Training Center Service

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่/

โปรแกรมการฝึ กอบรหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพการจัดการความเสี่ยงและแก้ปัญหาเชิงป้ องกัน
ด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis - (หลักสูตร 1 วัน)
โดย อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสด์ ิ
จุดเด่นของหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและออกแบบขึน้ จากพืน้ ฐานการวิจยั และประสบการณ์การให้คาํ ปรึกษา
และสอนแนะให้กบั องค์กรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทีส่ ามารถช่วยสร้างให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการแก้ปญั หาและปรับปรุงองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ ์
ผลจริง โดย
ผสมผสานระหว่างด้าน Soft Side และ Hard Side Management
มุน่ เน้นการพัฒนาศักยภาพการแก้ปญั หาและตัดสินใจด้วยกรอบหลักการและวิทยาการการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ทเ่ี หนือชัน้ กว่าเทคนิคแบบดัง้ เดิม
เน้นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการการเรียนรูแ้ ละรับรูด้ ว้ ยตนเอง
สามารถนํ าไปสู่การต่อยอดทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการประกอบการขององค์กรและในงานของผูเ้ ข้าอบรม
จากการใช้ปญั หาในงานและความท้าทายทางธุรกิจทีเ่ ป็ นอยูจ่ ริงขององค์กรมาเป็ นกรณีศกึ ษา
ความสําคัญ หลักการและเหตุผล
บ่อยครัง้ ทีพ่ บว่าปญั หาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ านนัน้ สามารถทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ล่วงหน้าและป้องกัน
ได้ แต่กป็ รากฎเสมอๆว่าหลายองค์กรก็ยงั คงได้รบั ความเสียหายเนืองๆจากความผิดพลาดและ
ปญั หาทีส่ ามารถป้องกันได้ บ่อยครัง้ ทีค่ วามเสียหายเหล่านัน้ นําไปสู่ตน้ ทุน ความสูญเสีย ความไม่
พึงพอใจของลูกค้า ซึง่ บางครัง้ ความเสียหายก็มมี ลู ค่าสูงมากจนส่งผลกระทบต่อความอยูร่ อดของ
กิจการ ดังทีเ่ คยปรากฎเป็ นข่าวสารทางสื่อมวลชนต่างๆ อาทิ เหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม
การรัวไหลของสารเคมี
่
จนพนักงานและประชาชนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนใกล้เคียงได้รบั อันตรายถึงขัน้
เสียชีวติ ผลิตภัณฑ์มขี อ้ บกพร่องจนต้องเรียกคืนเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เป็ นต้น
ปญั หาทีส่ ําคัญประการหนึ่งทีอ่ งค์กรต่างๆทุกประเภทธุรกิจกําลังเผชิญอยูอ่ ย่างเข้มข้นในปจั จุบนั
คือ ปญั หาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไขปญั หาและการ
ตัดสินใจ ซึง่ เป็ นทักษะทีม่ คี วามสําคัญยิง่ ต่อการดําเนินธุรกิจและเป็ นทักษะทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความอยู่
รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถงึ ปญั หาการขาดทักษะ
ความสามารถในการแก้ปญั หาและการตัดสินใจซึง่ สังเกตได้ชดั คือ ปญั หาเดิมทีไ่ ด้รบั การแก้ไขแล้ว
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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กลับปรากฎขึน้ ใหม่ทงั ้ ณ จุดเดิมหรือส่วนอื่นๆ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นปญั หาเรือ้ รัง และบ่งชีไ้ ด้ว่า
การแก้ไขปญั หานัน้ ไม่ได้ดําเนินการกับสาเหตุทแ่ี ท้จริง อีกประการหนึ่งคือความกลัวปญั หาของ
บุคลากร จนทําให้บุคลากรไม่มคี วามสนใจหรือความกล้าทีจ่ ะนํ าเสนอแนวคิดหรือวิธกี ารใหม่ๆหรือ
สิง่ ใหม่ๆทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวันเกรงว่
่
าจะนํ าไปสู่ปญั หา อุปสรรคและความยากลําบาก
ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ทําให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆทีอ่ าจจะนําไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ขององค์กรไปอย่างน่ าเสียดายยิง่
การเพิกเฉยต่อปญั หา และการไม่กล้าตัดสินใจใดๆของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับจัดการ
และระดับปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูห่ น้างาน หรือปฏิบตั งิ านอยูส่ ่วนหน้าทีใ่ ห้บริการกับลูกค้าโดยตรงถึงแม้ว่า
องค์กรจะมี นโยบายการบริหารจัดการแบบมอบอํานาจรับผิดชอบแก่บุคลากรแล้วก็ตาม ก็เป็ นอีก
หนึ่งสัญญาณทีบ่ ่งชีถ้ งึ ปญั หาด้านทักษะความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ปญั หาของ
บุคลากร ปญั หานี้ได้นําไปสู่ความเสียหายต่อองค์กรซึง่ มีลกั ษณะเรือ้ รังและสามารถรุกลามจนสร้าง
ความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรได้ เช่น การเพิกเฉยต่อปญั หาทีพ่ บในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ปญั หาในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึง่ อาจจะนํ าไปสู่การสูญเสียความน่ าเชื่อถือและภาพลักษณ์ใน
สายตาของลูกค้าและตลาด จนในทีส่ ุดต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กบั คู่แข่ง หรือการมีตน้ ทุน
ดําเนินงานทีส่ งู กว่าคู่แข่งจากปญั หาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทีบ่ ุคลากรไม่ได้
ตระหนัก และให้ความสําคัญในการปรับปรุงแก้ไข ฯลฯ
ทักษะความสามารถในการแก้ไขปญั หาและการตัดสินใจจึงเป็ นหัวใจสําคัญของทุกองค์กรทีค่ าดหวัง
ความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยังยื
่ น ซึง่ องค์กรจะต้องให้การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะนี้แก่
บุคลากรในทุกระดับอย่างเหมาะสม และให้โอกาสบุคลากรได้ฝึกฝนและใช้ทกั ษะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ จนเชีย่ วชาญและกลายเป็ นทักษะพืน้ ฐานในการปฏิบตั งิ านทีบ่ ุคลากรในทุกระดับ
และทุกตําแหน่ งงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
ปญั หาในทางธุรกิจและการดําเนินงานมีลกั ษณะเป็ นปญั หาเชิงซ้อน จึงจําเป็ นต้องเน้นการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการคิดเชิงกระบวนระบบให้กบั บุคลากร และเลือกใช้เครือ่ งมือการแก้ปญั หา
สมัยใหม่ทเ่ี หมาะสมกับปญั หาในลักษณะเชิงซ้อน เริม่ ตัง้ แต่การกําหนดปญั หา การศึกษากลไก
พลวัตของปญั หา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การระบุถงึ ตัวแปรต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน การตัง้ เป้าหมายและกําหนดมาตรการแทรกแซงแก้ไข โดยใช้เครือ่ งมือใน
การวิเคราะห์ แก้ปญั หารูปแบบต่างๆ รวมทัง้ วิธกี ารติดตามประเมินหลังการแก้ไข และการตัง้
มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปญั หาซํ้าเดิมขึน้ อีก
เทคนิค Fault Tree Analysis เป็ นวิธกี ารวิเคราะห์ปญั หาในลักษณะ System-Centered Approach
ซึง่ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงระบบทีส่ ร้างแบบจําลองของปญั หาในรูปแบบของโครงสร้าง
องค์ประกอบของความผิดพลาดหรือปญั หาทีก่ ําลังวิเคราะห์ แม้ว่าจะเป็ นวิธที ต่ี อ้ งพึง่ พาความ
เชีย่ วชาญและความรูท้ ล่ี กึ ซึง้ เกีย่ วกับปญั หานัน้ ๆของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง แต่กเ็ ป็ นวิธกี ารทีท่ รงพลัง
เนื่องจากให้ผลการวิเคราะห์ทท่ี าํ ให้เห็นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจากสาเหตุต่างๆทีเ่ ป็ นไป
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ได้ทงั ้ หมด และนําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกันความเสีย่ งทีน่ ําไปสู่ความผิดปกติอาจจะเกิดกับ
องค์ประกอบต่างๆทัง้ หมดของระบบ ซึง่ เป็ นการป้องกันก่อนทีค่ วามล้มเหลวจะเกิดขึน้ เป็ นการ
แก้ไขปญั หาเชิงป้องกันอย่างยังยื
่ น
Fault Tree Analysis เป็ นเทคนิคทีค่ ดิ ค้นพัฒนาขึน้ ในภารกิจด้านความปลอดภัยขององค์การนาซ่า
ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และได้เผยแพร่ไปยังภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรมอากาศยาน
นิวเครียร์ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมทีใ่ ห้ความสําคัญกับความเสีย่ งและผิดพลาดสูงมาก ดังนัน้ จึง
มันใจได้
่
ว่าเทคนิคดังกล่าวเป็ นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิผลสูงสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์บริหาร
ความเสีย่ งและช่วยป้องกันปญั หาและความผิดพลาดได้ทงั ้ ในด้านเทคนิค การปฏิบตั กิ ารและการ
บริหารจัดการ
จุดประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อถ่ายทอดกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธกี ารคิดแบบระบบ (System Thinking) ซึง่ เป็ น
วิธกี ารคิดระดับพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญในการแก้ปญั หาและการตัดสินใจทางธุรกิจทีซ่ บั ซ้อน และให้ผผู้ ่าน
การอบรมได้เข้าใจและมองเห็นภาพรวมของหลักการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบเพื่อ
แก้ปญั หาในการทํางาน
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความสามารถในการระบุความเสีย่ งต่างๆในการปฏิบตั งิ าน มองเห็นปญั หา
เข้าใจและสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบของปญั หาในเชิงระบบ
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิดและหลักการในการจัดทํา Fault Tree Analysis สําหรับการ
วิเคราะห์ความผิดพลาด
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนํ าเทคนิค Fault Tree Analysis ไปวิเคราะห์ปญั หาและวางแผนป้องกัน
ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรูก้ ารแก้ปญั หาร่วมกันเป็ นทีมผ่านการฝึกปฏิบตั ิ
โครงสร้างหัวข้อการฝึ กอบรม (Course Outline)
Quarter 1 : กระบวนทัศน์ วิธีการคิ ดแบบระบบ
• พื้นฐานการคิ ดแบบตรรกะ (Logical Thinking) ด้วยหลักการ Mutually
Exclusive Collectively Exhaustive (MECE)
• วิ ธีการคิ ดแบบระบบ
ความหมายของระบบและความเข้าใจเกีย่ วกับSystem, Systemic และSystematic
ระบบแบบเปิดและระบบแบบปิด
การพิจารณาปญั หาด้วยวิธกี ารคิดแบบระบบและแผนผังวงรอบเหตุและผล (CLD)
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Workshop 1 : กรณี ศึกษาการวิ เคราะห์ปัญหาแบบมุมมองเชิ งระบบ
มุมมองเกี่ยวกับงาน แนวคิ ดเกี่ยวกับต้ นทุน ความสูญเสียและความสูญเปล่า
งานทีม่ คี ุณค่าและงานทีไ่ ม่มคี ุณค่า (Value and Non-Value Works)
ความสูญเปล่าในงานผลิต(7 Wastes)
ความสูญเปล่าในงานสนับสนุ นและงานสํานักงาน (Office Wastes)
ความสูญเสียและต้นทุน (Losses and Cost)
Quarter 2 : ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดพลาด ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ ง
การประเมินและจัดลําดับความเสีย่ งด้วยเทคนิค Failure Mode and Effect Analysis
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis
แนวคิดของ FTA
สัญลักษณ์ต่างๆและความหมาย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความล้มเหลวด้วย FTA Diagram
Quarter 3 : เทคนิ คและเครื่องมือเสริ มสําหรับการวิ เคราะห์ FTA
Process Flow Diagramming, 5 Whys
KJ Method
Probability
Workshop 2 : กรณี ศึกษาการวิ เคราะห์ปัญหาจริงของบริษทั ด้วยFault Tree
Analysis
Quarter 4 : กรณี ศึกษาการวิ เคราะห์ปัญหาจริงของบริษทั ด้วย Fault Tree Analysis และ
นําเสนอผลงานกลุ่ม
Workshop 2 : (ต่อ) กรณี ศึกษาการวิ เคราะห์ปัญหาจริงของบริษทั ด้วย
Fault Tree Analysis และนําเสนอผลงานกลุ่ม
การกําหนดและการประเมินคัดเลือกมาตรการป้ องกันปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุ สําหรับป้ องกันปัญหา ณ สาเหตุรากแหง้าหรือเหตุการณ์
พื้นฐานจากผลการวิ เคราะห์ FTA
แนะนําแนวคิ ดรายงานแบบ A3 เพื่อการเสนอมาตรการการขับเคลื่อน
และการติ ดตามการแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ
ถาม-ตอบ
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กลุ่มเป้ าหมายการฝึ กอบรม
1. วิศวกรในสายการผลิต ซ่อมบํารุง ควบคุมคุณภาพ ออกแบบ
2. บุคลากรระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและหัวหน้างานทัง้ สายงานหลักและสนับสนุ น
3. บุคลากรระดับปฏิบตั กิ าร

ระยะเวลาสัมมนา
วิ ทยากร

1 วัน
อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
Executive Coach
Management Consultant
Certified Lean Consultant

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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