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บทคัดย่อ  

การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลท่ี     

ทุกคนมีส่วนร่วมของบริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน โดยอาศัยแนวคิดของการด าเนินกิจกรรม 

TPM ตัง้แต่ความเป็นมา จุดประสงค์ของกจิกรรม TPM และขั้นตอนการด าเนนิกิจกรรม TPM ของแต่ละเสา โดยการศกึษา

คร้ังนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 

จ านวน 160 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นต่อระดับการมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการด าเนิน

กิจกรรม TPM โดยรวมในระดับมาก อันประกอบไปด้วย ปัจจัยระดับองค์กรและระดับกิจกรรมเสา ท้ัง 8 เสา ซึ่งปัจจัย

ความส าเร็จท่ีมอีิทธิพลต่อการท ากิจกรรม TPM ของระดับองค์กรมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ผู้บริหารให้ความส าคัญและ

ประกาศเจตนารมณ์ในการด าเนินกิจกรรม TPM อยา่งจริงจังและต่อเนื่อง  รองลงมาเห็นวา่ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ

และบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนลงสู่ระดับปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง และเห็นว่าผู้บริหารมีการสนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องใน   

การด าเนินกิจกรรม TPM อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกท้ังต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเสาท่ี 6 การบ ารุงรักษา        

เชิงคุณภาพ โดยเฉพาะประเด็นการบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพด้วย QM Infinity Loop อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง       

การวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพอย่างถูกต้องและแม่นย า และการพัฒนาทักษะและความรู้  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control Skill and Knowledge) ให้แก่พนักงาน ซึ่งบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) สาขาล าพูน ควรให้ความส าคัญและขับเคลื่อนปัจจัยด้านต่างๆและให้ความสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง    

ท้ังปัจจัยระดับองค์กรและระดับกจิกรรมเสา   
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ABSTRACT  

 This research aims to study success factors for total productive maintenance activities of CPF (Thailand) 

Public Company Limited, Lamphun Branch. The concept of TPM activity, the history, the purpose and process in each 

pillar of TPM activity are being considered in this research. The Sample Data consists of 160 staffs by collecting 

questionnaires from employees of the CPF (Thailand) Co., Ltd. (Branch) Lamphun. From the results, the opinions on 

the influence Success Factors for TPM activity are at high level. It consists of the enterprise level and eighth pillars 

activity level, where the success factors that the influence top three of the TPM activity enterprise level factor are 

the Administrators prioritize and announced his intention to proceed the TPM activity seriously and continuously. Later 

the Administrators were decentralized and clearly functions into the work thoroughly and that the Administrator 

supported the resources involved in TPM activity seriously and continuously. Especially company focus on the pillar of 

six with Quality Maintenance in QM Infinity Loop for analysis and find the root cause of quality problems correctly 

and accurately, and develop skill and knowledge of Quality Control for employee. CPF (Thailand) Public Company 

Limited, Lamphun Branch should give precedence and the drive factors and to support the activities seriously and 

continuously in both the enterprise level and the pillars activity level. 

บทน า  

ปัจจุบัน  การด าเนินธุรกิจอยู่ในภาวการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูง เป้าหมายหลักขององค์กรคือการด าเนินธุรกิจ         

ให้ได้ผลก าไรและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดยมีภูมิต้านทานต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว        

ท้ังภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับการมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีท้ังภายในและ

ภายนอก  ซึ่งปัจจัยภายในเป็นสิ่งท่ีสามารถควบคุมได้งา่ยกว่าปัจจัยภายนอก แตส่ิ่งหนึ่งท่ีช่วยยืนยันวา่องค์กรสามารถท่ีจะ

สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน คือ ต้องมีระบบควบคุมคุณภาพหรือสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการบริหารจัดการคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    สามารถเป็นหลักประกันต่อลูกค้าให้เกิดความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ขององค์กร 

จึงเป็นท่ีมาให้แต่ละองค์กรต้องท าระบบมาตรฐานต่างๆ   เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันใด้ในสังคมปัจจุบัน  ดังนั้น  

ปัจจุบันองค์กรจ านวนมากมีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาใช้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์กร   

มีการปรับตัวและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

และการมสี่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ  

โดยปัจจุบันมีการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)  

การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)  แต่กิจกรรมท่ีแสดงผลลัพธ์ได้เป็น

รูปธรรมอย่างชัดเจนนั้น คือ กิจกรรม TPM ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปท่ัวโลกรวมท้ังประเทศ

ไทยด้วย สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ เนื่องจากกิจกรรม TPM เป็นกิจกรรมท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายใน  

เชงิปฏบัิต ิเมื่อเปรียบเท่ียบกับกิจกรรมอื่นๆ (สมชัย อัครทิวา, 2547) 
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บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน เป็น 1 ใน 12 บริษัทผลิตอาหารสัตว์บกในเครือเจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ก่อตั้งเมื่อปี 2520 ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์บกเพื่อจ าหน่ายในเขตภาคเหนือตอนบน  

มพีนักงาน 160 คน ก าลังการผลิต 28,000 ตันตอ่เดือน อาหารสัตวท่ี์ผลิตนัน้แบ่งเป็นอาหารหมูและอาหารไก่ อาหารสัตว์

ท่ีจ าหนา่ยมท้ัีงแบบอาหารถุงและแบบบรรจุรถไซโลสง่ตรงถึงฟาร์มลูกค้า (รุ่ง จันทร์นาค, 2558: สัมภาษณ)์ 

การท ากิจกรรม TPM ของบริษัท ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน เร่ิมจากผู้บริหารระดับสูงได้

เห็นความส าคัญของกิจกรรมท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและพัฒนางาน ผู้บริหารจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย

เพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัท น าหลักการของ TPM มาใช้ในการด าเนินงาน เร่ิมด าเนินกิจกรรม TPM ตั้งแต่เดือน 

ธันวาคม ปี 2555 และเพื่อเป็นการวัดผลอีกทางหนึ่ง ผู้บริหารจึงได้ก าหนดเป้าหมายให้บริษัทเข้าร่วมประกวดการด าเนิน

กิจกรรม TPM ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งทางบริษัทได้เข้าร่วมการตรวจประเมินรางวัล Excellent Award 

โดย JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) ในปี พ.ศ. 2559  โดยมีนโยบายว่า “พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม

ด าเนินงาน TPM เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความสามารถการผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุง

อย่างตอ่เนื่อง ท้ังคนและเครื่องจักร”  ส่งผลให้เกิดการลดความสูญเปล่า ท้ังเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) 

อุบัตเิหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

จากการด าเนินงาน TPM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน อาทิ ช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 900 ตันต่อวัน 

เป็น 1,100 ตันต่อวัน (นิกร ดีปา, 2558: สัมภาษณ์) คะแนนการประเมินการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการส่ง

มอบและความถูกต้องของสินค้าแก่ลูกค้า เพิ่มขึ้นจาก 90 เปอร์เซ็น เป็น 98 เปอร์ เซ็น (ณัทพงศ์ กามุณี , 2558: 

สัมภาษณ) อุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิาน เป็น 0 เปอร์เซ็นต่อเนื่อง (เชลง งามสม, 2558: สัมภาษณ์) และสุดท้ายเครื่องจักร

การขัดขอ้งท่ีสง่ผลกระทบตอ่การผลิต ลดลงจาก 2 เปอร์เซ็น เหลอื 0.2 เปอร์เซ็น (จตุพร เหมร, 2558: สัมภาษณ)์  

เนื่องด้วยกิจกรรม TPM มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนานหลายปี หลายๆองค์กรนั้น ในชว่งเร่ิมตน้ การท า

กิจกรรมพนักงานจะมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เมื่อด าเนินกิจกรรมไปสักระยะ การให้

ความส าคัญและความร่วมมือจะค่อยๆลดน้อยลง (สุทธิ สินทอง , 2547) การจะท าให้กิจกรรมด าเนินจนประสบ

ความส าเร็จได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร และต้องรักษาสภาพการท างานท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก  

ซึ่งผู้บริหารตอ้งมีหลักการบริหารกลยุทธ์ในการผลักดันให้การด าเนนิกิจกรรม TPM ประสบความส าเร็จ จ าเป็นตอ้งอาศัย

ปัจจัยความส าเร็จที่จะคอยขับเคลื่อนให้กิจกรรมลูล่่วงดั่งท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ เพื่อให้อุปสรรคจากการด าเนินกิจกรรม TPM 

ท่ีเป็นเร่ืองยากกลายเป็นเร่ืองง่าย และรักษามาตรฐานการท ากิจกรรมไว้อย่างตอ่เนื่อง 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้สนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของบริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการประยุกต์ใช้ ปรับปรุงแก้ไขวิธีการด าเนิน

กิจกรรมให้ประสบความส าเร็จต่อไป อีกท้ังเพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผู้สนใจในการด าเนินกิจกรรม TPM ได้อีกดว้ย 
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นิยามศัพท ์

TPM (Total Productive Maintenance) การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม เป็นรูปแบบการบ ารุงรักษาท่ี

เป็นระบบ ประกอบด้วย การวัดผล การวางแผน การปฏิบัติการ การปรับปรุงและการป้องกัน รวมถึงการจัดฐานข้อมูลใน

งานบ ารุงรักษา ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีมีการแบ่งไว้ โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุนและ

ตดิตามอยา่งใกล้ชิด 

กจิกรรม TPM ขับเคลื่อนดว้ยกิจกรรมหลัก 8 เสา คือ 

 เสาที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Focused Improvement: FI) 

 เสาที่ 2  การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM) 

 เสาที่ 3 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance: PM) 

 เสาที่ 4 การศกึษาและฝึกอบรม (Education &Training: ET) 

 เสาที่ 5 การจัดการเครื่องจักรใหม ่(Early Management: EM)  

 เสาที่ 6 การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพ (Quality Maintenance: QM) 

 เสาที่ 7 การปรับปรุงในส านักงาน (Office Improvement: OI) 

 เสาท่ี 8 การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environmental 

Management: SHE) 

 พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีท างานในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ได้แก่ 

พนักงานปฏิบัตกิาร หน้าหน้างาน ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารโรงงาน 

 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 5 ถนน

ซุปเปอร์ไฮเวย์ล าปาง – เชยีงใหม่ ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืงล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

 1. จุดประสงค์ของกิจกรรม TPM 

 การด าเนินกิจกรรม TPM มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตไปสู่ขีดจ ากัดสูงสุด โดยการลด

ความสูญเปล่าตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิธุรกิจขององค์กร (สมชัย อัครทิวา, 2547) โดยสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

  1) เพื่อลดปัญหาความสูญเปล่าจาก 3 ส่วน คือ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์ เคร่ืองเสียเป็นศูนย ์  

ในทุกกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ 5G คือ Genba (สถานท่ีหรือพื้นท่ีจริง)  Genbutsu (ของจริง)  Genjitsu 

(สถานการณ์จริง)  Genri (หลักการทางทฤษฎี)  และ Gensoku (ระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติ) (ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว , 

2555) 

  2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติงาน  

เพื่อลดความสูญเปล่า 

  3) เพื่อให้ทักษะ ความรู ้ความสามารถของพนักงานทุกคนสูงขึ้น 
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  4) เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององคก์ร ไปสู่การเป็นผู้ผลิตท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

 ซึ่งการท ากิจกรรม TPM จะเป็นการพัฒนาเคร่ืองจักรอุปกรณ์  พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร  โดยมีกิจกรรมหลัก 

8 เสา  คอยด าเนนิการขับเคลื่อนกิจกรรม TPM คือ  

  1) การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Focused Improvement: FI) 

  2) การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM) 

  3) การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance: PM) 

  4) การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training: ET) 

  5) การจัดการเครื่องจักรใหม ่(Early Management: EM) 

  6) การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพ (Quality Maintenance: QM) 

  7) การปรับปรุงในส านักงาน (Office Improvement: OI) 

  8) การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามั ยและสิ่ งแวดล้อม (Safety Health and Environmental 

Management: SHE) 

2. ปัจจัยความส าเร็จทีใ่ช้ในการด าเนินงาน TPM ขององคก์ร 

ในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จท่ีใช้ในการด าเนินงาน TPM ขององค์กรนี้ มีปัจจัยระดับการมีอิทธิพลต่อ

ความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM ในระดับองค์กร และปัจจัยระดับการมอีิทธิพลตอ่ความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM 

ท้ัง 8 เสา โดยมีผู้ศึกษาและให้นิยามเอาไว้ดว้ยกันหลายคนดังนี้ 

 2.1. ธานี อ่วมอ้อ (2547) ได้กลา่วถึงปัจจัยสูค่วามส าเร็จขของกิจกรรม TPM ไว้ ดังนี้ 

  2.1.1. ความจรงิจังของผู้บริหารสูงสุด (Top Management Commitment) 

  การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการด าเนินกิจกรรม TPM ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอันดับแรก  

โดยผู้บริหารควรให้ความจริงจังท้ังในเชงินโยบาย เชิงการกระท า และเชงิการสนับสนุน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ คือ  

  2.1.1.1. ความจรงิจังในเชงินโยบาย 

  1. ผู้บริหารต้องประกาศนโยบายการด าเนินกิจกรรม TPM เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏบัิต ิ

  2. ผู้บริหารตอ้งประกาศผังการบริหารกิจกรรม TPM เพื่อก าหนดขอบเขตการบริหารท่ีครอบคลุมท่ัวท้ัง

องคก์าร  

  3. ผู้บริหารต้องประกาศแตง่ตัง้คณะท างานกิจกรรม TPM เพื่อก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งมีระบบ 

  2.1.1.2. ความจรงิจังในเชงิการกระท า  

  1. ผู้บริหารต้องเป็นประธานและผู้น าในการด าเนินกิจกรรม TPM มีการกระจายอ านาจการบริหาร       

ลงมายังระดับปฏบัิตงิาน 

  2. ผู้บริหารต้องเป็นประธานในพิธีการต่างๆ เพื่อเป็นก าลังใจและแสดงความมุ่งมั่นในการด าเนิน

กิจกรรม TPM เชน่ พิธีเปิดโครงการ TPM การจัดการฝึกอบรม การประชุมวางแผน พิธีมอบรางวัล 
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  3. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นตรวจสอบและติดตามการด าเนินกิจกรรมในสายการผลิต  โดยต้องลงพื้นท่ี  

ตรวจเยี่ยมและสอบถามความคืบหนา้ อุปสรรคและปัญหาของการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ จากพนักงานฝ่ายตา่งๆ 

  2.1.1.3. ความจรงิจังในเชงิการสนับสนุน  

  1. ผู้บริหารต้องสนับสนุนทางด้านเวลาในการท ากิจกรรม TPM เช่น การยอมจ่ายค่าล่วงเวลาให้

พนักงานเพ่ือกิจรรมในชว่งท่ีต้องหยุดเครื่องจักรหรือในวันหยุด 

  2.  ผู้บริหารต้องสนับสนุนด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท ากิจกรรม TPM ต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์  

มเีพยีงพอต่อการด าเนนิกิจกรรม  

  3. ผู้บริหารต้องสนับสนุนด้านบุคลากร ในการท ากิจกรรม TPM จัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถ

เหมาะสมและจ านวนท่ีเพียงพอให้กับกิจกรรม TPM ด้วยการแต่งตัง้ โยกย้ายหรือรับพนักงานเพิ่มเตมิ นอกจากนี ้อาจต้อง

มกีารจ้างท่ีปรึกษา (Consultant) เพื่อให้การด าเนนิการเป็นไปอยา่งถูกทิศทางและมีผู้ชีน้ า 

  4. ผู้บริหารต้องสนับสนุนด้านด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม TPM เพื่อคอยช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหาขณะด าเนนิกิจกรรม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏบัิติงาน 

  2.1.2. กิจกรรมกลุ่มยอ่ย TPM (TPM Small-Group Activity) 

  ในสว่นของกิจกรรมกลุ่มยอ่ย เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคัญยิ่ง เน่ืองจากการท ากิจกรรม TPM มกีารแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีของแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ท้ังระดับผู้บริหาร ระดับฝ่าย ระดับแผนก จนถึงกลุ่มย่อยระดับปฏิบัติการ 

โดยมีปัจจัยความส าเร็จดังนีคอื 

  1. การด าเนนิกิจกรรมกลุ่มยอ่ยแบบคาบเกี่ยว (Overlapping Small-Group Activity) 

  โดยการท ากิจกรรมของพนักงานทุกฝ่ายในองค์การท่ีรูปแบบของกลุ่มย่อยจึงมีการคาบเกี่ยวกัน 

(Overlapping) ในบางบทบาทและบางหน้าท่ีของผู้น ากลุ่มย่อย จึงต้องอาศัยการสื่อสาร 2 ทางระหว่างระดับบริหารกับ

ระดับปฏบัิตกิาร (Top-down and Bottom-up)  เพื่อด าเนนิกิจกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

  2. การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มย่อยแต่ละระดับ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม TPM ของแต่ละระดับ

อย่างเหมาะสม 

  3. มีการประกวดกิจกรรมกลุ่มของบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (กลุ่ม AM) ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยหลักในการใช้

เครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันในกลุ่มยอ่ยท่ีใชเ้ครื่องจักร พร้อมท้ังให้รางวัลเพื่อเป็นการชักจูงใจ

ให้ผู้ใช้เครื่องจักรมีสว่นร่วมในกิจกรรม TPM ในการประกวดกิจกรรมระหว่างกลุ่ม 

2.2. Elliot 2001 (อา้งอิงใน Thomas R. Pomorski 2004) ได้อธิบายถึงอุปสรรค 11 ข้อ ท่ีคอยขัดขวางการด าเนิน

กิจกรรม TPM ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสิ่งท่ี Elliot ได้กลา่วถึงความสอดคล้องกับปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม 

TPM ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ท่ีต้องการประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมจ าเป็นต้องก าจัดอุปสรรค์ดังกล่าว

ตา่งๆ ดังนี้ 

 1. การประเมินหนา้ที่งานของพนักงานต่ าเกินไป ท าให้สร้างเกณฑ์มาตรฐานไม่เหมาะสมกับหนา้ที่งาน 

 2. ขาดความเป็นเอกภาพของผู้บริหาร 

 3. การประเมินความส าคัญของความรู้ต่ าเกนิไป ท าให้การพัฒนาด้านองค์ความรู้ไม่เหมาะสม 

 4. ความซับซ้อนของการประยุกตใ์ช ้TPM  
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 5. ความคาดหมายท่ีไม่สอดคล้องและไมช่ัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรและการตั้งวัตถุประสงค์ท่ีไม่

ชัดเจนและไมส่ามารถวัดผลได้ 

 6. ขาดความทะเยอทะยานและความมุง่มั่น 

 7. วัตถุประสงค์ของพนักงานไมส่อดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

 8. การละเลยต่อโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการ เช่น การลดความผันแปรของกระบวนการ การบริการ ตน้ทุน

และความปลอดภัย 

 9. พนักงานต่อตา้น ไมป่ฏบัิตติามขอ้บังคับ 

 10. องค์กรขาดประสบการณ์การบริหารแบบมสี่วนร่วม 

 11. เนน้ไปท่ีผลลัพธ์มากกวา่คุณภาพของกระบวนการภายใน  

  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อนุสร ผโลปกรณ์ (2548)  ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาแนวทางประยุกต์ใช้การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลส าหรับ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก มวีิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน

และวิศวกร โดยเลอืกกลุ่มตัวอยา่งจาก พนักงานในโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์ จ ากัด จ านวน 18 ตัวอย่าง และโรงงานสยาม

บรรจุภัณฑ์ ราชบุรี จ ากัด จ านวน 12 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วสรุปปัจจัย

ความส าเร็จออกเป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยหลัก 8 เสาและปัจจัยรองในแต่ละเสา จากนั้นท าการออกแบบสอบถามโดย      

การน าเอาปัจจัยหลักและปัจจัยรองมาเปรียบเทียบกันเป็นคู่ๆ ตามหลักการของกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ 

(Analysis Hierarchy Process: AHP) โดยประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามโดยการใชโ้ปรแกรม Expert Choice 2000 

เพื่อหาล าดับของปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้งในส่วนของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยการใชค้่าเฉลี่ยของทุกปัจจัยซึ่ง

ค่าความไม่สอดคล้อง (Inconsistency) นั้นต้องมีค่าน้อยกว่า 0.1 ผลการศึกษาพบว่า ล าดับความส าคัญของปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม TPM ของงานวิจัยได้แบ่งปัจจัยออกเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยปัจจัยหลักท่ี

ส่งผลตอ่ความส าเร็จมากท่ีสุดไปยังนอ้ยท่ีสุด คือ 

 1. เสาท่ี 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง  

 2. เสาที่ 2 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง   

3. เสาที่ 3 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาเชงิวางแผน 

 4. เสาที่ 6 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความช านาญของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

 5. เสาที่ 8 การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม 

 6. เสาที่ 4 การด าเนนิกิจกรรมบ ารุงรักษาคุณภาพ  

 7. เสาที่ 5 การด าเนนิกิจกรรมการควบคุมขั้นตน้  

 8. เสาที่ 7 การด าเนนิกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพทางฝ่ายส านักงาน  

 โดยปัจจัยรองของปัจจัยหลักที่ส่งผลตอ่ความส าเร็จมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุด คือ 

 1. เสาท่ี 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ืองเพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1.1. ความเอาใจใส่ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายผลิต  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   469 

 

  1.2. การอบรมพนักงานให้มีทักษะในการปรับปรุงงาน 

  1.3. ความชัดเจนในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสีย 

  1.4. การตดิตามความคบืหนา้ในการท า Kaizen ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1.5. การก าหนดหัวขอ้เร่ืองตอ้งเฉพาะเจาะจงและเหมาะสม 

  1.6. เนน้การลดความสูญเสียในแต่ละเร่ืองท่ีเจาะจงให้เป็นศูนย์ 

 2. เสาที่ 2 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 

  2.1. ความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูงในการลงมอืท ากิจกรรมการบ ารุง รักษาดว้ยตนเอง 

  2.2. การผลักดันกิจกรรมของเครื่องจักรต้นแบบ 

  2.3. การจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 

  2.4. งานซ่อมแซมจะตอ้งได้รับการสนองตอบอย่างรวดเร็ว 

  2.5. การประชุมกลุม่ย่อย 

  2.6. บอร์ดแสดงสถานะกิจกรรม 

 3. เสาที่ 3 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาเชงิวางแผน 

  3.1. การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงานซ่อมบ ารุง 

  3.2. การจัดตั้งสายการผลิตต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดสภาวะการหยุดชะงักงันของเคร่ืองจัก ร    

เป็นศูนย์ 

  3.3. การแบ่งประเภทและการจัดล าดับความส าคัญของเครื่องจักรท่ีชัดเจน 

  3.4. ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนงานและความรับผิดชอบบางส่วนจากพนักงานซ่อมบ ารุงไปยัง

พนักงานปฏิบัตงิาน 

  3.5. การเลอืกใช้ Corrective Base Maintenance และ Time Base Maintenance อย่างเหมาะสม 

  3.6. ระบบการจัดเก็บขอ้มูลตา่งๆของเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. เสาที่ 6 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความช านาญของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

  4.1. การจัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ท่ีชัดเจน 

  4.2. การน า Radar Chart มาใชว้ัดระดับและกระตุน้พนักงาน 

  4.3. การเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง 

  4.4. การจัดท าหอ้งฝึกอบรม (Training Room) และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  4.5. การน าพนักงานไปศึกษา ดูงานโรงงานอ่ืนๆ 

 5. เสาที่ 8 การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม 

  5.1. การอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัตเิหตุ 

  5.2. การตรวจสอบตดิตามและแก้ไข ค่าตา่งๆทางด้านสิ่งแวดลอ้ม 

  5.3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

  5.4. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

 6. เสาที่ 4 การด าเนนิกิจกรรมบ ารุงรักษาคุณภาพ 
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  6.1. การผลักดันกิจกรรมจากเสา FI, PM, AM, ET, EM 

  6.2. การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงาน 

  6.3. การจัดตัง้สายการผลิตตน้แบบ 

  6.4. การก าหนดมาตรฐานการปฏบัิตงิานและการตรวจสอบเครื่องจักรโดยการใช ้QM Matrix 

  6.5. การวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จรงิของปัญหา 

  6.6. การก าหนด Q Component ของเครื่องจักร 

 7. เสาที่ 5 การด าเนนิกิจกรรมการควบคุมขั้นตน้ 

  7.1. การสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการพิจารณา 

  7.2. การอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงความสามารถและข้อจ ากัดต่างๆ 

ของเครื่องจักร 

  7.3. การประยุกตใ์ชร้ะบบ Maintenance Prevention อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  7.4. การน าเอาระบบ Design Review มาใชก้ับผลิตภัณฑท่ี์มีผลกระทบตอ่กระบวนการผลิต 

  7.5. การกระตุ้นและเสริมสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

 8. เสาที่ 8 การด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพทางฝ่ายส านักงาน 

  8.1. การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงานส านักงาน 

  8.2. การจัดตั้งพืน้ท่ีต้นแบบก่อนและขยายผลไปยังพืน้ท่ีอ่ืน 

  8.3. การประชุมกลุม่ย่อย 

  8.4. บอร์ดแสดงสถานะกิจกรรม 

  8.5. บทเรียนจุดเดียว (One Point Lesson: OPL)   

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์   เจริญศักดิ์ สินธุธาน  และสุรวุฒิ แก้ววิมล (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จหลักของการจัดการผลผลิตท่ัวท้ังองค์กร (TPM) ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก  

มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ หัวหน้างาน วิศวกร และเจ้าหน้าท่ี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากพนักงานใน

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด จ านวน 27 ตัวอย่าง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมแล้วสรุป

ปัจจัยความส าเร็จออกเป็น 3 ส่วนคือ ปัจจัยความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM ขององค์กร การล าดับความส าคัญของ

เสาหลักท้ัง 8 เสาและปัจจัยแห่งความส าเร็จในแต่ละองค์ประกอบของเสา จากนั้นท าการรวบรวมสอบถามจัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยต่างๆ โดยใช้ Analysis Hierarchy Process (AHP) ผลการศึกษาพบว่า ล าดับความส าคัญของปัจจัย

แห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม TPM ของงานวิจัยได้แบ่งปัจจัยออกเป็นระดับองค์กรและระดับเสา โดยปัจจัย

ความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM ของระดับองค์กรมากที่สุดไปยังนอ้ยท่ีสุด คือ 

 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และสนับสนุนกิจกรรม TPM อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

 2. พนักงานให้ความสนับสนุนในการท ากิจกรรมอยา่งเต็มท่ี 

 3. พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงผลประโยชน ์ที่จะได้จากกิจกรรม TPM 

 4. การมกีิจกรรมกลุ่มยอ่ยของกิจกรรม TPM 
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 5. ผู้จัดการแผนกและคณะกรรมการพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบแต่ละเสา มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีตนเองได้รับ

มอบหมายอยา่งจริงจัง 

 6. การท างานเป็นทีมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 7. มกีารจัดการส่งเสริมกิจกรรม TPM อย่างตอ่เนื่อง 

 8. การฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติมีทักษะในการซ่อมบ ารุงและระบบองค์กรสามารถก้าวตามทันเทคโนโลยี  

ท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 9. มกีารจัดอบรมอยา่งต่อเนื่องในการด าเนนิงานดา้น TPM 

 10. การวางแผนกิจกรรม TPM ควรมคีวามชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 11. การจัดแหลง่ข้อมูลให้มคีวามพร้อมเพื่อการด าเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร 

 12. การให้รางวัลและการยอมรับแก่ทีมงานหรือพนักงานที่มผีลงานปรากฏ 

 13. การบริหารองคก์รให้สามารถรองรับการด าเนนิกิจกรรม TPM 

 14. การวัดผลและผลกระทบจากกิจกรรม TPM 

โดยปัจจัยความส าเร็จของแตล่ะเสาเรียงล าดับมากที่สุดไปยังนอ้ยท่ีสุด คือ 

 1. เสาท่ี 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ืองเพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

  1.1. ความเอาใจใส่ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายผลิต    

  1.2. การอบรมพนักงานให้มีทักษะในการปรับปรุงงาน 

  1.3. ความชัดเจนในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสีย 

 2. เสาที่ 2 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 

  2.1. ความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 

  2.2. การผลักดันกิจกรรมของเครื่องจักรต้นแบบ 

  2.3. การจัดสรรเวลาในการท ากิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 

  2.4. การประชุมกลุม่ย่อย 

 3. เสาที่ 3 การด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาเชงิวางแผน 

  3.1. การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงานซ่อมบ ารุง     

  3.2. การจัดตั้ง Model Line เพื่อเป็นตัวอยา่งให้เกิด Zero Breakdown    

  3.3. การถ่ายโอนงานจากพนักงานซ่อมบ ารุงไปยังพนักงานปฏิบัตงิาน    

  3.4. การแบ่งประเภทและการจัดล าดับความส าคัญของเครื่องจักรท่ีชัดเจน 

 4. เสาที่ 4 การด าเนนิกิจกรรมบ ารุงรักษาคุณภาพ (น้ าหนักความส าคัญ 14.0 อยู่ในระดับความส าคัญมาก) 

  4.1. การวเิคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา      

  4.2. การผลักดันกิจกรรมจากเสา FI, PM, AM, ET, EM      

  4.3. มีการปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงาน      

  4.4. การจัดตั้งสายการผลิตต้นแบบเพื่อลดข้อบกพร่อง 
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 5. เสาที่ 5 การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความช านาญของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

  5.1. การจัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ท่ีชัดเจน     

  5.2. การเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง     

  5.3. การน า Radar Chart มาใชว้ัดระดับและกระตุน้พนักงาน     

  5.4. การจัดท าหอ้งฝึกอบรม (Training Room) และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 6. เสาที่ 6 การด าเนนิกิจกรรมการควบคุมขั้นตน้  

  6.1. การสร้างระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการพิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่    

  6.2. การปรับปรุงทักษะและให้ความรู้แกพ่นักงาน      

  6.3. การประยุกตใ์ชร้ะบบ Maintenance Prevention      

  6.4. การน าเอาระบบ Design Review มาใชก้ับผลิตภัณฑท่ี์มีผลกระทบตอ่กระบวนการผลิต 

 7. เสาที่ 7 การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอ้ม  

  7.1. การอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัตเิหตุ     

  7.2. การตรวจสอบตดิตามและแก้ไข ค่าตา่งๆทางด้านสิ่งแวดลอ้ม     

  7.3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อล าดับความส าคัญของปัญหา  

  7.4. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพแก่พนักงาน 

 8. เสาที่ 8 การด าเนนิกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพทางฝ่ายส านักงาน  

  8.1. การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้พนักงานส านักงาน     

  8.2. การจัดตั้งพืน้ท่ีต้นแบบก่อนและขยายผลไปยังพืน้ท่ีอ่ืน     

  8.3. การประชุมกลุม่ย่อย 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

 เนื้อหาในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน คร้ังนี้ ประกอบด้วยวิธีการและแนวทางในการด าเนินกิจกรรม TPM ให้ประสบความส าเร็จ

ของบริษัท บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมของเสา  

ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก 8 เสา ได้แก่ 

เสาที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Focused Improvement: FI) 

เสาที่ 2  การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM) 

เสาที่ 3 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance: PM) 

เสาที่ 4 การศกึษาและฝึกอบรม (Education &Training: ET) 

เสาที่ 5 การจัดการเครื่องจักรใหม ่(Early Management: EM)  

เสาที่ 6 การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพ (Quality Maintenance: QM) 
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เสาที่ 7 การปรับปรุงในส านักงาน (Office Improvement: OI)  

เสาท่ี 8 การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environmental 

Management: SHE)  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จที่มีอทิธิพลต่อการด าเนนิกิจกรรม TPM ของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) สาขาล าพูน มีขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย  1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บ

รวบรวมขอ้มูล  4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานท้ังหมดของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 

ซึ่งมีจ านวนพนักงงานทัง้หมด 160 ราย ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานท้ังหมดของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ซึ่งมีจ านวน

พนักงงานทัง้หมด 160 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ

การท างาน ระยะเวลาการท างาน แผนกหน้าท่ีงานของพนักงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ประกอบไปด้วยปัจจัยระดับการมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM  

ในระดับองค์กร และปัจจัยระดับการมอีทิธิพลตอ่ความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM ของแต่ละเสา ท้ัง 8 เสา 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามได้ถูกน ามาวเิคราะห์ โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  ประกอบด้วย 

ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย ใชม้าตรวัดตามวิธี Rating Scale 

ผลการศึกษา  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

สาขาล าพูน ท้ังหมด 160 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.4 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 32.5 มีสถานภาพสมรส 

ร้อยละ 78.8 มีอายุของการท างานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.0 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษา      

ตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.5 ส่วนใหญ่มีลักษณะการท างานแบบเต็มเวลา ร้อยละ 56.9 และพนักงานส่วนใหญ่

สังกัดหนว่ยงานคลังวัตถุดิบและอาหารส าเร็จรูป รอ้ยละ 38.8 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับการมอีทิธิพลต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรม TPM ของระดับองค์กร 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ระดับองค์กร เรียงล าดับ   

จากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
ผู้บริหารให้ความส าคัญและประกาศเจตนารมณใ์น           

การด าเนนิกิจกรรม TPM อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 
4.71 0.468 

มอีทิธิพลมาก

ท่ีสุด 

2 
ผู้บริหารมกีารกระจายอ านาจและบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจน     

ลงสูร่ะดับปฏบัิตงิานอย่างท่ัวถึง 
4.29 0.732 มอีทิธิพลมาก 

3 
ผู้บริหารมกีารสนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องใน              

การด าเนนิกิจกรรม TPM อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 
4.11 0.640 มอีทิธิพลมาก 

4 
ผู้บริหารมคีวามมุ่งมั่นในการตรวสอบและตดิตาม            

การด าเนนิกิจกรรม TPM อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 
4.06 0.627 มอีทิธิพลมาก 

5 
ผู้บริหารมกีารก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสามารถ

วัดผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม TPM ท่ีชัดเจน 
4.01 0.561 มอีทิธิพลมาก 

6 
มกีารก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มย่อยในแตล่ะระดับให้กับ

พนักงานทุกคนอยา่งเหมาะสม 
3.93 0.620 มอีทิธิพลมาก 

7 
มกีารจัดอบรมยกระดับความสามารถของพนักงาน         

อย่างตอ่เนื่อง 
3.89 0.688 มอีทิธิพลมาก 

8 
มกีารประยุกตใ์ชแ้นวทางปฏิบัตขิอง TPM ให้งา่ยตอ่         

การด าเนนิกิจกรรมในองค์กร 
3.88 0.661 มอีทิธิพลมาก 

9 
มกีารด าเนนิกิจกรรม TPM ท่ีเน้นคุณภาพของกระบวนการ

ภายในมากกวา่ผลลัพธ์ 
3.88 0.783 มอีทิธิพลมาก 

10 

มกีารจัดประกวดกิจกรรมกลุ่มยอ่ยภายในระหว่างกลุ่ม เพื่อ

เป็นขวัญและก าลังใจในการชักจูงให้ท ากจิกรรม TPM อย่าง

ตอ่เนื่อง 

3.86 0.677 มอีทิธิพลมาก 

11 
มกีารสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้กับพนักงานในการด าเนิน

กิจกรรม 
3.81 0.693 มอีทิธิพลมาก 

12 
มกีารจัดกิจกรรมสง่เสริมการด าเนนิกิจกรรม TPM          

อย่างตอ่เนื่อง 
3.75 0.654 มอีทิธิพลมาก 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   475 

 

13 
มกีารประเมินทักษะความรู้ของพนักงานและ                     

มกีารพัฒนาอย่างเหมาะสม 
3.75 0.673 มอีทิธิพลมาก 

14 
มกีารสร้างระบบบริหารงานท่ีเหมาะสม                          

ในการด าเนินกิจกรรม TPM 
3.69 0.673 มอีทิธิพลมาก 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับการมอีทิธิพลต่อความส าเร็จในการท ากจิกรรม TPM ของแต่ละเสา 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมของระดับการมอีทิธิพลตอ่การด าเนินกิจกรรม TPM ของแต่ละเสา เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

อันดับ เสา ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 เสาที่ 6 การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพ (Quality Maintenance: QM) 4.14 มอีทิธิพลมาก 

2 เสาที่ 4 การศกึษาและฝกึอบรม (Education &Training: ET) 4.05 มอีทิธิพลมาก 

3 เสาที่ 3 การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance: PM) 4.04 มอีทิธิพลมาก 

4 
เสาที่ 8 การจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 

(Safety Health and Environmental Management: SHE) 
4.03 มอีทิธิพลมาก 

5 เสาที่ 5 การจัดการเครื่องจักรใหม ่(Early Management: EM) 4.00 มอีทิธิพลมาก 

6 เสาที่ 2  การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM) 3.99 มอีทิธิพลมาก 

7 เสาที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Focused Improvement: FI) 3.99 มอีทิธิพลมาก 

8 เสาที่ 7 การปรับปรุงในส านักงาน (Office Improvement: OI) 3.90 มอีทิธิพลมาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 1  

               การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง (Focused Improvement: FI) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การก าจัดความสูญเสียในแต่ละเร่ืองท่ีเจาะจง (Loss Structure of 

Focused Improvement Pillar) ให้เป็นศูนย์ (Zero Losses) 
4.20 0.662 

มอีทิธิพล

มาก 

2 
การอบรมพนักงานให้มีทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem 

Solving Skill) 
4.01 0.756 

มอีทิธิพล

มาก 

3 การอบรมพนักงานให้มีทักษะในการปรับปรุงงาน (Kaizen Skill) 3.99 0.619 
มอีทิธิพล

มาก 

4 
การตดิตามความคบืหนา้ในการท าโครงการ Kaizen ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
3.95 0.716 

มอีทิธิพล

มาก 

5 
ความชัดเจนในการวิเคราะห์ต้นทุนและความสูญเสีย (Loss Cost 

Matrix) 
3.92 0.593 

มอีทิธิพล

มาก 

6 

การก าหนดหัวขอ้เร่ืองท่ีจะปรับปรุงตอ้งเฉพาะเจาะจงและ

เหมาะสม เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall 

Equipment Effectiveness: OEE) ดีขึ้น 

3.85 0.675 
มอีทิธิพล

มาก 
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 2  

                การบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance: AM) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การผลักดันกจิกรรมของเครื่องจักรต้นแบบโดยผู้บริหาร       

เป็นต้นแบบ (Manager Model) ในการด าเนินกิจกรรม 
4.33 0.620 

มอีทิธิพล

มาก 

2 
การอบรมทักษะและความรู้การบ ารุงรักษาเครื่องจักร          

ด้วยตนเองให้กับพนักงานปฏิบัตงิาน (Operator) 
4.09 0.695 

มอีทิธิพล

มาก 

3 
การประชุมกลุม่ย่อย (Small Group Activity) เพื่อติดตาม

ความก้าวหนา้ของการด าเนนิกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
4.00 0.682 

มอีทิธิพล

มาก 

4 
การท าบอร์ดแสดงสถานะกิจกรรม (Activity Board) เพื่อแสดง

ความความกา้วหนา้ของการด าเนนิกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
3.91 0.542 

มอีทิธิพล

มาก 

5 การจัดท าการสอนงานเฉพาะเร่ือง (One Point Lesson: OPL) 3.93 0.562 
มอีทิธิพล

มาก 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 3  

                การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance: PM) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา

เครื่องจักรให้พนักงานซ่อมบ ารงุ 
4.06 0.541 

มอีทิธิพล

มาก 

2 
การให้การสนับสนุนแก่พนักงานปฏบัิตงิาน (Operator)            

ในการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาดว้ยตนเอง 
4.05 0.581 

มอีทิธิพล

มาก 

3 

การเลอืกใช้การบ ารุงรักษาเชงิแก้ไขปรับปรุง (Corrective Base 

Maintenance: CM) และการบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน (Preventive 

Maintenance: PM) อย่างเหมาะสมสูเ่ครื่องเสียเป็นศูนย์       

(Zero Breakdown) 

4.04 0.685 
มอีทิธิพล

มาก 

4 
การแบ่งประเภทและการจัดล าดับความส าคัญของ       

เครื่องจักรท่ีชัดเจน 
4.02 0.722 

มอีทิธิพล

มาก 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

5 ระบบการจัดเก็บขอ้มูลตา่งๆของเครื่องจักรท่ีมีประสิทธิภาพ 4.01 0.691 
มอีทิธิพล

มาก 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 4  

       การศึกษาและฝึกอบรม (Education &Training: ET) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การสนับสนุนและพัฒนาทักษะในดา้นตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง           

กับการท างานของพนักงานอย่างตอ่เนื่อง เชน่ ดูงานโรงงานอ่ืนๆ 
4.18 0.581 

มอีทิธิพล

มาก 

2 
การเสริมสร้างกิจกรรมและบรรยากาศให้พนักงานมี            

การพัฒนาตนเอง 
4.13 0.612 

มอีทิธิพล

มาก 

3 การจัดท าห้องฝกึอบรมและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4.03 0.629 
มอีทิธิพล

มาก 

4 การน า Radar Chart มาใชว้ัดระดับความรู้และกระตุน้พนักงาน 3.99 0.572 
มอีทิธิพล

มาก 

5 การจัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ท่ีชัดเจน 3.93 0.674 
มอีทิธิพล

มาก 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 5  

                การจัดการเครื่องจักรใหม ่(Early Management: EM) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 

การสร้างระบบข้อมูลขา่วสารการบ ารุงรักษา (Maintenance 

Prevention (MP) information system) และประยุกตใ์ชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.16 0.757 
มอีทิธิพล

มาก 

2 
การอบรมและให้ความรู้แกพ่นักงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึง

ความสามารถและข้อจ ากัดต่างๆของเครื่องจักรใหม่ 
4.02 0.619 

มอีทิธิพล

มาก 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

3 การวเิคราะห์และพิจารณา Life Cycle Cost (LCC) อย่างแมน่ย า 3.97 0.668 
มอีทิธิพล

มาก 

4 
การสร้างระบบการจัดการเครื่องจักรใหม ่(Flow Early 

Management) ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใชใ้นการพิจารณาโครงการ 
3.93 0.626 

มอีทิธิพล

มาก 

5 การน า Design Review (DR) มาใชก้ับการจัดการเครื่องจักรใหม่ 3.92 0.691 
มอีทิธิพล

มาก 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 6  

                การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพ (Quality Maintenance: QM) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพดว้ย QM Infinity Loop อย่างจรงิจัง

และตอ่เนื่อง 
4.23 0.644 

มอีทิธิพล

มาก 

2 
การวเิคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพ

อย่างถูกต้องและแมน่ย า 
4.16 0.687 

มอีทิธิพล

มาก 

3 
การพัฒนาทักษะและความรู้การควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control Skill and Knowledge) ให้แกพ่นักงาน 
4.09 0.618 

มอีทิธิพล

มาก 

4 การผลักดันกจิกรรมจากเสา FI, AM, PM, EM, ET 4.08 0.589 
มอีทิธิพล

มาก 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 7  

               การปรับปรุงในส านักงาน (Office Improvement: OI) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานส านักงาน 4.03 0.576 
มอีทิธิพล

มาก 

2 การจัดตัง้พื้นท่ีต้นแบบก่อนและขยายผลไปยังพืน้ท่ีอ่ืน 3.90 0.626 
มอีทิธิพล

มาก 

3 การจัดท าการสอนงานเฉพาะเร่ือง (One Point Lesson: OPL) 3.89 0.545 
มอีทิธิพล

มาก 

4 
การประชุมกลุม่ย่อย (Small Group Activity) เพื่อติดตาม

ความก้าวหนา้ของการด าเนนิกจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
3.86 0.639 

มอีทิธิพล

มาก 

5 
การท าบอร์ดแสดงสถานะกิจกรรม (Activity Board) เพื่อแสดง

ความความกา้วหนา้ของการด าเนนิกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
3.83 0.646 

มอีทิธิพล

มาก 

 

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการมีอทิธิพลต่อการด าเนินกิจกรรม TPM ของระดับเสาท่ี 8 การ 

        จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Health and Environmental Management:  

        SHE) เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย 

ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1 
การอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
4.21 0.658 

มอีทิธิพล

มาก 

2 การสง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพแก่พนักงาน 4.08 0.682 
มอีทิธิพล

มาก 

3 
การตรวจสอบตดิตามและแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม 
4.02 0.649 

มอีทิธิพล

มาก 

4 
การจัดการกับความเสี่ยง เช่น Near Miss และจัดท า Safety 

Kaizen 
3.94 0.637 

มอีทิธิพล

มาก 
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ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

5 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3.88 0.530 
มอีทิธิพล

มาก 

 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วมของบริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน โดยใช้แนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการศึกษาตามตาราง  

โดยประเด็นย่อยของแตล่ะเสาในตาราง เป็นประเด็นย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับการมอีทิธิพลสูงท่ีสุดของแต่ละเสา  ดังนี้ 

ตารางที่ 11  ตารางสรุปการอภิปรายผล  

ระดับ ปัจจัยที่มรีะดบัการมอีทิธิพลมาก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อนุสร ผโลปกรณ์ 

(2548) 

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 

เจรญิศักดิ์ สนธิุธาน 

และสุรวุฒิ แกว้วิมล 

(2553) 

องคก์ร 

ผู้บ ริหารให้ความส าคัญ และประกาศ

เจตนารมณ์ในการด าเนินกิจกรรม TPM 

อย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

สอดคล้อง 

ไมไ่ด้ศึกษาปัจจัย

ความส าเร็จที่มอีทิธิพล

ตอ่การท ากิจกรรม TPM 

ของระดับองค์กร 

เสาที่ 1 การ

ปรับปรุง

เฉพาะเร่ือง 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง สอดคล้อง 

การก าจัดความสูญเสียในแต่ละเร่ืองท่ี

เจาะจง (Loss Structure of Focused 

Improvement Pillar) ให้เป็นศูนย ์ 

ความเอาใจใส่ในการ

บ ารุงรักษาเครื่องจักร

ของพนักงานในฝ่ายผลิต 

ความเอาใจใส่ในการ

บ ารุงรักษาเครื่องจักร

ของพนักงานในฝ่ายผลิต 

เสาที่ 2 การ

บ ารุงรักษา

ด้วยตนเอง 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง สอดคล้อง 

การผลักดันกจิกรรมของเครื่องจักรต้นแบบ

โดยผู้บริหารเป็นต้นแบบ (Manager Model) 

ในการด าเนินกิจกรรม 

สอดคล้อง สอดคล้อง 
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ระดับ ปัจจัยที่มรีะดบัการมอีทิธิพลมาก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อนุสร ผโลปกรณ์ 

(2548) 

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ 

เจรญิศักดิ์ สนธิุธาน 

และ สุรวุฒิ แก้ววิมล 

(2553) 

เสาที่ 3 การ

บ ารุงรักษา

ตามแผน 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง สอดคล้อง 

การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้

พนักงานซ่อมบ ารุง 

สอดคล้อง สอดคล้อง 

เสาที่ 4 

การศึกษาและ

ฝึกอบรม 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง สอดคล้อง 

การสนับสนุนและพัฒนาทักษะในดา้นตา่งๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงาน

อย่างตอ่เนื่อง เชน่ ดูงานโรงงานอ่ืนๆ 

การจัดท าแผนการ

ฝึกอบรม (Training Road 

Map) ท่ีชัดเจน 

การจัดท าแผนการ

ฝึกอบรม (Training Road 

Map) ท่ีชัดเจน 

เสาที่ 5 การ

จัดการ

เครื่องจักรใหม ่

มอีทิธิพลมาก ไมส่อดคล้อง สอดคล้อง 

การสร้างระบบข้อมูลขา่วสารการ

บ ารุงรักษา (Maintenance Prevention (MP) 

information system) และประยุกตใ์ชอ้ย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

สอดคล้อง สอดคล้อง 

เสาที่ 6 การ

บ ารุงรักษาเชงิ

คุณภาพ 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง สอดคล้อง 

การบ ารุงรักษาเชงิคุณภาพดว้ย QM 

Infinity Loop อย่างจรงิจังและตอ่เนื่อง 

การผลักดันกจิกรรม

จากเสา FI, PM, AM, 

ET, EM 

สอดคล้อง 

เสาที่ 7 การ

ปรับปรุงใน

ส านักงาน 

มอีทิธิพลมาก ไมส่อดคล้อง ไมส่อดคล้อง 

การปรับปรุงทักษะและเพิ่มความรู้ให้กับ

พนักงานส านักงาน 
สอดคล้อง สอดคล้อง 

เสาที่ 8 การ

จัดการด้าน

ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย

สิ่งแวดลอ้ม 

มอีทิธิพลมาก สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 

การอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ

สิ่งแวดลอ้ม 

สอดคล้อง สอดคล้อง 

โดยสาเหตุของความไม่สอดคล้องอาจเนื่องจากลักษณะของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ี      

แตกตา่งกัน และลักษณะของภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษา ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนนิกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวผีลท่ีทุกคนมีส่วนร่วมของบริษัท  

ซีพเีอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน มีขอ้เสนอแนะ ดังตอ่ไปน้ี  

 1. ผู้บริหารมอีิทธิพลตอ่ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ระดับองค์กรของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ดังนัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและประกาศเจตนารมณใ์นการด าเนินกิจกรรม TPM อย่าง

จริงจัง ผู้บริหารควรมีการกระจายอ านาจและบทบาทหน้าท่ีท่ีชัดเจนลงสู่ระดับปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง รวมถึงมี             

การสนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม TPM มีความมุ่งมั่นในการตรวจสอบและติดตามการด าเนิน

กิจกรรม TPM ผู้บริหารควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิกิจกรรม TPM ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน 

 2. จากปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ระดับกิจกรรมเสาของบริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน บริษัทควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับเสาท่ี 6 การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ 

โดยเฉพาะประเด็นการบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพด้วย QM Infinity Loop อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงการวิเคราะห์และ  

หาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพอย่างถูกต้องและแมน่ย า และการพัฒนาทักษะและความรู้การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control Skill and Knowledge) ให้แกพ่นักงาน  

 3. จากปัจจัยประเด็นย่อยท่ีมีอทิธิพลสูงท่ีสุด 10 อันดับแรกตอ่ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ของแต่

ละเสา ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน โดยผู้บริหารควรน าประเด็นย่อยท้ัง 10 อันดับเป็น

ตัวขับเคลื่อนหลักของกิจกรรมแต่ละเสา โดยการส่งเสริมและพลักดันให้กับพนักงานทุกระดับให้เห็นถึงความส าคัญใน  

การด าเนินกิจกรรม TPM ด้วยประเด็นย่อยท้ัง 10 อันดับ ซึ่งพนักงานทุกระดับต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการยึดถือปฏิบัติ

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนกลายเป็นกิจวัตรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลของการด าเนินกิจกรรม TPM ประสบผลส าเร็จ
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