risk opportunities This is done by taking into account the 
membership rate and the impact of the risk mechanism, based on the table showing 
the level of risk. 



 The information provided will give you an idea of the risks that will affect the 
building and the mechanisms that can be used to plan the construction of the project. 
And be prepared to deal with risk. And timely prevention. 
 
Keywords : Risk, Fuzzy logic, Matlab program, Impact level 
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