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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับปฏบิัติการที่อาจเกดิขึ้นในกรณีศกึษาซ่ึงคือธุรกจิขนาดเลก็ที่สอนศิลปะให้กับ

เดก็ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) 

ในกระบวนการหลัก 3 กระบวนการของกิจการกรณีศึกษา ได้แก่ กระบวนการสอน กระบวนการขายและกระบวนการสั่งซ้ืออุปกรณ์และ

สนิค้า พิจารณาความเสี่ยงหลัก 4 มิติ ได้แก่ มิติความไม่ปลอดภัย มิติการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน มิติทางการเงิน และมิติการ

ท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ   หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นแล้ว จึงท าการเลือกความเสี่ยงที่มีการจัดอันดับสูงสุดจากค่า Risk 

Priority Number (RPN) 3 ประเดน็ของแต่ละกระบวนการและความเสี่ยงที่มีค่าความรนุแรงหากเกดิขึ้นในระดับสงูสดุหรือเท่ากับ 5 จาก

เกณฑก์ารประเมิน  จ านวนรวมทั้งสิ้น 11 ประเดน็เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการลด ป้องกัน หรือรับมือกับความเสี่ยง  แนวทางดังกล่าว

ได้น าไปทดลองปฏบิัติเป็นเวลา 2 เดือน แล้วจึงท าการประเมินความเสี่ยงอกีคร้ังด้วยเทคนิคเดิม เพ่ือพิจารณาว่าสามารถลดความเสี่ยงลง

ได้หรือไม่  โดยผลการประเมินแสดงให้เหน็ว่าแนวทางที่ก าหนดขึ้นมีแนวโน้มจะลดความเสี่ยงทั้งหมดลงได้จริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิจัย

น้ีจึงท าให้เหน็ถึงการน าเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงซ่ึงนิยมในภาคอุตสาหกรรมไปใช้กบัการด าเนินธุรกิจประเภทบริการ ที่เป็นลักษณะ

คนด าเนินการเป็นหลัก และเป็นธุรกจิขนาดเลก็ โดยเกดิผลลัพธเ์ป็นที่น่าพึงพอใจ  

 

ค าส าคญั:  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ ธุรกจิขนาดเลก็ 
 

Abstract 

This research was to analyze the possible operational risks that could be occurred in a child art center, which is a case study. 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), which is a technique for assessing the possible risks, was applied in this research. 

Three main processes were considered; teaching, selling, and purchasing. Four dimensions of risks were assessed; un-safety, 

failure to achieve the objective, finance and customer dissatisfaction. The critical risks were chosen in order to identify the plans 

on how to reduce, prevent or handle these risks. Risk Priority Number (RPN) was an indicator to choose the critical risks. Top 

three RPN risks for each process were chosen including the risks with highest score of severity.  Thus, 11 risks were focused and 

identified their plans to reduce risks.  Subsequently, the risk assessment was performed again after 2 months implementation for 

their plans. The comparison between before and after having a plan revealed that all risks were potentially reduced.  In other 

words, this research showed the application of risk assessment techniques, FMEA which is commonly used in an industrial 

sector, to the service sector that is labor-intensive and small sized case. 
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กิจการกรณีศึกษานี้ ด าเนินธุรกิจด้านการสอนศิลปะ

ให้กับเดก็ในช่วงอายุตั้งแต่เข้าอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น ที่ ผ่ านมา เ จ้าของกิจการมอง เห็น ปัญหา 

ข้อบกพร่อง หรือความเสี่ยงต่างๆ ในการด าเนินกจิการ

อยู่บ้าง แต่ยังไม่เคยมีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการหาแนวทางป้องกนัหรือแก้ไข

อย่างจริงจัง ในการวิจัยครั้งนี้ จึงต้องการให้วิเคราะห์

ความเสี่ยงในระดบัปฏบิตักิาร (Operational Risk) ที่อาจ

เกิดขึ้ นได้ในการด าเนินกิจการ โดยก าหนดขอบเขต

ให้กับ 3 กระบวนการหลักได้แก่ กระบวนการสอน 

(ก าหนดรหัสเป็นกระบวนการ A)กระบวนการขาย 

(ก าหนดรหัสเป็นกระบวนการ B)และกระบวนการสั่งซื้ อ

อุปกรณ์และสินค้า (ก าหนดรหัสเป็นกระบวนการ C)  

ในด้านการพิจารณาความเสี่ยงพบว่า เจ้าของกิจการให้

ความส าคัญกับความเสี่ยงหลัก 4 มิติ ได้แก่ มิติความ

ไม่ปลอดภัย มิติการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน มิติ

ทางการ เ ง ิน  และม ิต ิการท า ให้ล ูกค้าไม ่พ ึงพอใจ 

ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการวิจัยในคร้ังนี้  โดยผลลัพธท์ี่

ทางเจ้าของกิจการคาดหวังคือ แนวทางด าเนินการลด 

ป้องกัน หรือรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่สามารถใช้

ด าเนินการได้   

ในส่วนของมุมมองนักวิจัย ตั้ ง เ ป้าหมายที่ การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะ

ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effect 

Analysis, FMEA) ในธุรกิจกรณีศึกษา โดยจากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่าเทคนิคนี้ เ ป็นที่ นิยมใน

ภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิต  เช่น น าไปใช้ในการ

ประเมิน Fuel feeding system ในกระบวนการผลิต

น า้ตาล (Mariajayaprakash, & Senthilvelan, 2013, 

pp. 17-23) การผลิตเคร่ืองยนต์ดีเซลที่น าไปติดตั้งกบั

เรือ (Cicek, & Celik, 2013, pp. 6-10) ความเสี่ยง

ของการปนเป้ือนในกระบวนการผลิตนมของประเทศตรุก ี

(Kurt, & Ozilgen, 2013, pp. 159-206) โดยมีการ

น าไปใช้กบัภาคบริการบ้างและพบว่าโดยมากน าไปใช้ใน

โรงพยาบาล เ ช่นการน าไปลดความผิดพลาดใน

ห้องทดลองทางการแพทย์ (Chiozza, & Ponzetti, 

2009, pp. 75-78) ประยุกต์ใช้เพ่ือการคัดกรองผู้ ป่วย

ความเสี่ยงสงู (Monti, et al., 2005, p. e158) การ

ประเมินความเสี่ยงในการ Outsource บริษัทก าจัด 

biomedical waste ของโรงพยาบาลเพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบในการคัดเลือกบริษัท (Liao, & Ho, 2014, 

pp. 1324-1329) แต่ยังไม่พบการน าเทคนิคนี้มาใช้กบั

กรณศีึกษาที่เป็นธรุกจิขนาดเลก็ซึ่งมลัีกษณะการเรียนการ

สอนให้กับเด็ก รวมทั้งการแสดงผลลัพธ์ที่ ผ่านการ

ทดลองปฏบิตัอิย่างจริงจัง 

 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 

งานวิจัยนี้น าเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะ

ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มาใช้ในการ

ประเมินความเสี่ยง (Dale, 1999, p. 352) โดยเลือก 

FMEA ประเภทกระบวนการ (Process FMEA) มาใช้ใน

การประเมนิ 3 กระบวนการหลักของกจิการ ขั้นตอนการ

วิจัยหลักเป็นดงันี้   

การศึกษากระบวนการและความเสี่ยง   

ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการอย่างละเอยีด 

สรุปขั้นตอนการด าเนินงานใน 3 กระบวนการหลักเป็น 

flow chart  สงัเกตการด าเนินงานแต่ละกระบวนการเพ่ือ

วิเคราะห์ประเดน็ที่อาจเป็นความเสี่ยงของกระบวนการ

ดังกล่าว รวมทั้งการสอบถามแบบสุ่มจากลูกค้าจ านวน 

25 คนในลักษณะการสัมภาษณ์ เพ่ือรับทราบปัญหาจาก

มุมมองของลูกค้า และการระดมสมองร่วมกับพนักงาน

ทั้งหมดในกจิการและเจ้าของกจิการรวมจ านวน 10 คน 

เพ่ือสรปุเป็นประเดน็ความเสี่ยงของการด าเนินงานในทั้ง 

4 มติ ิ

การประเมินความเสี่ยงดว้ย FMEA  

น าประเดน็ความเสี่ยงที่ระบุขึ้น ท าการประเมินตาม

แนวทาง FMEA โดยประเมินค่า Risk Priority Number 

(RPN) นั่นคือประกอบด้วยการประเมินใน 3 ด้าน

ดงัต่อไปนี้   

1. ด้านความรนุแรงของความเสี่ยง (Severity, S)   

จากประเด็นความเสี่ยงที่ ระบุขึ้ น ต้องท าการ

วิเคราะห์ผลลัพธห์รือความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละ

ประเดน็ แล้วจึงประเมนิผลลัพธด์งักล่าวเทยีบจากเกณฑท์ี่

ก  าหนดขึ้นส าหรับกรณีศึกษาคร้ังนี้  ดังแสดงในตารางที่ 1 

นั่นคอืก าหนดให้ม ี 5 ระดบั โดยระดบั 5 คอืความรุนแรง



Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(1) 144 
 

ของผลลัพธ์สูงสุด จากตารางจะพบว่ามีการจัดแยก

ผลกระทบออกเป็น 4 มิติตามประเด็นที่จะประเมิน 

(ความปลอดภัย การบรรลุตามวัตถุประสงค์ การเงิน และ

ความพึงพอใจของลูกค้า) เพ่ือช่วยให้การประเมินเป็นไป

ด้วยความชัดเจน 

  

ตารางที่ 1 เกณฑส์ าหรับประเมิน Severity ในกรณีศกึษา 

ระดบั ผลกระทบ 
ค าอธิบาย 

Safety Objective Finance Customer 

5 รนุแรงสงู 

มีการบาดเจบ็

สาหัสถึงขั้นหยุด

เรียน/สอน 

ไม่สามารถท าตามวัตถุประสงค์ได้ เช่น เดก็ไม่ได้

รับการพัฒนากล้ามเนื้อและสมาธิ/  

ไม่มีสนิค้าใช้ในการสอน / 

ไม่สามารถขายคอร์สได้หรือน้อยกว่า 20% จาก

เป้าหมาย 

เกดิความเสยีหาย

มูลค่า 10,000 

บาทขึ้นไป 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

ไม่พึงพอใจ 

และอาจไม่

กลับมาใช้

บริการอกี 

4 
ค่อนข้าง

รนุแรง 

มีการบาดเจบ็

มาก(ไม่สาหัส)

แต่ไม่ต้องเข้า

โรงพยาบาล 

ท าตามวัตถุประสงค์ได้เพียงเลก็น้อย เช่น 

กล้ามเนื้อและสมาธพัิฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 

(20%)/ มีสนิค้าใช้ในการสอนไม่เพียงพอตาม

จ านวนเดก็ที่เรียน/  

ขายคอร์สได้ 20-40% จากเป้าหมายที่ควรได้ 

เกดิความเสยีหาย

มูลค่า 5,000-

9,999บาท 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

ไม่ประทบัใจ

กบัการบริการ

นัก แต่ยังอาจ

กลับมาใช้

บริการ 

3 ปานกลาง 

มีการบาดเจบ็

ปานกลางเช่น มีด

บาด ท าให้มี

เลือดออก

เลก็น้อย 

ท าตามวัตถุประสงค์ได้เพียงบางส่วน เช่น 

กล้ามเนื้อและสมาธพัิฒนาเป็นไปอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป (50%)/ มีสนิค้าใช้ในการสอน70%ของ

จ านวนเดก็ที่เรียนทั้งหมด/  

ขายคอร์สได้ 40-60% จากเป้าหมายที่ควรได้ 

เกดิความเสยีหาย

มูลค่า 2,500-

4,999บาท 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

มีความพึง

พอใจระดับ

พอใช้  

2 น้อย มีการบาดเจบ็

เลก็น้อย เช่น 

แผลถลอก แผลที่

ไม่มีเลือด 

ท าตามวัตถุประสงค์ได้เพียงบางส่วน เช่น 

กล้ามเนื้อและสมาธพัิฒนาได้ (70%) / 

มีสนิค้าใช้ในการสอนเท่ากบัจ านวนเดก็ที่เรียน / 

ขายคอร์สได้ 60-80% จากเป้าหมายที่ควรได้ 

เกดิความเสยีหาย

มูลค่า 1,000-

2,499 บาท 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

มีความพึง

พอใจปาน

กลาง  

1 น้อยมาก มีการบาดเจบ็

น้อยมาก เช่น 

ฟกช า้หรือไม่

บาดเจบ็ 

ท าตามวัตถุประสงค์ได้เพียงบางส่วน เช่น 

กล้ามเนื้อและสมาธพัิฒนาได้เป็นอย่างดี 

(90%)/ มีสนิค้าใช้ในการสอนเพียงพอหรือ

มากกว่าจ านวนเดก็ที่เรียน/  

ขายคอร์สได้ 80-100%  จากเป้าหมายที่ควรได้ 

เกดิความเสยีหาย

มูลค่า 0-999 

บาท 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

มีความพึง

พอใจมาก  

 

2. ด้านความถี่ในการเกดิของสาเหต ุ(Occurrence, O)  

จากประเด็นความเสี่ยงที่ ระบุขึ้ น ต้องท าการ

วิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงดังกล่าว  แล้วจึง

ประเมินโอกาสในการเกิดของสาเหตุดังกล่าวว่าถี่บ่อยแค่

ไหน และเทยีบจากเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้น  ดังแสดงในตาราง

ที่ 2  ก าหนดให้มี 5 ระดับเช่นเดียวกนั โดยระดับ 5 คือ

โอกาสเกดิขึ้นสงูมาก 

3. ด้านแนวทางการตรวจจับและควบคุมความเสี่ยง

ในปัจจุบนั (Detection, D) 
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จากประเด็นความเสี่ยงที่ ระบุขึ้ น ต้องท าการ

วิเคราะห์ว่าในปัจจุบันมีมาตรการหรือแนวทางในการ

ตรวจจับหรือรับทราบการจะเกิดขึ้ นของความเสี่ยง

ล่วงหน้าหรือไม่   หรือมาตรการในการการควบคุมหาก

ปัญหาเกดิขึ้นในปัจจุบันเป็นเช่นใด แล้วจึงประเมินเทยีบ

จากเกณฑท์ี่ก  าหนดขึ้น ดงัแสดงในตารางที่ 3 ก าหนดให้ม ี

5 ระดับเช่นเดียวกนั โดยระดับ 5 คือการตรวจจับความ

เสี่ยงได้ล่วงหน้าน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยและไม่มี

มาตรการในการควบคุมปัญหาที่เกิด ในขณะที่ระดับ 1 

คอืการตรวจจับความเสี่ยงได้ดมีาก และมีมาตรการในการ

ควบคุมหากเกดิปัญหาดงักล่าวได้  

 

ตารางที่ 2 เกณฑส์ าหรับประเมิน Occurrence ในกรณีศกึษา 

ระดบั 
โอกาสที่จะ

เกิด 

ค าอธิบาย 

ประเมินกระบวนการ A ประเมินกระบวนการ B และ C 

5 สงูมาก 
มีโอกาสในการเกดิเกอืบทุกคร้ัง หรือ  

80%-100% ของจ านวนเดก็ที่มาเรียนหรือจ านวนคร้ังที่เรียน 

3-5 คร้ังต่อเดือนหรือมากกว่า 

4 สงู 
มีโอกาสในการเกดิค่อนข้างสงูหรือบ่อยๆ 

หรือ 60%-79% ของจ านวนเดก็ที่มาเรียนหรือจ านวนคร้ังที่เรียน 

1-2 คร้ังต่อเดือน 

3 ปานกลาง 
มีโอกาสเกดิบางคร้ัง  

หรือ 40%-59% ของจ านวนเดก็ที่มาเรียนหรือจ านวนคร้ังที่เรียน 

1 คร้ังต่อเดือน - 1 คร้ังต่อ 6 

เดือน 

2 น้อย 
อาจมีโอกาสเกดิแต่นานๆ คร้ัง 

หรือ 20%-39% ของจ านวนเดก็ที่มาเรียนหรือจ านวนคร้ังที่เรียน 

1 คร้ังต่อ 6 เดือน - 1 คร้ังต่อ 2 

ปี 

1 น้อยมาก 
แทบไม่เกดิ / มีโอกาสเกดิในกรณยีกเว้น 

หรือ 0%-19% ของจ านวนเดก็ที่มาเรียนหรือจ านวนคร้ังที่เรียน 

1 คร้ังต่อ 2 ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 3 เกณฑส์ าหรับประเมิน Detection ในกรณีศกึษา 

ระดับ การตรวจจับ ค าอธบิาย 

5 น้อยมาก 
ไม่มีมาตรการ แนวทาง หรือระบบตรวจจับปัญหาที่ชัดเจน/ 

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาและไม่สามารถป้องกนัการเกดิปัญหาได้ 

4 น้อย 
มีมาตรการ แนวทาง หรือระบบตรวจจับปัญหา แต่ไม่ชัดเจน และไม่เป็นรปูธรรม/ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาและไม่สามารถป้องกนัการเกดิปัญหาได้ 

3 ปานกลาง 
มีมาตรการ แนวทาง หรือระบบตรวจจับปัญหา แต่ไม่เป็นรปูธรรม ปฏบิัติจริงยาก/ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หาสาเหตุของปัญหาได้เพียงบางส่วนและไม่สามารถป้องกนัการเกดิปัญหาได้ 

2 สงู 
มีมาตรการ แนวทาง หรือระบบตรวจจับปัญหาที่เป็นรปูธรรม ปฏบิัติจริงพอได้ แต่ไม่รัดกุมนัก/ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หาสาเหตุของปัญหาและไม่สามารถป้องกนัการเกดิปัญหาได้ 

1 สงูมาก 
มีมาตรการ แนวทาง หรือระบบตรวจจับปัญหาที่เป็นรปูธรรม ปฏบิัติจริงได้ และรัดกุม 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หาสาเหตุของปัญหาและป้องกนัการเกดิปัญหาได้ 

 
จากนั้นจึงน าค่า S ค่า O และ ค่า D ของแต่ละความ

เสี่ยงมาคูณกนั เพ่ือออกมาเป็นค่า Risk Priority Number 

(RPN) ของแต่ละความเสี่ยง  โดยค่า RPN นี้ ใช้ในการจัด

เรียงความเสี่ยงที่ควรเร่งด าเนินการแก้ไข กล่าวคือค่า 

RPN สงูคือความเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นล าดับแรก นั่น

คือความเสี่ยงมีผลลัพธร์ุนแรงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง

มากและยังไม่มแีนวทางในการตรวจจับหรือป้องกนัได้   

การก าหนดแนวทางด าเนินการลดความเสี่ยงและ

ประเมินผลเพือ่วิเคราะหผ์ลลพัธข์องงานวิจยั 

เมื่อได้จัดเรียงความเสี่ยงตามค่า RPN แล้ว งานวิจัยนี้

จึงเลือกความเสี่ยงที่มีค่า RPN สูงสุดของแต่ละ

กระบวนการจ านวน 3 ประเดน็ และความเสี่ยงที่มีค่า

ความรุนแรง (S) เท่ากบั 5 นั่นคือความเสี่ยงที่มีระดับ

ผลลัพธ์รุนแรงมากที่สุด มาท าการวิเคราะห์เพ่ือก าหนด 
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แนวทางหรือมาตรการด าเนินการลด ป้องกนั หรือรับมือ

กับความเสี่ยงดังกล่าว และน าสู่การทดลองปฏิบัติเป็น

ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน  ภายหลังจากได้ทดลอง

ปฏิบัติตามแนวทาง  จึงท าการประเมินความเสี่ยง และ

พิจารณาค่า RPN จากการประเมินด้วย 3 ประเดน็ เพ่ือ

เปรียบเทียบการลดลงของค่า RPN นั่นคือแสดงถึงการ

ลดลงของความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นในกิจการลงได้ จัดเป็น

ผลลัพธข์องการด าเนินงานวิจัย 

 

 

ผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัยสามารถสรปุได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้ดงันี้  

1. การศึกษากระบวนการหลกัของกิจการ  

 กระบวนการหลักทั้ง 3 กระบวนการที่ท าการศึกษา 

ในงานวิจัยนี้  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอยีดดัง

รปูที่ 1 ส าหรับกระบวนการสอน (กระบวนการ A) รูปที่ 2 

ส าหรับกระบวนการขาย (กระบวนการ B) และ รูปที่ 3 

ส าหรับกระบวนการสั่งซื้ ออปุกรณ/์ สนิค้า (กระบวนการ C)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       รูปท่ี 1 กระบวนการสอน 

คุณครกูล่าวต้อนรับ (A2) 

ผู้ปกครองและลูกค้าเข้ามาในร้าน (A1) 

เริ่ม 

คุณครพูาเดก็ไปนั่งเก้าอี้ (A3) 

คุณครสูอนศลิปะให้เดก็(A4) 

คุณครพูาเดก็กลับไปหาผู้ปกครอง(A7) 

เมื่อสอนเสรจ็คุณครพูาเดก็ไปรับนมกล่อง (A5) 

เดก็เล่นในมุมของเล่นรอผู้ปกครอง (A6) 

คุณครเูกบ็และท าความสะอาดอุปกรณท์ี่ใช้ในการสอน (A9) 

จบ 

คุณครสูื่อสารกบัผู้ปกครองถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันน้ี (A8) 
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                                       รูปท่ี 2 กระบวนการขาย 

 

 

ซ้ือ 

ไม่ซ้ือ 

คุณครกูล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเดก็ (B1) 

คุณครแูนะน าคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับเดก็

พร้อมข้อมูลโปรโมช่ัน (B2) 

เดก็ทดลองเรียน (B3) 

ผู้ปกครองและ/หรือเดก็

ตัดสนิใจซ้ือคอร์สเรียน 

(B4) 

เริ่ม 

จบ 

ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในใบสมัคร (B7) 

คุณครเูขียนใบส าคัญรับเงิน (B6) 

ผู้ปกครองช าระเงินค่าเรียน (B5) 

คุณครลูงข้อมูลเดก็ลงในการ์ดของเดก็ 

แต่ละคน (B8) 

คุณครกูล่าวขอบคุณ (B9) 

จบ 
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                            รูปท่ี 3 กระบวนการสั่งซ้ืออุปกรณ/์สนิค้า 

 

2. การก าหนดประเด็นความเสี่ยง 

จากการระดมสมองร่วมกับพนักงานในกิจการ

และเจ้าของกจิการ ข้อมูลจากลูกค้า รวมทั้งข้อร้องเรียน

ในอดีต ท าให้ก าหนดประเด็นความเสี่ยงในระดับ

ปฏบิตักิารของแต่ละกระบวนการได้ดงัตารางที่ 4 ส าหรับ

กระบวนการสอน ตารางที่ 5 ส าหรับกระบวนการขาย 

และตารางที่ 6 ส าหรับกระบวนการสั่งซื้ ออุปกรณ์/สนิค้า 

โดยมีการก าหนดรหัสเพ่ือใช้ในการเรียกในล าดับต่อไป

ดัง เช่น A3S1 คือความเสี่ยงที่มาจากกระบวนการย่อย 

A3 จากรปูที่ 1 นั่นคอื คุณครพูาเดก็ไปนั่งเก้าอี้  และเป็น

ความเสี่ยงล าดบัที่ 1 ในมติด้ิานความปลอดภัย (Safety) 

หรือ A4O2 คอืความเสี่ยงที่มาจากกระบวนการย่อย A4 

เป็นความเสี่ยงล าดับที่ 2 ในมิติด้านการไม่บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์องงาน (Objective) 

 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

แจ้งส านักงานใหญ่

ส่งชดเชย 

เริ่ม 

Check stock ล่วงหน้า 2 วัน (C1) 

บันทกึรายการของที่เหลืออยู่ใน stock (C2) 

เขียนรายการสนิค้าที่ต้องสั่งเพ่ิม (C3) 

เจ้าของร้านตรวจสอบ (C4) 

ส่งรายการสนิค้าทาง E-mail ไปส านักงานใหญ่ (C5) 

รับสนิค้า (C6) 

ตรวจสอบจ านวนสนิค้า (C7) 

จัดเกบ็สนิค้าเข้า stock (C8) 

จบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ตารางที่ 4 ประเดน็ความเสี่ยงในกระบวนการสอน จากกรณีศกึษา 

กิจกรรม

ย่อย 

 

ปัญหา 

ความปลอดภยั 

(Safety) 

การบรรลวุตัถุประสงค ์

(Objective) 

การเงิน 

(Finance) 

ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ 

(Customer) 

A3 A3S1: เดก็ตกเก้าอี้    

A4 

A4S1: เดก็ตกเก้าอี้ A4O1: เดก็ไม่เข้าใจบทเรียนหรือสิ่งที่ครใูห้ท า   

A4S2: เดก็ถูกของมีคมบาด ทิ่ม ต า A4O2: เดก็ไม่ได้พัฒนากล้ามเนื้อและสมาธิ   

A4S3: เดก็ล่ืนล้มขณะเข้าห้องน า้ A4O3: เดก็ได้รับการสอนและดูแลไม่ทั่วถึง   

A4S4: เดก็เอาอุปกรณก์ารเรียนเข้าปาก    

A4S5: การติดเช้ือ / โรคติดต่อ    

A5 A5S1: เดก็มีอาการแพ้นม    

A6 A6S1: เดก็หกล้ม    

A6S2: เดก็โดนรถเฉ่ียวชน    

A8 A8S1: เดก็โดนรถเฉ่ียวชนขณะครคูุยกบั

ผู้ปกครอง 

   

A9 A9S1: การติดเช้ือ / โรคติดต่อ    

 

ตารางที่ 5 ประเดน็ความเสี่ยงในกระบวนการขาย จากกรณีศกึษา 

กิจกรรม

ย่อย 

ความเสี่ยงหลกั 

ความปลอดภยั 

(Safety) 

การบรรลวุตัถุประสงค ์

(Objective) 

การเงิน 

(Finance) 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

(Customer) 

B2 

 
B2O1: เดก็/ผู้ปกครองไม่เข้าใจ

วัตถุประสงค์การเรียน 
 

B2C1: : เดก็/ผู้ปกครองไม่

สนใจคอร์สเรียน 

 
B2O2: คุณครใูห้ข้อมูลโปรโมช่ัน

ผดิพลาด 
  

B3    B3C1: เดก็เบื่อหน่ายการเรียน 

B5 

  
B5F1: ผู้ปกครองช าระเงิน

ผดิพลาด 
 

  
B5F2: ผู้ปกครองได้รับเงิน

ทอนผดิพลาด 
 

B6   
B6F1: ผู้ปกครองไม่ได้รับ

ใบส าคัญรับเงิน 
 

B8  

B8O1: คุณครลูงข้อมูลเดก็

ผดิพลาดส่งผลในการหาผลงาน

เดก็ในการเรียนคร้ังต่อไป 
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ตารางที่ 6 ประเดน็ความเสี่ยงในกระบวนการสั่งซ้ือสนิค้า จากกรณีศกึษา 

กิจกรรม

ย่อย 

ความเสี่ยงหลกั 

ความปลอดภยั 

(Safety) 

การบรรลวุตัถุประสงค ์

(Objective) 

การเงิน 

(Finance) 

ความพึงพอใจของลูกคา้ 

(Customer) 

C1  C1O1: นับสนิค้าคงเหลือผดิพลาด   

C2  C2O1: บันทกึรายการสนิค้าคงคลังผดิพลาด   

C3  C3O1: สนิค้าไม่เพียงพอท าให้สนิค้าขาด stock   

C6  C6O1: รับสนิค้าล่าช้า   

C7  C7O1: จ านวนสนิค้าไม่ตรงตามที่สั่ง   

 

3. การประเมินความเสี่ยงดว้ย FMEA   

ท าการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์ผลลัพธข์องความ

เสี่ยง และใช้เกณฑ์การประเมินจากตารางที่ 1 เพ่ือ

ประเมินค่า S   วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง แล้วจึง

พิจารณาความถี่ในการเกดิของสาเหตุ เพ่ือน าไปประเมิน

เทยีบจากเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ในตารางที่ 2 เพ่ือประเมินค่า 

O และวิเคราะห์ร่วมกนัถึงแนวทางปัจจุบันที่มีอยู่ในการ

ตรวจจับและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือน าไปประเมินค่า D 

จากเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ในตารางที่ 3  โดยผลการประเมิน

ค่า S ค่า O และ ค่า D จะน าไปคูณกนัเพ่ือออกมาเป็นค่า 

RPN ดังแสดงผลการประเมินในตารางที่ 7-9  ส าหรับ

ทั้ง 3 กระบวนการ 

 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินค่า RPN ส าหรับกระบวนการสอน  

 ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

A3/

A4 

A3S1/A4S1 

เดก็ตกเก้าอี้ 

3 เก้าอี้ ไม่แขง็แรง 1 คุณครตูักเตือน และคอยสอดส่องดู

พฤตกิรรม 

3 9 

เดก็ปีนขึ้นหรือลงเก้าอี้ 2 18 

A4 

 

A4S2 เดก็ถูกของ

มีคมบาด ทิ่ม ต า 

3 เดก็ไม่ระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ 3 ยังไม่มีมาตรการจัดระเบียบอุปกรณ์มี

คมบนโตะ๊สอน 

4 36 

ใช้อุปกรณ์ที่แหลมคมในการสอน 3 36 

คุณครดููแลไม่ทั่วถึง 3 36 

A4S3 เดก็ล่ืนล้ม

ขณะเข้าห้องน า้ 

2 กรณีเดก็โต-พ้ืนห้องน า้ลื่น 1 ก าหนดให้มีคุณครหูรือผู้จัดการร้าน

ติดตามเดก็ไปห้องน า้เพ่ือป้องกนั

อนัตราย 

1 2 

กรณีเดก็โต-เดก็ไม่ระวัง 1 2 

กรณีเดก็เลก็-คุณครดููแลไม่

รอบคอบ 

1 2 

A4S4 เดก็เอา

อุปกรณ์การเรียน

เข้าปาก 

2 คุณครหู้ามปรามเดก็ไม่ทนั 2 คุณครตูักเตือน และคอยสอดส่องดู

พฤตกิรรม 

3 12 

A4S5 การติด

เช้ือ/โรคติดต่อ 

4 เดก็ที่มีโรคติดต่อมาเรียนและไม่ได้

ควบคุม 

3 มีนโนบายให้คุณครสูงัเกตอาการเดก็

และสอบถามผู้ปกครองด้วยปากเปล่า

ทุกคร้ัง 

3 36 

A4O1 เดก็ไม่

เข้าใจบทเรียน/สิ่ง

ที่ครใูห้ท า 

4 คุณครไูม่มีทกัษะในการพูดให้เดก็

เข้าใจ 

1 มีการสอนเทคนิคให้ครใูหม่ และมี

ผู้จัดการร้านคอยตรวจตราดูความ

เรียบร้อย ในบางกรณีมกีารเปล่ียนครู

ที่มีประสบการณ์ /เทคนิคการสอนมา

สอนแทน 

1 4 

A4O2เดก็ไม่ได้

พัฒนาด้าน

กล้ามเนื้อและ

สมาธ ิ

5 เดก็ไม่ยอมท าช้ินงานเอง 3 1 15 

เดก็ไม่มีสมาธใินการเรียน 3 15 

เดก็ไม่ยอมสื่อสารหรือพูดกบัคุณคร ู 2 10 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

 ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

 A4O3 เดก็ได้รับ

การสอนและดูแล

ไม่ทั่วถึง 

1 จ านวนคุณครมูีไม่มากเพียงพอ 2 มีมาตรการก าหนดจ านวนเดก็ต่อครทูี่

สอน 

1 2 

A5 A5S1 เดก็มี

อาการแพ้นม 

4 คุณครไูม่ทราบประวัติการแพ้นม

ของเดก็ 

4 มีการติดประกาศขอความร่วมมือ

ผู้ปกครองให้แจ้งข้อมูล 

3 48 

A6 A6S1เดก็หกล้ม 2 วิ่งเล่นแล้วสะดุด 1 ประตูมีกระดิ่งเมื่อเปิดเข้าออก และมี

เคาเตอร์ผู้จัดการร้านอยู่ใกล้ประตู 

1 2 

A6S2 เดก็โดนรถ

เฉ่ียวชน 

2 เดก็วิ่งเล่นออกนอกร้าน 1 2 

A8 A8S1 เดก็โดนรถ

เฉ่ียวชนขณะ

คุณครคูุยกบั

ผู้ปกครองที่รถ 

2 ผู้ปกครองอยู่ในรถไม่ได้ลงมารับ

เดก็จึงต้องพูดคุยกนัริมถนน 

1 ก าหนดให้คุณครดููแลเดก็แบบ 1 ต่อ 

1 เท่านั้น 

1 2 

A9 A9S1 การติด

เช้ือ/โรคติดต่อ 

4 คุณครทู าความสะอาดไม่เพียงพอ 3 มีนโนบายให้คุณครสูงัเกตอาการเดก็

และสอบถามผู้ปกครองทุกคร้ัง 

3 36 

 

ตารางที่ 8 ผลการประเมินค่า RPN ส าหรับกระบวนการขาย  

 ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

B2 B2O1 เดก็/ผู้ปกครองไม่

เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ

เรียน 

5 คุณครไูม่อธบิายรายละเอยีดวัตถุประสงค์

ของการเรียน 

1 มีการจัดท าเป็นเอกสาร

แนวทางเบื้องต้นในการ

อธบิายรายละเอยีด 

4 20 

B2O2 คุณครใูห้ข้อมูล

โปรโมช่ันผดิพลาด 

2 คุณครไูม่มีความเข้าใจเพียงพอ 1 8 

ความสะเพร่าของคุณคร ู 1 8 

B2C1 ผู้ปกครองและ/

หรือเดก็ไม่สนใจ 

คอร์สเรียน 

5 คอร์สเรียนไม่มีความน่าสนใจ 2 40 

ราคาคอร์สแพง 2 40 

B3 B3C1เดก็เบื่อหน่ายการ

เรียน 

5 เดก็ไม่ชอบเรียนศลิปะ 1 มีการให้เดก็ทดลองเรียน 2 10 

B5 B5F1 ผู้ปกครองช าระเงิน

ผดิพลาด 

1 คุณครใูห้ข้อมูลผดิพลาด 1 ผู้ปกครองตรวจสอบได้จาก

เอกสารแจ้งราคาคอร์สเรียน 

2 2 

ความสะเพร่าของผู้ปกครอง 1 2 

B5F2 ผู้ปกครองได้รับเงิน

ทอนผดิพลาด 

1 คุณครทูอนเงินผดิ 1 ผู้ปกครองตรวจสอบยอด

ค่าใช้จ่ายได้จากใบส าคญัรับ

เงิน 

2 2 

B6 B6F1 ผู้ปกครองไม่ได้รับ

ใบส าคัญรับเงิน 

1 ความสะเพร่าของคุณคร ู(ลืม) 5 -  5 25 

B8 B8O1 คุณครลูงข้อมูลเดก็

ผดิพลาด 

1 ความสะเพร่าของคุณคร ู 1 เมื่อเดก็ไปเรียนคุณครจูะท า

การตรวจสอบซ า้ 

1 1 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินค่า RPN ส าหรับกระบวนการสั่งซ้ืออุปกรณ์/สนิค้า  

 ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

C1 C1O1 นับสนิค้าคงเหลือ

ผดิพลาด 

4 ความสะเพร่าของผู้นับสนิค้า 3 เป็นการท างานของผู้จัดการ

ร้านเพียงคนเดียว ยังไม่มกีาร

ตรวจสอบซ า้ 

5 

 

60 

C2 C2O1 บันทกึรายการสนิค้า

คงเหลือผดิพลาด 

4 ใบบันทกึรายการสนิค้ามีรายการสนิค้าไม่

ครบถ้วน 

3 60 

C3 C3O1 สนิค้าไม่เพียงพอท า

ให้สนิค้าขาด stock 

4 คาดการณ์ผดิ 5 ผู้จัดการร้านจัดท าและ

เจ้าของร้านตรวจสอบเพียง

เบื้องต้น 

4 80 

C6 C6O1 รับสนิค้าล่าช้า 1 ส านักงานใหญ่ได้รับข้อมูลล่าช้า 1 ส านักงานใหญ่มีการก าหนด 

deadline ในการส่งข้อมูล เมื่อ

เกนิจากช่วงเวลา จะโทรมา

ติดตาม 

1 1 

ส่ง E-mail ผดิพลาด/ซ า้ซ้อน 1 ส านักงานใหญ่จะโทรมา

สอบถามซ า้  

1 1 

C7 C7O1 จ านวนสนิค้าไม่ตรง

ตามที่สั่ง 

3 ข้อมูลสนิค้าตกหล่น 1 นับสนิค้าตรวจสอบกบัจ านวน

ที่สั่งไป 

2 6 

ส่ง E-mail ผดิพลาด/ซ า้ซ้อน 1 6 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากผลการประเมินค่า RPN กจิการกรณีศึกษาเลือก 

3 ประเดน็แรกที่มีค่า RPN สงูสดุของแต่ละกระบวนการ 

และความเสี่ยงที่มค่ีา S เท่ากบั 5 มาท าการวิเคราะห์เพ่ือ

ก าหนดแนวทางลดความเสี่ยง ป้องกัน หรือรับมือกับ

ความเสี่ ยงดังกล่าว แล้วจึงน าแนวทางดังกล่าวไป

ประยุกตใ์ช้จริงเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน  จากนั้นจึงท า

การประเมินค่า S ค่า O และ ค่า D อกีคร้ังตามเกณฑท์ี่

ก  าหนดไว้เดิม เพ่ือค านวณค่า RPN ใหม่ภายหลังมี

แนวทางลดความเสี่ยง  อย่างไรกต็ามผลการประเมิน

บางส่วนอาจเป็นเพียงการคาดคะเนเนื่องด้วยระยะเวลา

ด าเนินการที่สั้น และอาจไม่พบการเกิดของความเสี่ยง

จริง   ตารางที่ 10 ตารางที่ 11 และ ตารางที่ 12 แสดง

แนวทางในการลดความเสี่ยง และผลการประเมิน RPN 

ภายหลั งทดลองปฏิบัติส  าหรับกระบวนการสอน 

กระบวนการขายและกระบวนการสั่งซื้ ออุปกรณ์/สินค้า 

ตามล าดบั  

 

ตารางที่ 10 แนวทางลดความเสี่ยงและการค านวณค่า RPN ใหม่ในกระบวนการสอน  

 

ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

แนวทาง หลงัประยกุต์

แนวทาง 

S O D RPN 

1 A5S1 เดก็มี

อาการแพ้นม 

4 คุณครไูม่ทราบ

ประวัติการแพ้

นมของเดก็ 

4 มีการติดประกาศขอ

ความร่วมมือ

ผู้ปกครองให้แจ้ง

ข้อมูล 

3 48 ก าหนดเพ่ิมให้กรอก

ประวัติการแพ้นมใน

ใบสมัคร และติด

ข้อมูลแจ้งการแพ้ไว้

กบัที่เกบ็ผลงานเดก็

เพื่อให้ครผูู้สอน

ทราบ 

4 2 2 16 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

 

ปัญหา S สาเหต ุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

แนวทาง หลงัประยกุต์

แนวทาง 

S O D RPN 

2 A4S5 การ

ติดเช้ือ/

โรคติดต่อ 

4 เดก็ที่มี

โรคติดต่อมา

เรียนและไม่ได้

ควบคุม 

3 มีนโนบายให้คุณครู

สงัเกตอาการเดก็และ

สอบถามผู้ปกครอง

ด้วยปากเปล่าทุกคร้ัง 

3 36 ติดป้ายประกาศเป็น

นโยบายทางร้านเพ่ือ

ขอความร่วมมอืจาก

ผู้ปกครอง 

4 2 2 16 

A9S1 การ

ติดเช้ือ/

โรคติดต่อ 

4 คุณครทู าความ

สะอาดไม่

เพียงพอ 

3 มีนโนบายให้คุณครู

สงัเกตอาการเดก็และ

สอบถามผู้ปกครอง

ด้วยปากเปล่าทุกคร้ัง 

 

3 36 ก าหนดมาตรการท า

ความสะอาด

อุปกรณ์การสอนทุก

สปัดาห์ และท า

ความสะอาดของ

เล่นเดก็ทุกเดอืน 

4 1 1 4 

3 A4s2 เดก็ถูก

ของมีคมบาด 

ทิ่ม ต า 

3 เดก็ไม่

ระมัดระวังใน

การใช้อุปกรณ ์

3 ยังไม่มีมาตรการจัด

ระเบียบอุปกรณ์มีคม

บนโตะ๊สอน 

4 36 จัดท าปลอกส าหรับ

อุปกรณ์ที่มีคม และ

ก าหนดพ้ืนที่เกบ็ให้

ชัดเจนบนโตะ๊สอน 

3 2 1 6 

ใช้อุปกรณ์ที่

แหลมคมใน

การสอน 

3 3 3 1 9 

คุณครดููแลไม่

ทั่วถึง 

3 3 3 1 9 

4 A4O2เดก็

ไม่ได้พัฒนา

ด้าน

กล้ามเนื้อและ

สมาธ ิ

 

5 เดก็ไม่ยอมป้ัน

ดินเอง 

3 มีการสอนเทคนิคให้

ครใูหม่ และมีผู้จัดการ

ร้านคอยตรวจตราดู

ความเรียบร้อย ในบาง

กรณีมีการเปล่ียนครทูี่

มีประสบการณ์ /

เทคนิคการสอนมา

สอนแทน 

1 15 อบรมเทคนิคการ

สอนให้กบัครใูหม่

ทุกคน  

จัดประชุม

แลกเปล่ียนปัญหา

และเทคนิคทุกเดือน 

และก าหนดให้ครู

ใหม่สอนร่วมโตะ๊กบั

ครมูีประสบการณ์

เสมอ 

5 2 1 10 

เดก็ไม่มีสมาธิ

ในการเรียน 

3 1 15 5 2 1 10 

เดก็ไม่ยอม

สื่อสารหรือพูด

กบัคุณคร ู

2 1 10 5 1 1 5 

 

ตารางที่ 11 แนวทางลดความเสี่ยงและการค านวณค่า RPN ใหม่ในกระบวนการขาย  

 
ปัญหา S สาเหต ุ O 

การตรวจจับ/

ควบคุม 
D RPN 

แนวทาง หลงัประยกุตแ์นวทาง 

S O D RPN 

1 B2C1 

ผู้ปกครอง

และ/หรือเดก็

ไม่สนใจ 

คอร์สเรียน 

5 คอร์สเรียนไม่มี

ความน่าสนใจ 

2 มีการจัดท าเป็น

เอกสารแนวทาง

เบื้องต้นในการ

อธบิายรายละเอยีด 

4 40 

 

อบรมคุณครถูึงวิธกีาร

อธบิายคอร์สเรียน 

วัตถุประสงค์ ที่มาหลัก 

สตูร ที่มาของอุปกรณ์  

เพื่อแสดงความน่าเช่ือ 

ถือของหลักสตูรและจดัท า

บันทกึ ความคิดเหน็ของ

ผู้ปกครองด้วยกนัจาก 

การส่งบุตรหลานมาเรียน  

5 2 2 20 

ราคาคอร์สแพง 2 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 
ปัญหา S สาเหต ุ O 

การตรวจจับ/

ควบคุม 
D RPN 

แนวทาง หลงัประยกุตแ์นวทาง 

S O D RPN 

2 B6F1 

ผู้ปกครอง

ไม่ได้รับ

ใบส าคัญรับ

เงิน 

1 ความสะเพร่า

ของคุณคร ู

(ลืม) 

5 -  5 25 เขียน procedure 

การขายติดไว้ที่เคา

เตอร์ขาย และป้าย

ประกาศให้

ผู้ปกครองตรวจสอบ

การได้รับใบส าคัญ

รับเงิน 

1 2 2 4 

3 B2O1 เดก็/

ผู้ปกครองไม่

เข้าใจ

วัตถุประสงค์

ของการเรียน 

5 คุณครไูม่อธบิาย

รายละเอยีด

วัตถุประสงค์

ของการเรียน 

1 มีการจัดท าเป็น

เอกสารแนวทาง

เบื้องต้นในการ

อธบิาย

รายละเอยีด 

4 20 อบรมคุณครถูึง

วิธกีารอธบิายคอร์

สเรียน วัตถุประสงค์ 

ที่มาหลักสตูร ที่มา

ของอุปกรณ์ เพ่ือ

แสดงความน่าเช่ือถอื

ของหลักสตูรและ

จัดท าบันทกึความ

คิดเหน็ของ

ผู้ปกครองด้วยกนั

จากการส่งบุตร

หลานมาเรียน 

5 1 2 10 

4 B3C1เดก็

เบื่อหน่ายการ

เรียน 

5 เดก็ไม่ชอบเรียน

ศลิปะ 

1 มีการให้เดก็

ทดลองเรียน 

2 10 ทบทวนและปรับ

ช้ินงานที่ให้เดก็

ทดลองเรียนว่า

ประเมินความสนใจ

ในศลิปะได้จริง

หรือไม่ รวมทั้ง 

อบรมเทคนิคการ

สอนให้กบัครใูหม่

ทุกคน  

จัดประชุม

แลกเปล่ียนปัญหา

และเทคนิคทุกเดือน 

5 1 1 5 

 

หากพิจารณาตารางที่ 10-12 พบว่าจากการก าหนด

แนวทางในการแก้ไข ป้องกนัหรือรับมือกบัความเสี่ยง มี

แนวโน้มจะท าให้ความเสี่ยงมีค่า RPN ลดลงจากการ

ทดลองปฏิบัติในระยะเวลาที่จ ากัด และหากพิจารณาลง

ไปในแต่ละประเดน็จะพบว่า ทั้งหมดเป็นการลดโอกาส

การเกิดของความเสี่ยง หรือไม่กเ็ป็นการเพ่ิมการวิธกีาร

ตรวจจับหรือควบคุมความเสี่ยง นั่นคือการลดค่า O และ

ลดค่า D ของความเสี่ยงนั่นเอง โดยเทคนิคและมาตรการ

ต่างๆ อาจไม่ได้เข้าไปลดหรือแก้ไขในส่วนของความ

รุนแรงของผลลัพธ์ได้ แต่สิ่งที่ท  าได้คือการลดโอกาสใน

การเกดิและ/หรือเพ่ิมการตรวจจับและควบคุม  ทั้งนี้ อาจ

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่เป็นงานบริการ กล่าวคือการเข้า

ไปสร้างกลไกหรือเครื่องมือในการลดความรุนแรงของ

ปัญหาเป็นไปได้ยาก  แต่สิ่งที่สามารถท าได้คือมาตรกร

หรือแนวทางในการลดโอกาสและเพ่ิมการควบคุม 

รวมทั้งการตรวจจับก่อนปัญหาจะเกดิ  
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ตารางที่ 12 แนวทางลดความเสี่ยงและการค านวณค่า RPN ใหม่ในกระบวนการสั่งซ้ืออุปกรณ์/สนิค้า  

 
ปัญหา S สาเหตุ O การตรวจจับ/ควบคุม D RPN 

แนวทาง หลังประยุกต์แนวทาง 

S O D RPN 

1 C3O1 สนิค้า

ไม่เพียงพอท า

ให้สนิค้าขาด 

stock 

4 คาดการณ์ผดิ 5 ผู้จัดการร้านจัดท าและ

เจ้าของร้านตรวจสอบ

เพียงเบื้องต้น 

4 80 น าเทคนิค 2 

bins มาใช้ใน

การสั่งซ้ือสนิค้า 

4 2 3 24 

2 C1O1 นับ

สนิค้าคงเหลือ

ผดิพลาด 

4 ความสะเพร่า

ของผู้นับสนิค้า 

3 เป็นการท างานของ

ผู้จัดการร้านเพียงคน

เดียว ยังไม่มกีาร

ตรวจสอบซ า้ 

5 

 

60 จัดท าฟอร์มการ

นับสนิค้าให้เป็น

ระบบ จัดพ้ืนที่ 

stock ให้การ

นับเป็นระบบ

มากขึ้น และ

ก าหนด

มาตรการให้มี

คุณคร ู1 คน

ตรวจสอบซ า้

จากที่ผู้จัดการ

ร้านตรวจนับ

เสมอ  

4 1 1 4 

3 C2O1 บันทกึ

รายการสนิค้า

คงเหลือ

ผดิพลาด 

4 ใบบันทกึ

รายการสนิค้ามี

รายการสนิค้าไม่

ครบถ้วน 

3 60 4 1 1 4 

 

โ ด ยภ าพ ร วม  ผ ลจ า กก า ร วิ จั ย ท า ใ ห้ ปัญห า 

ข้อบกพร่อง หรือความเสี่ยงต่างๆ ในการด าเนินกจิการ

ได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีการก าหนด

มาตรการต่างๆ ในการรับมือกบัความเสี่ยงดังกล่าว มีซึ่ง

ในมุมมองของเจ้าของกิจการและพนักงานต่างพอใจกับ

ผลการวิจัยนี้    ในขณะที่วัตถุประสงค์ของนักวิจัยคือการ

น า เ ทคนิ คก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว าม เ สี่ ย ง ซึ่ ง นิ ย ม ใ น

ภาคอุตสาหกรรมไปใช้กับการด าเนินธุรกิจประเภท

บริการ ที่เป็นลักษณะคนด าเนินการเป็นหลัก และเป็น

ธรุกจิขนาดเลก็ พบว่าการด าเนินการวิจัยเป็นไปได้  การ

ใช้เทคนิค FMEA ในงานวิจัยนี้ ไม่พบข้อจ ากัดจากการ

เป็นองค์กรขนาดเลก็ แต่พบความยากในการตีความค า

ว่าความเสี่ยงหรือปัญหาซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดนั้นไม่ได้แสดง

กบัผลิตภัณฑแ์บบในภาคการผลิต  โดยจากการวิเคราะห์

ร่วมกนัท าให้เกดินิยามความเสี่ยงหรือปัญหาแยกเป็น 4 

มิติดังแสดงในงานนี้  รวมทั้ งจากลักษณะองค์กรที่

ให้บริการโดยอาศัยคนเป็นผู้ ให้บริการหลัก และขนาด

องค์กรที่ เล็กไม่ได้มีระบบการรวบรวมข้อมูลและไม่

ปรากฏข้อเทจ็จริงเชิงตัวเลขมากนัก การวิเคราะห์จะเป็น

มุมมองของเชิงคุณภาพซึ่ งผ่านการระดมสมองของ

พนักงานเป็นหลัก  แต่สามารถท าการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณด้วยการค านวณค่า RPN ดงัแสดงในงานวิจัยนี้    

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

งานวิจัยนี้ เป็นการประเมินความเสี่ยง ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องในระดบัปฏบิัติการ (Operation Risk) ที่อาจ

เกิดในการด าเนินกิจการกรณีศึกษา โดยพิจารณาความ

เสี่ยงใน 4 มิติได้แก่ มิติการเกิดความไม่ปลอดภัย มิติ

การไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน มิติทางการเงิน 

และมิติการท าให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ   มีเป้าหมายเพ่ือลด 

ก าจัด หรือหาวิธีการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว  การ

ด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามหลักการด าเนินเทคนิคการ

วิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ 

(failure mode and effect analysis, FMEA)  โดยเป็น

ประเภท Process FMEA หรือ FMEA ส าหรับ

กระบวนการ   โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานคือ

แนวทางในการลด ป้องกัน หรือรับมือกับความเสี่ยงที่

ส  าคัญ 11 ประเดน็ และเมื่อน าไปทดลองปฏบิัติภายใต้

เวลาจ ากดัของงานวิจัย พบว่าสามารถลดความเสี่ยงลงได้
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ทุกประเดน็ด้วยการประเมินตามหลักการ RPN นั่นคือ

พิจารณา 3 ประเดน็หลักได้แก่ ความรุนแรงของความ

เสี่ยง ความถี่ ในการเกิดของสาเหตุ และการตรวจจับ

ความเสี่ยงในปัจจุบนั   

งานวิจัยสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของเจ้าของ

กจิการคือการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและได้

มาตรการในการรับมือ  ในขณะเดียวกนังานวิจัยสามารถ

สร้างมุมมองใหม่ในการประยุกต์ใช้ FMEA กับงาน

บริการ ซึ่งเป็นกจิการขนาดเลก็ เกี่ยวข้องกบัการเรียนการ

สอนและมลีักษณะคนด าเนินงานเป็นหลัก 
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