
www.trainingservice.co.th 

 

1 
 สถาบนัฝึกอบรม เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์เซอรวิ์ส 

เลขที่ 52/174  ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู  กรงุเทพ  10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050 

 

Training Center Service 

โครงการอบรม /สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่  

โปรแกรมการฝึกอบรหลกัสตูร  

การพฒันาศกัยภาพการจดัการความเส่ียงและแก้ปัญหาเชิงป้องกนั 

ด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis  - (หลกัสตูร 1 วนั)  

โดย อาจารย ์ไรยวิ์นท ์บุญสวสัด์ิ 

 

จดุเด่นของหลกัสตูร  
 

เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการพฒันาและออกแบบขึน้จากพืน้ฐานการวจิยัและประสบการณ์การใหค้าํปรกึษา

และสอนแนะใหก้บัองคก์รภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมต่างๆ ทีส่ามารถช่วยสรา้งใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงและพฒันาความสามารถของบุคลากรในการแกป้ญัหาและปรบัปรงุองคก์รไดอ้ยา่งสมัฤทธิ ์

ผลจรงิ โดย  
 

  ผสมผสานระหว่างดา้น Soft Side และ Hard Side Management 
 

  มุน่เน้นการพฒันาศกัยภาพการแกป้ญัหาและตดัสนิใจดว้ยกรอบหลกัการและวทิยาการการบรหิาร

จดัการสมยัใหม่ทีเ่หนือชัน้กว่าเทคนิคแบบดัง้เดมิ 
 

  เน้นการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนแบบมสี่วนรว่มผ่านกระบวนการการเรยีนรูแ้ละรบัรูด้ว้ยตนเอง  
 

  สามารถนําไปสู่การต่อยอดทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบการขององคก์รและในงานของผูเ้ขา้อบรม 

จากการใชป้ญัหาในงานและความทา้ทายทางธุรกจิทีเ่ป็นอยูจ่รงิขององคก์รมาเป็นกรณศีกึษา 
 

  

ความสาํคญั หลกัการและเหตผุล 
 

 บ่อยครัง้ทีพ่บว่าปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ในการปฏบิตังิานนัน้ สามารถทีจ่ะรบัรูไ้ดล้่วงหน้าและป้องกนั

ได ้แต่กป็รากฎเสมอๆว่าหลายองคก์รกย็งัคงไดร้บัความเสยีหายเนืองๆจากความผดิพลาดและ

ปญัหาทีส่ามารถป้องกนัได ้บ่อยครัง้ทีค่วามเสยีหายเหล่านัน้นําไปสู่ตน้ทุน ความสญูเสยี ความไม่

พงึพอใจของลกูคา้ ซึง่บางครัง้ความเสยีหายกม็มีลูค่าสงูมากจนส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดของ

กจิการ ดงัทีเ่คยปรากฎเป็นขา่วสารทางสื่อมวลชนต่างๆ อาท ิเหตุเพลงิไหมโ้รงงานอุตสาหกรรม 

การรัว่ไหลของสารเคมจีนพนกังานและประชาชนทีอ่ยูใ่นชุมชนใกลเ้คยีงไดร้บัอนัตรายถงึขัน้

เสยีชวีติ ผลติภณัฑม์ขีอ้บกพรอ่งจนตอ้งเรยีกคนืเพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไ้ข เป็นตน้  
 

 ปญัหาทีส่ําคญัประการหน่ึงทีอ่งคก์รต่างๆทุกประเภทธุรกจิกําลงัเผชญิอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ในปจัจบุนั 

คอื ปญัหาในดา้นทกัษะความสามารถของบุคลากรในระดบัต่างๆทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาและการ

ตดัสนิใจ ซึง่เป็นทกัษะทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการดําเนินธุรกจิและเป็นทกัษะทีม่อีทิธพิลต่อความอยู่

รอดและการเตบิโตขององคก์ร อาการหน่ึงทีแ่สดงใหเ้หน็เชงิประจกัษ์ถงึปญัหาการขาดทกัษะ

ความสามารถในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจซึง่สงัเกตไดช้ดั คอื ปญัหาเดมิทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้
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Training Center Service 

กลบัปรากฎขึน้ใหม่ทัง้ ณ จุดเดมิหรอืส่วนอื่นๆ ซึง่อาจกลา่วไดว้่าเป็นปญัหาเรือ้รงั และบ่งชีไ้ดว้่า

การแกไ้ขปญัหานัน้ไมไ่ดด้ําเนินการกบัสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ อกีประการหน่ึงคอืความกลวัปญัหาของ

บุคลากร จนทําใหบุ้คลากรไมม่คีวามสนใจหรอืความกลา้ทีจ่ะนําเสนอแนวคดิหรอืวธิกีารใหม่ๆ หรอื

สิง่ใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เน่ืองจากหวัน่เกรงว่าจะนําไปสู่ปญัหา อุปสรรคและความยากลาํบาก

ในการปฏบิตังิาน ซึง่ทาํใหอ้งคก์รพลาดโอกาสใหม่ๆ ทีอ่าจจะนําไปสู่การเตบิโตอย่างกา้วกระโดด

ขององคก์รไปอยา่งน่าเสยีดายยิง่ 
 

 การเพกิเฉยต่อปญัหา และการไมก่ลา้ตดัสนิใจใดๆของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัจดัการ

และระดบัปฏบิตังิานทีอ่ยูห่น้างาน หรอืปฏบิตังิานอยูส่่วนหน้าทีใ่หบ้รกิารกบัลกูคา้โดยตรงถงึแมว้่า

องคก์รจะม ีนโยบายการบรหิารจดัการแบบมอบอํานาจรบัผดิชอบแก่บุคลากรแลว้กต็าม กเ็ป็นอกี

หน่ึงสญัญาณทีบ่่งชีถ้งึปญัหาดา้นทกัษะความสามารถในการตดัสนิใจและการแก้ปญัหาของ

บุคลากร ปญัหาน้ีไดนํ้าไปสู่ความเสยีหายต่อองคก์รซึง่มลีกัษณะเรือ้รงัและสามารถรกุลามจนสรา้ง

ความเสยีหายรา้ยแรงต่อองคก์รได ้เช่น การเพกิเฉยต่อปญัหาทีพ่บในกระบวนการปฏบิตังิาน 

ปญัหาในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ซึง่อาจจะนําไปสู่การสญูเสยีความน่าเชื่อถอืและภาพลกัษณ์ใน

สายตาของลกูคา้และตลาด จนในทีสุ่ดตอ้งสญูเสยีส่วนแบ่งตลาดใหก้บัคู่แขง่ หรอืการมตีน้ทุน

ดาํเนินงานทีส่งูกว่าคู่แข่งจากปญัหาดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีบุ่คลากรไมไ่ด้

ตระหนกั และใหค้วามสาํคญัในการปรบัปรุงแกไ้ข ฯลฯ  
 

 ทกัษะความสามารถในการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจจงึเป็นหวัใจสาํคญัของทุกองคก์รทีค่าดหวงั

ความกา้วหน้าและการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่องคก์รจะต้องใหก้ารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะน้ีแก่

บุคลากรในทุกระดบัอย่างเหมาะสม และใหโ้อกาสบุคลากรไดฝึ้กฝนและใชท้กัษะดงักล่าวอยา่ง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ จนเชีย่วชาญและกลายเป็นทกัษะพืน้ฐานในการปฏบิตังิานทีบุ่คลากรในทุกระดบั

และทุกตําแหน่งงานสามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 
 

 ปญัหาในทางธุรกจิและการดาํเนินงานมลีกัษณะเป็นปญัหาเชงิซอ้น จงึจาํเป็นตอ้งเน้นการพฒันา

ทกัษะและกระบวนการคดิเชงิกระบวนระบบใหก้บับุคลากร และเลอืกใชเ้ครือ่งมอืการแกป้ญัหา

สมยัใหมท่ีเ่หมาะสมกบัปญัหาในลกัษณะเชงิซอ้น เริม่ตัง้แต่การกําหนดปญัหา การศกึษากลไก

พลวตัของปญัหา การแยกแยะและคน้หาสาเหตุ การระบุถงึตวัแปรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและครบถว้น การตัง้เป้าหมายและกําหนดมาตรการแทรกแซงแกไ้ข โดยใชเ้ครือ่งมอืใน

การวเิคราะห ์แกป้ญัหารปูแบบต่างๆ รวมทัง้วธิกีารตดิตามประเมนิหลงัการแกไ้ข และการตัง้

มาตรฐาน เพื่อไมใ่หเ้กดิปญัหาซํ้าเดมิขึน้อกี  
 

 เทคนิค Fault Tree Analysis เป็นวธิกีารวเิคราะหป์ญัหาในลกัษณะ System-Centered Approach 

ซึง่เน้นกระบวนการคดิวเิคราะหเ์ชงิระบบทีส่รา้งแบบจาํลองของปญัหาในรปูแบบของโครงสรา้ง

องคป์ระกอบของความผดิพลาดหรอืปญัหาทีก่ําลงัวเิคราะห ์แมว้่าจะเป็นวธิทีีต่อ้งพึง่พาความ

เชีย่วชาญและความรูท้ีล่กึซึง้เกีย่วกบัปญัหานัน้ๆของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง แต่กเ็ป็นวธิกีารทีท่รงพลงั

เน่ืองจากใหผ้ลการวเิคราะหท์ีท่าํใหเ้หน็ความผดิพลาดหรอืความลม้เหลวจากสาเหตุต่างๆทีเ่ป็นไป
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Training Center Service 

ไดท้ัง้หมด และนําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกนัความเสีย่งทีนํ่าไปสู่ความผดิปกตอิาจจะเกดิกบั

องคป์ระกอบต่างๆทัง้หมดของระบบ ซึง่เป็นการป้องกนัก่อนทีค่วามลม้เหลวจะเกดิขึน้เป็นการ

แกไ้ขปญัหาเชงิป้องกนัอย่างยัง่ยนื 

    
 Fault Tree Analysis เป็นเทคนิคทีค่ดิคน้พฒันาขึน้ในภารกจิดา้นความปลอดภยัขององคก์ารนาซ่า

ในช่วงกลางศตวรรษที ่20 และไดเ้ผยแพรไ่ปยงัภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น วศิวกรรมอากาศยาน 

นิวเครยีร ์เป็นตน้ ซึง่เป็นอุตสาหกรรมทีใ่หค้วามสําคญักบัความเสีย่งและผดิพลาดสงูมาก ดงันัน้จงึ

มัน่ใจไดว้่าเทคนิคดงักล่าวเป็นเทคนิคทีม่ปีระสทิธผิลสงูสามารถประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหบ์รหิาร

ความเสีย่งและช่วยป้องกนัปญัหาและความผดิพลาดไดท้ัง้ในดา้นเทคนิค การปฏบิตักิารและการ

บรหิารจดัการ 
 

 

จดุประสงคข์องหลกัสตูร 
 

 เพื่อถ่ายทอดกระบวนทศัน์และเสรมิสรา้งทกัษะวธิกีารคดิแบบระบบ (System Thinking) ซึง่เป็น

วธิกีารคดิระดบัพืน้ฐานทีส่าํคญัในการแก้ปญัหาและการตดัสนิใจทางธุรกจิทีซ่บัซอ้น และใหผู้ผ้่าน

การอบรมไดเ้ขา้ใจและมองเหน็ภาพรวมของหลกัการพฒันาทกัษะการคดิอย่างเป็นระบบเพื่อ

แกป้ญัหาในการทาํงาน 
 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามสามารถในการระบุความเสีย่งต่างๆในการปฏบิตังิาน มองเหน็ปญัหา 

เขา้ใจและสามารถเชื่อมโยงองคป์ระกอบของปญัหาในเชงิระบบ  
 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึแนวคดิและหลกัการในการจดัทาํ Fault Tree Analysis สาํหรบัการ

วเิคราะหค์วามผดิพลาด 
 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําเทคนิค Fault Tree Analysis ไปวเิคราะหป์ญัหาและวางแผนป้องกนั

ความผดิพลาดและความลม้เหลวได ้
 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูก้ารแกป้ญัหารว่มกนัเป็นทมีผ่านการฝึกปฏบิตั ิ
 

 

โครงสร้างหวัข้อการฝึกอบรม (Course Outline)  
 

 Quarter 1 : กระบวนทศัน์วิธีการคิดแบบระบบ 
 

• พื้นฐานการคิดแบบตรรกะ (Logical Thinking) ด้วยหลกัการ Mutually 

Exclusive Collectively Exhaustive (MECE)  
 

• วิธีการคิดแบบระบบ 

  ความหมายของระบบและความเขา้ใจเกีย่วกบัSystem, Systemic และSystematic  

  ระบบแบบเปิดและระบบแบบปิด  

  การพจิารณาปญัหาดว้ยวธิกีารคดิแบบระบบและแผนผงัวงรอบเหตุและผล (CLD) 
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Workshop 1 : กรณีศึกษาการวิเคราะหปั์ญหาแบบมมุมองเชิงระบบ 
 

 มมุมองเก่ียวกบังาน แนวคิดเก่ียวกบัต้นทุน ความสญูเสียและความสญูเปล่า 

 งานทีม่คีุณค่าและงานทีไ่ม่มคีุณค่า (Value and Non-Value Works)  

 ความสญูเปล่าในงานผลติ(7 Wastes)  

 ความสญูเปล่าในงานสนบัสนุนและงานสํานกังาน (Office Wastes)  

 ความสญูเสยีและตน้ทุน (Losses and Cost) 
  

Quarter 2 : ความเข้าใจเก่ียวกบัความผิดพลาด ความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง 
 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 
 

การประเมนิและจดัลาํดบัความเสีย่งดว้ยเทคนิค Failure Mode and Effect Analysis 
 

การวเิคราะหค์วามผดิพลาดดว้ยเทคนิค Fault Tree Analysis 
 

 แนวคดิของ FTA  

 สญัลกัษณ์ต่างๆและความหมาย  

 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความลม้เหลวดว้ย FTA Diagram 
  

 

Quarter 3 : เทคนิคและเคร่ืองมือเสริมสาํหรบัการวิเคราะห์ FTA 
 

  Process Flow Diagramming, 5 Whys 
 

 KJ Method 
 

 Probability 
 

Workshop 2 : กรณีศึกษาการวิเคราะหปั์ญหาจริงของบริษทัด้วยFault Tree 

Analysis 
 

 

 

 Quarter 4 : กรณีศึกษาการวิเคราะหปั์ญหาจริงของบริษทัด้วย Fault Tree Analysis และ

นําเสนอผลงานกลุ่ม  
 

 Workshop 2 : (ต่อ) กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาจริงของบริษทัด้วย 

Fault Tree Analysis และนําเสนอผลงานกลุ่ม  
 

 การกาํหนดและการประเมินคดัเลือกมาตรการป้องกนัปัญหาท่ี

เหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัป้องกนัปัญหา ณ สาเหตรุากแหง้าหรือเหตกุารณ์

พื้นฐานจากผลการวิเคราะห ์FTA 
 

 แนะนําแนวคิดรายงานแบบ A3 เพ่ือการเสนอมาตรการการขบัเคล่ือน

และการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 

ถาม-ตอบ 
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Training Center Service 

กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม 

  1. วศิวกรในสายการผลติ ซ่อมบาํรงุ ควบคุมคุณภาพ ออกแบบ 

2. บุคลากรระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการและหวัหน้างานทัง้สายงานหลกัและสนับสนุน  

3. บุคลากรระดบัปฏบิตักิาร 
 

 

ระยะเวลาสมัมนา  1   วนั 

วิทยากร  อาจารยไ์รยวิ์นท์ บญุสวสัด์ิ 

   Executive Coach 

   Management Consultant 

   Certified Lean Consultant 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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