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บทคัดย่อ 
 
สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน และผันผวนอยู่ตลอดเวลา

จากความไม่แน่นอนดังกล่าวท าให้บริษัท และองค์กรต่างๆ ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการอยู่รอดใน
ธุรกิจ เช่นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน การลดต้นทุน ท าให้ต้องมีการน าระบบบริหารงาน
คุณภาพเข้ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้แก่องค์กร ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
(Total productive maintenance, TPM) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าว โดย
มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาอย่างบูรณาการโดยทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง , กิจกรรมเสาหลักการ
บ ารุงรักษาด้วยตนเอง, กิจกรรมเสาหลักการบ ารุงรักษาตามแผน, กิจกรรมเสาหลักการพัฒนาทักษะ
และความช านาญบุคลากร, กิจกรรมเสาหลักการบริหารในขั้นเริ่มแรก , กิจกรรมเสาหลักการ
บ ารุงรักษาคุณภาพ, กิจกรรมเสาหลัก TPM ในหน่วยงานธุรการและบริหารและหน่วยงานสนับสนุน , 
กิจกรรมเสาหลักการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ได้ท าการเก็บข้อมูลจากโรงงานการผลิตจ านวน 4 โรงงานโดยจะมีทั้ง ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล
จ านวน 2 โรงงาน และเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการ
บ ารุงรักษาจ านวน 2 โรงงาน โดยสิ่งที่ศึกษาคือ ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับ งานวิจัยหรือวรรณกรรมต่าง 5 ปัจจัย ต่อผลลัพธ์
จากการด าเนินกิจกรรม รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสอดคล้องกับทฤษฎีจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด 5 
ปัจจัยต่อผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลทุกปัจจัยมี
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ความสอดคล้องหมด ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงาน
คุณภาพอ่ืนๆ มาใช้มีความสอดคล้องอยู่สองปัจจัยคือ การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร  
และการมีสวนร่วมของพนักงาน ส่วนที่ไม่มีความสอดคล้องคือ การพัฒนาและฝึกอบรม ความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

จากผลการวิจัยจากกรอบทฤษฎีปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยต่อผลลัพธ์การด าเนินงานได้แก่ ด้าน
ผลผลิต, ด้านคุณภาพ, ด้านต้นทุน, ด้านการส่งมอบ, ด้านความปลอดภัย, ด้านขวัญและก าลังใจ 
พบว่าทั้ง 5 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลส่งผลต่อผลลัพธ์
การด าเนนิงานทั้ง 6 ด้าน 

นอกจากนี้ ในส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมได้แก่ งบประมาณ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพในการน ากิจกรรมกลุ่มย่อยคือสภาพเครื่องจัก 

ค าส าคัญ: TPM, ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล, บ ารุงรักษา, ระบบบริหารงานคุณภาพ 
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ABSTRACT 
 
Economic conditions and industry today is uncertain. There are Volatility 

and uncertainty all the time. Organizations have to enhance their ability to survive in 
the business. Such as increased performance, cost reduction. All this factor has led 
to the introduction of the Quality Management System was used to optimize the 
operation of the organization. TPM (Total productive maintenance, TPM) is one 
option to enhance it. With a focus on improving the maintenance system integration 
by all concerned to participate in the activities. The main activities include: There are 
8 Activities pillars such as Focused Improvement, Autonomous Maintenance, Planned 
Maintenance, Education and Training, Early Management, Quality Maintenance, Office 
Improvement, Safety and Environmental Management. 

Data were collected from four production factory. Factory of the plant 
will be both medium and large Size, those who were interviewed are 2 executive or 
managers associated with TPM. And 2 Managers associated with other quality systems 
used in the maintenance of the plant. The object for this study is to determine 5 
critical success factor in Total productive maintenance activities form Research 
literature and compared to the results from the interviews. And relative from 5 
critical success factor and results from operating activities. The problems and 
obstacles in carrying out TPM. 
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The results of this research showed. Consistent with the theory of 
literature, all five factors on the results of interviews with the management. The large 
factory that use TPM maintenance activities are Consistent all factors. The factory 
that use others quality systems in the maintenance of the plant complies with the 
other two factors. Management commitment and involvement, Employee 
participation and empowerment. The inconsistency is Training and education, 
Alignment to strategy and long-term plan and Benchmarking and knowledge transfer 

Result of relative in five critical success factor to results of operations 
include the production, quality, cost, service, delivery, safety, and morale that the 
five critical success factor in maintenance activities are multiplied affect the results of 
operations of the sixth. 

In addition, the problems and obstacle to implementation including 
budgeting, organizational culture change and Small group activity. 

 
Keywords: TPM, Total productive maintenance, Maintenance, Quality management, 
Productivity improvement 

 



 (5) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัจจัยส าคัญเเห่งความส าเร็จต่อผลลัพธ์การ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน และผันผวนอยู่ตลอดเวลา

จากรายงานของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนมกราคมปี 2559 (สายงานวิชาการ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559 น. 1, 4) การส่งออกโดยรวมของเดือนมกราคมเทียบกับปีที่แล้ว 
การส่งออกไทยลดลง 8.91% โดยในแต่ละอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มหดตัวลงเช่น อุตสาหกรรมยาน
ยนต์การจ าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศในเดือนมกราคม 2559 ลดลงจากปีที่แล้ว 13.23% 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่น ปิโตรเคมีในช่วงเดือน มกราคม-ตุลาคม 2558 มูลค่าส่งออก
และน าเข้าโดยรวมมีแนวโน้มลดลง 28.85% และ20.24% ตามล าดับ (สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 
2558 และแนวโน้มปี 2559, ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558 น. 122) จากความไม่แน่นอน
ดังกล่าวท าให้บริษัท และองค์กรต่างๆ ต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการอยู่รอดในธุรกิจ เช่นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน การลดต้นทุน เป็นต้น ท าให้ต้องมีการน าระบบบริหารงานคุณภาพเข้ามาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้แก่องค์กร ซึ่งได้แก่ระบบ Total quality management 
(TQM), ระบบ Lean, TPM เป็นต้น ซึ่งการเลือกหัวข้อการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถด าเนินการ
เลือกได้หลากหลายกิจกรรมเช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การปรับปรุงการบริหาร
สินค้าคงคลัง และการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา เป็นต้น ซึ่งในส่วนการบ ารุงรักษานั้นเป็นส่วนส าคัญ
ต่อต้นทุนการด าเนินงานหากสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย สร้างความเสถียรให้แก่
เครื่องจักรได้ จะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่การบ ารุงรักษาอย่างมหาศาล ซึ่งจะท าให้มีความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นจึงมีหลายองค์กรหลายโรงงานได้น าระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล (Total 
productive maintenance, TPM) ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเน้นไปในเรื่องการปรับปรุง และสร้างมูลค่าจาก
การบ ารุงรักษา ซึ่งองค์กรต่างๆ ได้น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจต่างๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าประโยชน์ของการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมีดังนี้ 

1. ด้านผลผลิต (product) การปรับปรุงระบบในด้านการผลิตท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากอัตราการหยุดของเครื่องจักรลดลงท าให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้นานขึ้นผลิตภัณฑ์ที่
ออกมาจึงเพิ่มขึ้น 

2. ด้านคุณภาพ (quality) การปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา และรักษาสภาพที่ดีของ
เครื่องจักรท าให้เครื่องจักรท างานได้ไม่ขัดข้องผลผลิตจึงออกมามีคุณภาพไม่มีของเสียในระบบ 
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3. ด้านต้นทุน (cost) เนื่องจากการที่เครื่องจักรไม่มีหยุดฉุกเฉินบ่อยท าให้การวางแผน
ซ่อมบ ารุงท าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาจึงลดลง การรักษาสภาพเครื่องจักรที่ดี
ท าให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพลดของเสียท าให้ต้นทุนถูกลง เป็นต้น 

4. ด้านการส่งมอบ (delivery) จากการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาท าให้เครื่องจักร
สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เครื่องมีความน่าเชื่อถือสูงท าให้การวางแผนการผลิตเป็นไปได้
อย่างราบรื่นส่งผลต่อการส่งมอบงานที่ตรงเวลาสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

5. ด้านความปลอดภัย (safety) การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยท าให้
มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี และมีความปลอดภัย 

6. ด้านขวัญและก าลังใจ (morale) จากการปรับปรุงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท า
ให้มีผลต่อก าลังใจพนักงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้การให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการด าเนินงาน
ท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการด าเนินกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเพ่ือให้ประสบความส าเร็จนั้นยังเป็นไปได้
ยากเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงถึงวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมของพนักงานการจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จนั้นต้องอาศัยการลงมือท าอย่างจริงจัง ตัวอย่างของอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมที่ไม่
ประสบความส าเร็จ เช่นอุปสรรในการด าเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศอินเดีย 
(Ahuja & Khamba, 2008, pp. 123-147) ประกอบด้วย 

1. อุปสรรคด้านองค์กร (Organization Barrier) 
2. อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural Barrier) 
3. อุปสรรคด้านพฤติกรรม (Behavioral Barrier) 
4. อุปสรรคด้านเทคโนโลยี (Technological Barrier) 
5. อุปสรรคด้านการด าเนินการ (Operational Barrier) 
6. อุปสรรคด้านการเงิน (Financial Barrier) 
7. อุปสรรคในการท างานร่วมระหว่างแผนก (Departmental Barrier) 
นอกจากนี้จากการศึกษาการน ากิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในฮ่องกง (F.T.D Chan, Lau, Ip, H.K. Chan, & kong, 2005, pp71-94) พบว่าอุปสรรคได้แก่ การขาด
ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล การไม่เข้าร่วมของพนักงานฝายผลิต การไม่มีวิสัยทัศน์ยาว
ไกล และระดับการศึกษาของพนักงานฝ่ายผลิต 

ดังนั้นการท าความเข้าใจในข้อจ ากัด อุปสรรคและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จจึงเป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรมองข้ามเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเป็นไปอย่างราบรื่น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จต่อ

ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลในโรงงานการผลิต 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
ประชากรที่จะท าการศึกษานี้มาจากโรงงานการผลิตจ านวน 4 โรงงานโดยจะมีทั้งขนาด

เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจ านวน 2 โรงงาน และเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการบ ารุงรักษาจ านวน 2 โรงงาน โดยสิ่งที่ต้องการศึกษาคือ ปัจจัยส าคัญ
แห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เทียบกับ งานวิจัย
หรือวรรณกรรมต่างๆ ที่ได้เคยศึกษาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จดังกล่าวมาก่อนต่อผลลัพธ์จากการ
ด าเนินกิจกรรม รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 

 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย 
 

1. การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมาจากค าในภาษาอังกฤษ คือ Total productive 
maintenance ใช้ตัวย่อ TPM หมายถึง การบ ารุงรักษาเครื่องจักรโดยทุกคนในองค์กรมีส่วนช่วยกัน
บ ารุงรักษาเพ่ือให้สมรรถนะของเครื่องจักรสูงที่สุด 

2. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ (Critical success factor) ใช้ตัวย่อ CSF หมายถึง 
ปัจจัยบางประการที่มีความส าคัญอย่างวิกฤติต่อความส าเร็จของพันธะกิจขององค์กรหรือโครงการ 

 
1.5 ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการวิจัย 

 
การศึกษานี้ด าเนินการวิจัยในโรงงานขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่ด าเนินกิจกรรม TPM  

ซึ่งส่วนใหญ่ต้องท าเรื่องขอเข้าพ้ืนที่ก่อนจึงจะเข้าไปได้ท าให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานและบางที่
เจ้าของพ้ืนที่อาจมีอุปสรรคต่างๆ จนท าให้ไม่สามารถเข้ามาเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
สามารถบ่งชี้ถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาเชิง

ทวีผลได้รวมถึงบ่งชี้ปัญหา อุปสรรค และเหตุผลที่ท าให้การด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลไม่
ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจศึกษาและด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลในโรงงาน
ต่างๆ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.1 แนวคิดของปัจจัยส าคัญแห่งส าเร็จ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมของ Christine V. Bullen และ John F. Rockart เรื่อง 

“Critical Success factor an annotated bibliography” (Bullen, C.V. & Rockart, J.F., 1989.) 
ท าให้ทราบถึงค าจ ากัดความและแนวคิดของปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ (Critical Success 
factor) 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ (Critical Success factor) คือ การก าหนดพ้ืนที่ขอบเขต
สิ่งที่จ าเป็นอย่างมากเพ่ือเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นต่อ 
บุคคล, หน่วยงาน หรือ องค์กร โดยปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จจะมีขอบเขตเฉาะที่ต้อง “ท าให้ดี
เท่านั้น (Things must go right)” เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

การค้นหาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จสามารถค้นคว้าและวิจัยได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
1. อุตสาหกรรม (Industry) แต่ละอุตสาหกรรมจะมีปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จที่แต่ง

ต่างกันซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง โดยแต่ละบริษัทจะต้องให้ความสนใจในปัจจัยนั้นๆ จาก 
บทความของ Harvard Business Review กล่าวว่า อุตสาหกรรม Supermarket จะมี ปัจจัยส าคัญ
แห่งความส าเร็จอยู่สี่ประการ คือ Product mix, Inventory, Sale promotion และ price 

2. กลยุทธ์การแข่งขันและต าแหน่งในอุตสาหกรรม (Competitive strategy and 
industry position) แต่ละบริษัทย่อมมีกลยุทธ์ทางการแข่งขันเป็นของตัวเอง การก าหนดต าแหน่ง
ของตัวเองในอุตสาหกรรม ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จเพ่ือบรรลุวั ตถุประสงค์ดังกล่าว 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดเล็กย่อมต้องรักษาต าแหน่ง niche ของอุตสาหกรรมเอาไว้โดยการสร้าง
ความแตกต่างเป็นต้น 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ธุรกิจจะต้องปรับตัวให้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง แนวโน้มการบริโภคเป็นต้น 

4. ปัจจัยชั่วคราว (Temporal Factor) เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องท าในช่วงเวลาหนึ่ง
เนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นโดยถ้าในสภาวะปกติกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ใช่ 
ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ เช่น เกิดเหตุการณ์ที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุท าให้กลุ่มผู้บริหารองค์กร
หนึ่งเสียชีวิตดังนั้นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ ณ เวลานั้นคือการต้องพัฒนาผู้บริหารกลุ่มใหม่ขึ้นมา
บริหารแทนในเวลาอันสั้น 
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5. ต าแหน่งในการบริหาร แต่ละส่วนงานบริหารย่อมมีปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จเป็น
ของตัวเองซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้ เช่น ผู้จัดการในอุตสาหกรรมการผลิตเกือบทั้งหมดส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญในปัจจัยด้าน คุณภาพสินค้า, การควบคุมสินค้าคงคลัง และ เงินทุนหมุนเวียน 

กระบวนการและเทคนิคการสัมภาษณ์แก่ประชากรเพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือช่วยในการแยกและสะท้อนปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกมาจาก
บทสนทนาระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์โดยมีกระบวนการหลักๆ ดังนี้ 

1. จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เพ่ือหาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จต่อ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารนั้นต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์พอสมควรและการสัมภาษณ์ควรบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ สี่อย่างดังนี้ 

1.1 เพ่ือเข้าใจองค์กรของผู้ถูกสัมภาษณ์รวมถึง พันธะกิจ บทบาทของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่
เกี่ยวข้องต่อบริษัท 

1.2 เพ่ือเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ในองค์กร 
1.3 เพ่ือดึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จโดยสามารถวัดผลได้ 
1.4 เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จเพ่ือสนับสนุนผู้ถูก

สัมภาษณ์อีกซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการสัมภาษณ์เพ่ือหาปัจจัยดังกล่าว การศึกษา
ย้อนกลับไปจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้ 

2. การเตรียมการสัมภาษณ์ การเตรียมการเพ่ือการสัมภาษณ์นั้นเป็นสิ่งส าคัญไม่เพียง
จากจะเป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์แต่เป็นการตรวจสอบความแน่นอนแม่นย าของข้อมูลอีกด้วย
โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 อ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับ "Chief Executives 
Define Their Own Data Needs", "Executive Information Support Systems" ซึ่งการศึกษา
ตัวอย่างการสัมภาษณ์จะช่วยให้เข้าใจแนวคิด กระบวนการที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เพ่ือหาปัจจัยต่างๆ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.2 ท าความคุ้นเคยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่จะไปเป็นข้อมูลเพ่ือเข้าใจถึงสภาวะ 
การแข่งขัน แนวโน้ม สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และปัญหาต่างๆ 

2.3 ศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะท าการสัมภาษณ์จากแหล่งต่างๆ เช่น จากรายงาน
ประจ าปี ประวัติบริษัท โครงสร้างองค์กรของบริษัท ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น จากเช่นวารสารต่างๆ 
รวมถึงมีพนักงานในองค์กรที่คอยสนับสนุนปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลกลยุทธ์การบริหาร สิ่งแวดล้อม
ภายใน ปัญหาที่มีในปัจจุบัน โอกาสต่างๆ นโยบาย การแก้ปัญหาต่างๆ ต้องเตรียมมาให้ครบถ้วนเพ่ือ
สนับสนุนการสัมภาษณ์ 
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2.4 ประสานงานให้ผู้บริหารระดับสูงส่งจดหมาย หรือแจ้งโดยตรงแก่ผู้บริหารระดับ
รองลงมาที่จะต้องถูกสัมภาษณ์ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ท าการเตรียมตัวตอบค าถามให้ตรงประเด็นมากท่ีสุด 

2.5 ให้เริ่มสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับล่างสุดก่อนเพ่ือทดสอบข้อมูลที่ได้เตรียมมา
ว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงในประเด็นอะไรบ้างรวมถึงเป็นการสร้างความคุ้นเคยและมั่นใจของผู้
สัมภาษณ์เมื่อต้องสัมภาษณ์กับผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

2.6 วางแผนและหาผู้บริหารที่เป็นกุญแจส าคัญในเรื่องที่ต้องสัมภาษณ์เข้ามารวม
สังเกตการณ์ระหว่างสัมภาษณ์เนื่องจากเม่ือหลังสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วผู้สัมภาษณ์จะสามารถถกเถียง
ประเด็นต่างๆ ที่สัมภาษณ์มาเพ่ือเก็บประเด็นและเพ่ิมเติมจุดที่ยังไม่เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น แต่จะต้อง
ระวังผู้ถูกสัมภาษณ์จะรู้สึกไม่สบายใจที่จะตอบหรือโกหกได้เนื่องจากมีคนในบริษัทสังเกตการณ์ 

2.7 ระหว่างการสัมภาษณ์ค าถามต่างๆ ที่จะสอบถามให้สมมุติว่าผู้สัมภาษณ์เป็นผู้
ถูกสัมภาษณ์และเรียบเรียงหัวข้อต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์, เป้าหมายและปัจจัยต่างๆ ที่เป็นข้อมูลซึ่งมี
ผลต่อความส าเร็จในเรื่องที่เราจะศึกษาเพ่ือให้การสัมภาษณ์นั้นตรงประเด็นและวัดผลได้มากที่สุดแต่
ต้องระวังเรื่องการใส่ข้อมูลบางอย่างให้แก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ท าให้การวัดผลไม่แม่นย าเท่าที่ควร 

2.8 ฝึกฝนความสามารถในการสัมภาษณ์ก่อนเข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจริงจะท า
ให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 

3. กระบวนการสัมภาษณ์ หลังจากได้เตรียมการสัมภาษณ์มาอย่างดีเมื่อถึงวันสัมภาษณ์
วิธีการมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

3.1 เริ่มต้นสัมภาษณ์ โดยเริ่มต้นจากอธิบายให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจถึงจุดประสงค์ใน
การสัมภาษณ์ รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการรื้อฟ้ืนข้อมูลที่
เคยท ามาเพ่ือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายถึงพันธกิจและบทบาทหน้าที่ของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยที่ต้องการศึกษาเช่น สอบถามเรื่องงานที่ท า , สอบถามเกี่ยวกับบริษัท, งานที่ท าได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่บริษัทหรือไม่ เป็นต้น 

3.3 พูดคุยถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อองค์กรที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตั้งไว้ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

3.4 พัฒนาค้นหาปัจจัยส าคัญที่ เกี่ ยวข้องกับความส าเร็จจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
กระบวนการหาปัจจัยดังกล่าวนั้นความยากง่ายขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวแล้วความรู้ของผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ที่จะต้องดึงข้อมูลที่จ าเป็นออกมาโดยใช้ค าถามที่สามารถดึงข้อมูลต่างๆ มา
ได้ โดยอาจใช้ Check list เป็นตัวช่วยนอกจากนี้ระหว่างสัมภาษณ์ต้องแน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้พูด
ถึงปัจจัยเดียวไปในหลายทางแต่คิดว่าเป็นหลายปัจจัย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ที่จะต้อง
เสนอปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเพ่ิมแต่ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง 
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3.5 การจัดล าดับความส าคัญในปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ บ่อยครั้งที่
การสัมภาษณ์โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์จัดล าดับความส าคัญจะสามารถช่วยดึงข้อมูลที่ส าคัญมาได้อย่าง
ครบถ้วน 

3.6 การวัดผล เป็นสิ่งที่ต้องท าในตอนท้ายสุดเพ่ือสรุปความส าคัญของผู้ถูกสัมภาษณ์
ต่อประเด็นต่างๆ 

 
2.2 ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมกระบวนการ 
 

จากหนังสือ “การด าเนินกิจกรรม TPM เพ่ือการปฏิรูปการผลิต ฉบับอุตสาหกรรม
กระบวนการ” (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 9-11) ได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นแบบกระบวนการเป็นดังนี้ 

1. ลักษณะการผลิตที่มีหลากหลาย คือประเภทการผลิตที่มีหลายลักษณะในโรงงาน
เดียวกัน โดยในหนึ่งโรงงานจะมีทั้งอุตสาหกรรมประกอบและแปรรูป และกระบวนการผลิตที่เป็น
อุตสาหกรรมกระบวนการภายในโรงงานเดียวกัน 

2. เครื่องจักรมีมากมายหลายชนิด เช่น การตกผลึก กระบวนการแยก ขึ้นรูป การละลาย 
อบแห้ง การท าให้เข้มข้น เป็นต้น เครื่องจักรมีทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนไหว เช่น เครื่องท าความเย็น ปั๊ม 
เครื่องอัด มอเตอร์ และกังหัน เป็นต้น โดยเครื่องจักรที่อยู่นิ่งกับที่นั้นเป็นลักษณะส าคัญของ
อุตสาหกรรมกระบวนการ ดังนั้น ผู้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาจะต้องเข้าใจรายละเอียดเป็นอย่างดี 

3. ควบคุมการท างานด้วยระบบศูนย์กลาง อุตสาหกรรมกระบวนการมักใช้ระบบ
ควบคุมแบบรวมศูนย์เพื่อให้ง่ายต่อการด าเนินงาน ตรวจสอบ ควบคุม โดยจะเป็นระบบอัตโนมัติ 

4. หน้าที่ขอบเขตงานที่กว้าง เพราะว่าการผลิตเป็นแบบ อัตโนมัติด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและรวมศูนย์ท าให้พนักงานมีจ านวนน้อยและขอบเขตความรับผิดชอบในการท างานจึงกว้าง 

5. พบปัญหาในเครื่องจักรที่มีหลายรูปแบบ นอกเหนือจากปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการเช่น การรั่ว อุปกรณ์อุดตัน แล้วยังมักจะประสบปัญหาอ่ืนๆ อาทิ การกัดกร่อน การร้าว
ไหม้ เป็นต้น 

6. เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานสูง เช่น การตก
ผลึก การละลาย การสร้างปฏิกิริยา กระบวนการทางความร้อน การเผา เป็นต้น 

7. มีการทดแทนของเครื่องจักรได้เสมอ เนื่องจากอุตสาหกรรมกระบวนการต้องท างาน
ต่อเนื่องตลอดเวลาจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องจักรส ารอง และมีระบบ bypass เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรค
เนื่องจากการช ารุดเสียหายต่อการผลิต 
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8. มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย ความไม่ปลอดภัยใดๆ และเกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมกระบวนการนั้นมีอุปกรณ์มากมายหลายชนิด เช่นที่ใช้สารเคมี
อันตรายในการผลิต อุปกรณ์ท างานในสภาวะ ที่อุณหภูมิ และแรงดันสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายในการ
ปฏิบัติงานได้การเคารพระเบียบในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

9.  สภาพแวดล้อมส าหรับการด าเนินงานไม่ดี วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ท่ีใช้จะมีทั้ง ของเหลว 
ของแข็งและสารอินทรีย์ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ในสภาวะของการเปรอะเปื้อน การฟุ้งกระจาย การ
รั่วล้น ของสารชนิดต่างๆ อันจะเป็นสิ่งที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีและสร้างปัญหาในการท างานของ
เครื่องจักร 

10 การซ่อมบ ารุงเป็นระยะ เนื่องจากอุตสาหกรรมกระบวนการเครื่องจักรจะต้อง
เดินเครื่องพร้อมกันเละประสานงานกันได้อย่างดี เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่นจ าเป็นต้องมี
การบ ารุงรักษาครั้งใหญ่โดยการปิดระบบ (Shutdown maintenance) และด าเนินการบ ารุงรักษา
ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.3 ค าจ ากัดความของการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 

 
หน่วยงาน Japan Institute Plant Maintenance ได้ก าหนดค าจ ากัดความของ

กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล (Total Productive maintenance, TPM) TPM (Suzuki, T. แปล
โดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 11-12) หมายถึง 

1. เป้าหมายเพื่อสร้างประสิทธิภาพโดยรวมสูงที่สุดให้แก่เครื่องจักร 
2. สร้าง total system ของการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร 
3. เป็นการร่วมกันด าเนินท างานจากทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวางแผน ฝ่ายใช้งานเครื่องจักร 

ฝ่ายผลิตและฝ่ายบ ารุงรักษา เป็นต้น 
4. ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
5. มีการใช้กลุ่มย่อย (Small group) ในกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นการส่งเสริมกิจกรรม 

TPM 
จากค าจ ากัดความ 5 ข้อยังเป็นค าจ ากัดความที่ยังอยู่ในส่วนการผลิตซึ่งในปัจจุบันได้มี

การขยายขอบเขตการด าเนินกิจกรรม TPM มากขึ้น โดยขยายขอบเขตไปถึง ส่วนที่รับผิดชอบดูแล
เตรียมการผลิตและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ฝ่ายที่ไม่เก่ียวกับการผลิตโดยตรง และฝ่ายขายได้เข้าอยู่
ในขอบเขตการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลด้วยเช่นกัน ซึ่งท าให้พอจะสรุปค าจ ากัดความใหม่
ได้ดังนี้ 
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1. เป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการผลิตที่
สูงสุด 

2. ก าหนดเป้าหมายและสร้างระบบลดความสูญเสีย โดยหลักการที่ว่า“อุบัติภัยเป็น
ศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์ การช ารุดเสียเป็นศูนย์” 

3. กิจกรรมเริ่มที่ฝ่ายผลิตและขยายวงออกไปที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

4. พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
5. ใช้กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small group) ที่เป็นโครงสร้างชัดเจนและทับซ้อนกันมา

ด าเนินการลดความสูญเสียอย่างเป็นระบบ 
 

2.4 กิจกรรมการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
 
บริษัทจะต้องเลือกกิจกรรมในการปรับปรุงเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม 

TPM ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแต่ละบริษัทอาจเลือกกิจกรรมแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
แต่โดยส่วนใหญ่กิจกรรมหลักจะเป็น 8 อย่างดังนี้ (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 20-26) 

1. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused improvement) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือ
ลดความสูญเสียของอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเบื้องต้นความสูญเสียหลัก 8 
ประการของโรงงานได้แก่ (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 29-32) 

1.1 ความสูญเสียที่ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากการบ ารุงรักษาตามแผน 
1.2 ความสูญเสียเนื่องจากการปรับการผลิต 
1.3 ความสูญเสียเนื่องมาจากการช ารุดเสียหายของเครื่องจักร 
1.4 ความสูญเสียเนื่องมาจากการช ารุดเสียหายของกระบวนการ 
1.5 ความสูญเสียเนื่องมาจากการผลิตที่ปกติ 
1.6 ความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียที่ผิดปกติ 
1.7 ความสูญเสียเนื่องมาจากของเสียทางด้านคุณภาพ 
1.8 ความสูญเสียเนื่องมาจากการน ากลับมาผลิตใหม่ 

2. การบ ารุงรักษาด้วยตัวเองตนเอง (Autonomous Maintenance) โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาพนักงานฝ่ายผลิตหรือพนักงานที่ดูแลเครื่องจักรให้สามารถดูแลรักษา และบ ารุงรักษาเบื้องต้น
ให้แก่เครื่องจักรได้ด้วยตัวเอง พนักงานมีความสามารถ และทักษะในการรักษาสภาพ และคืนสภาพที่
ดีให้แก่เครื่องจักรได้อย่างดี มีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครื่องจักร 
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3. การบ ารุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance) การบ ารุงรักษาตามแผนงาน 
หรือการดูแลรักษาตามแผนงานนั้น เป็นการวางแผนในการบ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมี
การพัฒนาทักษะในการบ ารุงรักษา วิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร รวมถึงคิดค้น หรือน าเทคโนโลยีมาใช้ 
หรือพัฒนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักร เพ่ือ รักษาสภาพเครื่องจักร, ลดความสูญเสีย, การ
ส่งมอบที่ตรงเวลา, ลดต้นทุน, ท าให้สินค้ามีคุณภาพสูงที่สุด 

4. การฝึกอบรม (Education and Training) เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้เครื่องจักรได้
อย่างช านาญ สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบสภาพและคืนสภาพ
เครื่องจักรได้อย่างดี มีการพัฒนาเทคนิคการซ่อมบ ารุงให้พนักงานมีทักษะในการดูแล และคืนสภาพ
เครื่องจักรทีสูงขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถให้องค์กร 

5. การควบคุมดูแลขั้นต้น (Early Management) เป็นการวางแผน และหาวิธีการใน
การควบคุมงานบ ารุงรักษาตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การลงทุน การออกแบบเครื่องจักร การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การก่อสร้างทดลองเดินเครื่องจักร และการควบคุมดูแลการผลิต เป็นต้น การควบคุมดูแลการผลิต
ขั้นต้น จะสิ้นสุดตามเงื่อนไขดังนี้ คือ “เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้ตามข้อก าหนดที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยที่เครื่องจักรไม่ช ารุดเสียหาย และสินค้ามีคุณภาพคงที่สม่ าเสมอในช่วงระยะเวลาอันสั้น” 

6. การบ ารุงรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance) เป้าหมายเพ่ือการรักษาและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด ลดความผิดพลาดของการผลิตสินค้า โดยการผลิตที่เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน เปรียบได้กับการท า quality 
control และ quality assurance ของกระบวนการท าการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

7. การท า TPM ในส านักงาน (Office Improvement) เป็นการพัฒนาระบบบริหารของ
ฝ่ายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เป้าหมายเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยอาจน าหลักการ 5 ส. มาใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญ จัดสถานที่ท างานให้เป็น
ระเบียบ รักษาความสะอาดสถานประกอบการ ท าให้สภาพโรงงานเอ้ือต่อการพบเห็นความผิดปกติได้
ง่าย ส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนแรกของการปรับปรุง 

8. การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment) เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างานโดยมีเป้าหมายคือ “zero accident, zero health 
damage, และ zero fires” โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม กิจกรรมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินงานจะเน้น ความปลอดภัยให้สถานประกอบการ สภาพแวดล้อมที่ดี
โดยรอบ สภาพแวดล้อมที่ท าให้เครื่องจักรท างานได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
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ภาพที่ 2.1 กิจกรรมหลักทั้ง 8 ที่เป็นเสาหลักในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
 

ขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 
โดยทั่วไปโปรแกรมในการด าเนินกิจกรรม TPM จะแบ่งออกเป็น 12 ขั้นตอนซึ่งจะแบ่ง

ได้เป็น 4 ช่วงคือ ช่วงเตรียมการ ช่วงเริ่มน ามาใช้ ช่วงเข้าสู่การด าเนินการปฏิบัติ และช่วงที่มีความ
มั่นคง (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 14-26) 
 
ตารางที่ 2.1 
 
ขั้นตอนในกาด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 

หัวข้อ ขั้นตอน สาระส าคัญ 

ช่วง
เตรียมการ 

1. การประกาศเจตนารมณ์การน ากิจกรรม 
TPM เข้ามาด าเนินการในบริษทัของ
ผู้บริหารระดับสูง 

ประกาศในการสัมมนากิจกรรม TPM 
ภายในบริษัท 

2. ให้การอบรมและรณรงค์ในการน ากิจกรรม 
TPM มาด าเนนิการในบริษทั 

ฝ่ายบริหาร: อบรมสัมมนาโดยแยกตาม
ระดับต าแหนง่ของงาน 
ทั่วไป: อบรมบรรยายโดยใช้สไลด์ 

3. จัดตั้งโครงสร้างการบริหารเพื่อผลักดัน
กิจกรรม TPM และก าหนดเคร่ืองจักร
ต้นแบบของระดบัผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการของเสาต่างๆ และส านักงาน 

4. ก าหนดนโยบายพื้นฐานและเปา้หมายของ
กิจกรรม TPM 

ก าหนด benchmark และเป้าหมาย 
คาดคะเนผลลัพธ์ทีจ่ะได ้
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ตารางที่ 2.1 
 
ขั้นตอนในกาด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล (ต่อ) 

หัวข้อ ขั้นตอน สาระส าคัญ 
 

ช่วง
เตรียมการ 

5. ก าหนดนโยบายพื้นฐานและเปา้หมายของ
กิจกรรม TPM 

ก าหนด benchmark และเป้าหมาย 
คาดคะเนผลลัพธ์ทีจ่ะได ้

6. จัดท าแผนแม่บท (master plan) ของการ
ด าเนินกิจกรรม TPM 

ตั้งแต่การเตรียมการจนถึงการขอรับตรวจ
ประเมิน 

ช่วงเริ่ม
น ามาใช ้

7. Kick-off กิจกรรม TPM เชิญลูกค้า บริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทที่ได้
ความร่วมมือกับบริษัท 

ช่วงเข้าสู่
การ

ด าเนินการ
ปฏิบัต ิ

8. สร้างระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แสวงหาประสิทธิภาพการผลิตสงูที่สุด 
7.1 การปรับปรุงเฉพาะเร่ือง กิจกรรมของ project-team และ

กิจกรรมกลุ่มย่อยในสถานประกอบการ 
7.2 การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง ด าเนินการแบบขั้นตอน มีการประเมิน

และมอบใบรับรองการผา่น 
7.3 การบ ารุงรักษาเชงิวางแผน (planned-    

maintenance) 
การบ ารุงรักษาเชงิแก้ไข การบ ารุงรักษา
ตามก าหนดระยะเวลา และการ
บ ารุงรักษาเชงิท านาย 

7.4 ฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความ
ช านาญในการเดินเครื่อง และ
บ ารุงรักษา 

อบรมโดยการรวมกลุ่มแก่หัวหน้างานและ
อบรมแบบถ่ายทอดไปยังสมาชกิของกลุ่ม 

9. สร้างระบบการควบคุมดูแลขั้นตน้ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่และเครื่องจักรใหม่ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ง่าย และสร้าง
เครื่องจักรที่ใช้งานได้งา่ย 

10. สร้างระบบการบ ารุงรักษาคุณภาพ ก าหนดสภาวะเงื่อนไขทีไ่ม่ผลติของเสีย
และควบคุมดูแลสภาวะเงื่อนไขเหล่านั้น 

11. สร้างระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่าย
งานบริหารที่ไม่เก่ียวข้องกับการผลิต
โดยตรง 

สนับสนนุการผลติ เพิ่มประสทิธภิาพของ
ฝ่ายงานของตนเองเพิ่มประสิทธภิาพของ
อุปกรณ์เคร่ืองจักร 

12. สร้างระบบการบริหารดา้นความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม 

สร้างระบบที่จะท าให้อุบัติภัยเปน็ศูนย์ 
และมลภาวะเป็นศนูย ์

ช่วงมีความ
มั่นคง 

13. ด าเนินการ TPM ให้เสร็จสมบูรณ์ และ
ยกระดับกิจกรรม TPM 

รับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัล PM 
และท้าทายเปา้หมายทีสู่งขึ้นต่อไป 
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1. การประกาศเจตนารมณ์ในการน ากิจกรรม TPM เข้ามาด าเนินการในบริษัทของผู้บริหาร
ระดับสูง 

การประกาศเจตนารมณ์นั้นเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก โดยจะให้ทุกส่วนเข้าใจและเห็น
ถึงความจ าเป็นในการท า TPM เนื่องจากภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่น ราคาวัสดุและ
วัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงราคาสินค้าที่ลดต่ าลงท าให้ทุกองค์กร และอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบริษัทให้ดีขึ้น 

2. การน ากิจกรรม TPM เข้ามาด าเนินงานในบริษัท 
ก่อนที่จะด าเนินกิจกรรม TPM จะต้องมีการท าความเข้าใจกิจกรรม TPM ให้ดีเสียก่อน 

ท าให้องค์กร พนักงาน ผู้บริหารจะต้องมีการศึกษาอย่างระบบ TPM อย่างละเอียด เช่น มีการศึกษา
อบรมดูงานทั้งในและนอกบริษัท จ้างที่ปรึกษาในการฝึกอบรม เป็นต้น 

3. การจัดตั้งโครงการสร้างการบริหารหรือผลักดันกิจกรรม TPM 
กิจกรรม TPM เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ ผลักดันโดยโครงสร้างการบริหารจัดการที่

มีกลุ่มย่อยแบบทับซ้อนกัน (Small group) ผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารระดับต่างๆ ต่างก็เป็น
หนึ่งในกลุ่มย่อยเช่นกัน ซึ่งกลุ่มย่อยเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจในความหมาย และวิธีการด าเนินกิจกรรม
ที่ถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องเข้าใจถึงความหมายที่ส าคัญท่ีจะบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งต้องมี
การจัดตั้งส านักงานส่งเสริมกิจกรรม TPM ซึ่งส านักงานส่งเสริมกิจกรรมนี้จะเป็นหน่วยงานหลักที่จะ
วางกลยุทธ์ และเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การด าเนินกิจกรรม TPM เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมี
กิจกรรมหลักๆ เช่น จัดท า Master plan ของ TPM, ปรับเปลี่ยนแผนการส่งเสริมกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบันรวมถึงการกระตุ้นกิจกรรม รณรงค์ และจัดท าประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งในส านักงานนี้จะมี
พนักงานประจ าซึ่งรับผิดชอบงาน TPM โดยเฉพาะอยู่ 

4. การก าหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายของกิจกรรม TPM 
นโยบายพื้นฐานของTPM เพ่ือให้มีการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมอย่างเห็นผล จะมี

การก าหนดนโยบายขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางของกิจกรรม ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดค่าเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน และมีตัวเลขเพ่ือการ benchmark อย่างชัดเจนซึ่งค่า 
benchmark เป็นค่าที่บอกถึงสถานะปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนที่แสดงด้วยตัวเลขเชิงปริมาณ และส่วนที่แสดง
เชิงคุณภาพ ซึ่งการก าหนดเป้าหมายเป็นปริมาณค่าต่างๆ และค่า benchmark เพ่ือการเปรียบเทียบ 
ท าให้สามารถทราบว่าการก าหนดเป้าหมายปัจจุบันสูงหรือต่ า จะมีความส าคัญยิ่งและมีผลกระทบต่อ
กิจกรรมในภายหลังเป้าหมายจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายระยะกลางและระยะยาวของบริษัท 
ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพ่ือการตั้งเป้าหมายจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
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5. การจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินกิจกรรม TPM 
การจัดท าร่างแผนแม่บท TPM โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าหัวข้อใดบ้างของ

การปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาสามารถด าเนินได้ตามนโยบายและกรอบเวลาการปฏิบัติซึ่งจะท าให้ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผล และท าได้จริง 

กิจกรรมส าคัญ 8 เสาหลักใน TPM ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 กิจกรรมเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement) 

 กิจกรรมเสาหลักการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

 กิจกรรมเสาหลักการบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) 

 กิจกรรมเสาหลักการพัฒนาทักษะและความช านาญบุคลากร (Education and 
Training) 

 กิจกรรมเสาหลักการบริหารในขั้นเริ่มแรก (Early Management) 

 กิจกรรมเสาหลักการบ ารุงรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance) 

 กิจกรรมเสาหลัก TPM ในหน่วยงานธุรการและบริหารและหน่วยงานสนับสนุน 
Office Improvement) 

 กิจกรรมเสาหลักการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  (Safety and 
Environmental Management) 

6. การ Kick-off กิจกรรม TPM 
หลังจากมีการอนุมัติเริ่มกิจกรรม TPM อย่างเป็นทางการแล้ว กิจกรรม Kick-off จะ

มีการออกแบบเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศ สร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน นอกจากนี้
ยังเชิญลูกค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างเหมาต่างๆ มาร่วมในพิธีเปิด ผู้บริหารระดับสูงอาจกล่าวถึงความ
จ าเป็นและความมุ่งมั่นที่จะด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง มีการน าเสนอแผนแม่บท  TPM ผัง
การบริการกิจกรรม คณะกรรมการและคณะท างาน หัวหน้าเสาหลักกิจกรรมและส านักงานส่งเสริม
กิจกรรม TPM นโยบายและเป้าประสงค์ของ TPM มีการประกาศค าขวัญ TPM ของบริษัทท่ี เป็นต้น 

7. ช่วงของการเข้าสู่การด าเนินการปฏิบัติ 
ในช่วงของการเข้าสู่การด าเนินการปฏิบัติ จะต้องมีการส่งเสริมและมีการเฝ้าติดตาม

กิจกรรมแต่ละส่วน การเฝ้าติดตาม คือ การพิจารณาดูความคืบหน้าว่าการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผล TPM เป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งจะต้องยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 

8. การบริหารในขั้นเริ่มแรก 
เป็นการด าเนินงาน และการวางแผนร่วมกันของผู้ใช้ ส่วนออกแบบทางวิศวกรรม ที่

ปรึกษาทางวิศวกรรมและผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร โดยมีหัวข้อในการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ 
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 ส่วนการวางแผนในการลงทุนในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 การออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าและผลลิตภัณฑ์ 

 การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตชิ้นส่วนและองค์ประกอบย่อย การ
ก่อสร้างโครงสร้างและติดตั้ง 

 การเดินเครื่องทดสอบ (Test Operation) 

 การบริหารการเริ่มเดินเครื่อง (Startup Management) 
9. การบ ารุงรักษาคุณภาพ 

จะต้องทราบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machines: M) คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Quality: Q) และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน (People: P) เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพ
สินค้าท่ีเกิดจากการผลิตของเครื่องจักร โดยจะต้องเข้าใจและเข้ามาควบคุมเงื่อนไขและสภาพที่ควรจะ
เป็นของชิ้นส่วน และองค์ประกอบปลีกย่อยต่างๆ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ นอกจากนี้จะต้อง
ควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของอุปกรณ์ปลีกย่อยต่างๆ เหล่านั้นอีกด้วย 

ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตแบบกระบวนการแล้ว ประเภทของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่ที่กระบวนการการผลิต ดังนั้นการควบคุมคุณภาพฝ่ายการบ ารุงรักษา หรือ
ผู้ดูแลระบบ TPM ด้านคุณภาพจะต้องมุ่งไปแก้ไขในส่วนกระบวนการก่อนเป็นอันดับแรก โดย
ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขของกระบวนการ และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ ต่อมาจึงมุ่งเน้นที่
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพ่ือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ที่สุด 

10.  กิจกรรม TPM ในหน่วยงานธุรการและบริหารและหน่วยงานสนับสนุน 
กิจกรรม TPM ในหน่วยงานธุรการและบริหารและหน่วยงานสนับสนุน นอกจากเป็น

การท า TPM ในสถานประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสมารถหน่วยงานโดยการ
ปรับปรุงระบบการด างานในองค์กรและ ปรับปรุงวัฒนธรรมการท างานในหน่วยงานสนับสนุนได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งสามารถน าแนวคิดกิจกรรมเสาหลักการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง แนวคิดกิจกรรมเสาหลักการ
ปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และกิจกรรมอ่ืนๆ ใน TPM มาประยุกต์ใช้ 

11.  การบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัย และการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส าคัญมากใน

อุตสาหกรรมการผลิตแบบกระบวนการ การอบรมเพ่ือป้องกันอุบติเหตุ หรือความเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคัญที่มีผลในการประกันความปลอดภัยและการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังต้องมีการวางระบบด้านความปลอดภัยเช่น การสร้างระบบ
กลไกที่ระวังไม่ให้เกิดความหายนะ เมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้น (Fail-Safe Mechanisms) การ
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ประเมินความเที่ยง การออกแบบเครื่องจักรที่ทนในสภาพความเสี่ยงได้ เพ่ือเป็นการประกันความ
ปลอดภัยในระหว่างกิจกรรมการบ ารุงรักษาเมื่อหยุดเครื่อง (Shutdown Maintenance) เป็นต้น 

12.  การรักษาการปฏิบัติ TPM อย่างยั่งยืนและการยกระดับการบริหาร 
การรักษามาตรฐานการด าเนินกิจกรรมให้คงอยู่ ทุกทีมที่ด าเนินกิจกรรมจะต้องมี

ความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน โครงสร้างการท า TPM จะต้องอยู่ในงานประจ า การประเมินและ
ติดตามการท างาน TPM อย่างเป็นระบบนั้นมีความส าคัญ อาจมีการตั้งเป้าประสงค์ที่สูงขึ้นและท้า
ทายขึ้นไปเรื่อยๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานอยากท ากิจกรรม TPM ต่อไป 
 
2.6 แนวคิดความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม TPM และประสิทธิภาพการผลิต 

 
เครื่องจักรที่ดีต้องเป็นเครื่องจักรที่ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคือ สามารถ

เดินเครื่องได้เต็มก าลังความสามารถ และสินค้าท่ีออกมาจะต้องมีคุณภาพ ดังนั้นเรื่องคุณภาพของงาน
ที่ออกมาจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาสมรรถนะเครื่องจักร และที่ส าคัญเครื่องจักรที่ดีต้องใช้งานได้
อย่างปลอดภัยโดย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ของเสียและประสิทธิภาพคือ กระบวนการวัด
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness-OEE) 

OEE = Availability (%) x Performance rate (%) x Quality rate (%) 
ซึ่งมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 34-37) 
1. เวลาปฏิทิน (calendar time) เวลาปฏิทินคือ จ านวนชั่วโมงในปฏิทิน เช่น  1 ปี = 

24 ชั่วโมง/วัน x 365 วัน = 8,760 ชั่วโมง, 1 เดือน = 24 ชั่วโมง/วัน x 30 วัน = 720 ชั่วโมง 
2. เวลาท างาน (working time) เวลาท างาน หมายถึง เวลาที่โรงงานมีการผลิตใน

ช่วงหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปี ซึ่งเป็นเวลาที่มีการหักความสูญเสียที่มีการหยุดผลิตเนื่องจาก SD และการ
ซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา หรือการหยุดการผลิตเนื่องจากการปรับการผลิตออกจากเวลาปฏิทิน ดังนั้น 
เวลาท างานจึงเป็นเวลาที่แท้จริงที่โรงงานมีการผลิต 

3. เวลาเดินเครื่อง (net operating time) เวลาเดินเครื่อง เป็นเวลาที่มีการหักความ
สูญเสียที่มีการหยุดการผลิตเนื่องจากการช ารุดเสียหายของเครื่องจักร และความสูญเสียที่มีการหยุด
การผลิตเนื่องจากการช ารุดเสียหายของกระบวนการออกจากเวลาท างาน ดังนั้น เวลาเดินเครื่องจึง
เป็นเวลาที่โรงงานมีการเดินเครื่องจริง 

4. เวลาเดินเครื่องสุทธิ (net operating time) เวลาเดินเครื่องสุทธิเป็นเวลาที่มีการ
เดินเครื่องด้วยอัตราผลิตมาตรฐานในช่วงเวลาของการเดินเครื่อง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เป็นเวลาที่
มีการหักความสูญเสียทางด้านสมรรถนะ เช่น ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตที่ปกติที่เกิดขึ้นในช่วง
เริ่มการผลิต ช่วงหยุดการผลิตและช่วงเปลี่ยนการผลิต และความสูญเสียการผลิตที่ปกติที่เกิดขึ้น
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ในช่วงเริ่มการผลิต ช่วงหยุดการผลิตและช่วงเปลี่ยนการผลิต และความสูญเสียการผลิตที่ผิดปกติท า
ให้อัตราการผลิตลดลงเนื่องจากความผิดปกติของกระบวนการ ออกจากเวลาเดินเครื่อง 

5. เวลาเดินเครื่องทีมีคุณค่า (valuable operating time) เวลาเดินเครื่องที่มีคุณค่า 
เป็นเวลาที่มีการหักเวลาที่สูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย หรือเวลาที่สูญเสียเนื่องจากการน ากลับไป
ผลิตใหม่ออกจากเวลาเดินเครื่องสุทธิ ดังนั้น เวลาเดินเครื่องที่มีคุณค่าจึงเป็นเวลาที่แท้จริงที่
กระบวนการผลิตเฉพาะของดี (ของที่เป็นตามข้อก าหนดมาตรฐาน) 

6. อัตราเวลาที่เครื่องจักรท างาน (availability) อัตราเวลาที่เครื่องจักรท างานเป็นค่า
อัตราส่วนของเวลาที่ค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างเวลาเดินเครื่องที่ไม่รวมความสูญเสียที่มีการหยุด
การผลิตเนื่องจากการช ารุดเสียหายของเครื่องจักร และการช ารุดเสียหายของกระบวนการ และความ
สูญเสียที่มีการหยุดพักการผลิตเนื่องจากการบ ารุงรักษาตามแผน และการปรับการผลิตกับเวลาปฏิทิน 

7. อัตราสมรรถนะ (Performance rate) อัตราสมรรถนะเป็นค่าที่แสดงสมรรถนะของ
โรงงานที่ค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างอัตราการผลิตจริงต่ออัตราการผลิตมาตรฐาน อัตราการผลิต
มาตรฐานเป็นค่าที่สอดคล้องกับก าลังการผลิตตามที่ได้ออกแบบซึ่งเป็นค่าก าลังการผลิตที่แท้จริงของ
แต่ละโรงงาน ค่านี้มักจะแสดงในเทอมของปริมาณการผลิตต่อวัน หรือปริมาณการผลิตต่อชั่วโมง ส่วน
อัตรากรผลิตจริงเป็นค่าการผลิตเฉลี่ยจริงที่ค านวณได้จากปริมาณที่ผลิตได้จริงหารด้วยเวลาเดิน
เครื่องจักร 

8. อัตราของดี (Quality rate) อัตราของดีเป็นค่าที่ค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามข้อก าหนดซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่รวมของเสียที่ต้องก าจัดทิ้ง และของที่น า
กลับไปผลิตใหม่กับปริมาณการผลิตที่ผลิตได้ด้วยเหตุนี้ อัตราของดีจะมีความหมายเช่นเดียวกับอัตรา
การผลิตโดยตรง (straight – through rate) 

นอกจากนี้การส ารวจผลลัพธ์ของการด าเนินงานบ ารุงรักษาเชิงทวีผลสามารถวัดผลในเชิง
ปริมาณได้จากผลลัพธ์ 6 ด้านคือ P Q C D S M (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา, 2547, น. 56-57) 
รายละเอียดได้แก่ 

 P (Productivity) คือ ปริมาณการผลิต ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตต่อคนต่อเวลา, การเพ่ิม
ผลผลิตของเครื่องจักร, การเพ่ิมผลผลิตที่เพ่ิมมูลค่า, การเพ่ิมอัตราการท างานของเครื่องจักร, การลด
จ านวนพนักงาน เป็นต้น 

 Q (Quality) คือ คุณภาพ ได้แก่ลดอัตราของเสียในกระบวนการ, ลดการต่อว่าจาก
ลูกค้า, ลดอัตราของเสียที่ต้องก าจัดทิ้ง, ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการแก้ไขของเดิม, ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
แปรรูปแบบใหม่ เป็นต้น 

 C (Cost) คือ ต้นทุน การลดจ านวนคน-เวลาของการบ ารุงรักษา, การลดค่าใช้จ่ายใน
การบ ารุงรักษา, ประหยัดทรัพยากร, ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 
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 D (delivery) คือ กาส่งมอบ ได้แก่ ลดการส่งมอบที่ล่าช้าให้แก่ลูกค้า, ลดปริมาณสินค้า
คงคลัง, เพ่ิมอัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง, ลดอะไหล่คงคลัง 

 (Safety) คือ ความปลอดภัย ได้แก่ ลดจ านวนอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน, ลดจ านวน
อุบัติเหตุที่ไม่ต้องหยุดงาน, ลดการเกิดมลภาวะ, บรรลุตามเกณฑ์ข้อก าหนดสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 M (Moral) คือ ขวัญและก าลังใจ ได้แก่ เพ่ิมจ านวนข้อเสนอแนะในการปรับปรุง , 
เพ่ิมความถี่ของการด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย, เพ่ิมจ านวน one-point lesson sheet, เพ่ิมจ านวน
จุดบกพร่อง เป็นต้น 
 
2.7 แนวคิดปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรม TPM 

 
จากงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ และปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จต่อความท้าทายในการน า

การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมาใช้ในอุตสาหกรรมในอินเดีย” (Ahuja and Khamba, 2008) โดยได้เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่าอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
ซ่อมบ ารุงเชิงทวีผล ได้แก่ 1. อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  2. การขาดประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารในการสร้างการเปลี่ยนแปลง  3. อุปสรรคในการโน้มน้าวสหภาพแรงงานในการชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพของระบบ TPM 4. การไม่มีพันธะสัญญาของผู้บริหาร  5. ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน 6. ผู้บริหาร
ระดับกลางกลัวการเกิดปัญหาในการท างานหากมีการเพ่ิมอ านาจให้พนักงานระดับปฏิบัติการ  
7. ผู้บริหารมีปัญหาในการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ TPM ของพนักงานให้ได้ความสามารถที่ต้องการ 
8. ขาดการตรวจสอบและกระเมินผล 9. ขาดการให้รางวัล และให้สิ่งจูงใจ เป็นต้น นอกจากนี้งานวิจัย
ได้ศึกษาถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จจากงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. Top management contributions 
2. Cultural transformations 
3. Employee involvement 
4. Traditional and proactive maintenance policies 
5. Training and education 
6. Maintenance prevention and focused production system improvements 
จากงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง

ทวีผลเพ่ือน ามาใช้ในธุรกิจ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ของประเทศอิยิปต์” (Shaaban 
& Awni, 2013) โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจ านวน 5 บริษัท โดยจากการทบทวนวรรณกรรมทางผู้วิจัยพบว่าปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM เป็นดังนี้ 
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1. Leadership style and influence 
2. Management commitment 
3. Clear vision and integrated strategy 
4. Existence of strong motive 
5. Availability of financial resources 
6. The role of consultant 
7. Organization culture 
8. Level of knowledge and experience 
9. Benchmarking and sharing best practices 
จากการหาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ โดยมีตัวแปรอิสระคือปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้งหมด 9 ปัจจัย และตัวแปรตามคือขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่ เ พ่ิมขึ้น ( Improve company Competitive Capabilities) เช่น 
ต้นทุนที่ลดลง และ คุณภาพสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน โดยค าถามจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ 

1. ค าถามวิจัยหลักโดยเป็นค าถามท่ีถามผู้สัมภาษณ์ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลขององค์กรนั้นๆ ร่วมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิม
ได้แก่อะไรบ้าง 

2. ค าถามวิจัยรองเป็นการถามว่าปัจจัยทั้ง 9 ปัจจัยแต่ละหัวข้อมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ 

ผลจากการวิจัยท าให้ทราบว่าความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่
ละบริษัทนั้นแตกต่างกันไปแยกได้ 3 Stage คือเริ่มด าเนินกิจกรรม มีความส าเร็จบ้างในบางปัจจัย 
และด าเนินกิจกรรมอย่างประสบความส าเร็จ ส่วนตัวแปรอิสสระผลที่ได้คือปัจจัยทุกปัจจัยที่น ามา
ทดสอบนั้นส าคัญทั้งหมดแต่ละบริษัทให้ความส าคัญแต่ละปัจจัยมากน้อยแตกต่างกันไป ส่วนตัวแปร
ตามคือความสามารถในการแข่งขันนั้นมีการเพ่ิมข้ึนทั้งทางด้านต้นทุนและคุณภาพ 

จากงานวิจัยเรื่อง “การบ่งชี้ถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมซ่อม
บ ารุงเชิงทวีผลขององค์กรโดยวิธี Interpretive Structural Modeling (ISM)” (Anupriya, Disha, 
Himanshu & Jacob Jay) โดยท าการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรม TPM มีดังนี้ 

1. Health, Safety and Environment 
2. Top Management Commitment 
3. Autonomous Maintenance 
4. Cross-functional Training 
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5. Employee Morale 
6. Size of Organization 
7. Work culture 
8. 5S 
9. Employee involvement 
10.  Focused improvements 
11.  Quality maintenance in management 
จากงานวิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระคือปัจจัยดังกล่าวที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ทั้งหมด 11 ปัจจัยและตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ลดจ านวน
หยุดการท างานของเครื่องจักร/ระบบ ลดความสูญเสีย ลดของเสีย ซึ่งผลของการวิจัยพบว่าปัจจัย
ส าคัญแห่งความส าเร็จต่อการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลที่เด่นชัดคือ การมีพันธะสัญญาของ
ผู้บริหาร ส่วนแรงจูงใจของพนักงาน และวัฒนธรรมการท างานนั้นมีความสัมพันธ์ขึ้นต่อทุกปัจจัย ส่วน
การฝึกอบรมต่างหน่วยงานนั้นมีผลต่อปัจจัยการบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง ขนาดองค์กรนั้นส่งผลต่อ
พฤติกรรม 5ส. อีกด้วย 

จากงานวิจัย “กรณีศึกษาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ใน
ประเทศอังกฤษ” (Bamber & Sharp, 1999) โดยงานวิจัยได้ศึกษาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ 
ปัญหา และอุปสรร พบว่าอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลได้แก่ การขาดความ
เข้าใจการสนับสนุนของผู้บริหาร ขาดการฝึกอบรม ขาดการให้ระยะเวลาและโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลง การถ่ายโอนความสามารถของฝ่ายบ ารุงรักษาไปยังฝ่ายผลิต เป็นต้น ในส่วนของปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ในงานวิจัยมีดังนี้มีดังนี้ 

1. the existing organisation; 
2. measures of performance; 
3. alignment to company mission; 
4. the involvement of people; 
5. an implementation plan; 
6. knowledge and beliefs; 
7. time allocation for implementation; 
8. management commitment; 
9. motivation of management and workforce. 
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งานวิจัยดังกล่าวได้น าปัจจัยทั้งหมดมาใช้พัฒนาระบบบ ารุงรักษาของโรงงานแห่งหนึ่งใน
ประเทศอังกฤษและพบว่าการมีพันธะสัญญาของผู้บริหารนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้การด าเนิน
กิจกรรมประสบความส าเร็จ 

จากงานวิจัย “การวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการบริหาร
งานคุณภาพโดยวิธี Pareto analysis” (Karuppusami, & Gandhinathan, 2006.) พบว่ามีปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม TPM ดังนี้ 

1. Management commitment and involvement 
2. Training and education 
3. Employee participation and empowerment 
4. Supplier involvement 
5. Customer involvement 
6. Teamwork 
7. Process management 
8. Benchmarking and knowledge transfer 
9. Cross-functional integration 
10.  Quality data and analysis 
11.  Organization infrastructure 
จากงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม Lean 

Production” (Näslund, 2013.) โดยได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้จัดการในโรงงานที่เป็นบริษัทข้ามชาติ
และประเภทกิจการที่แตกต่างกันจ านวนสองโรงงานโดยส่งเก็บข้อมูลเป็นจ านวน 432 คน ซึ่งปัจจัย
ส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม Lean and six sigma ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และน ามาทดสอบมีดังนี้ 

1. Management commitment and involvement 
2. Training and education 
3. Alignment to strategy and long-term plan 
4. Managing cultural change 
5. Teamwork 
6. Benchmarking and knowledge transfer 
7. Project management skills 
8. Performance measurement 
9. Organization infrastructure 
10.  Communication 
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 ผลจากงานวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้บริหารนั้นส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนิน
กิจกรรม ส่วนการฝึกอบรมนั้นทั้งผู้บริหารและพนักงานต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ รวมถึง
การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรมีการน า Best practice 
มาเพ่ือพัฒนาศักยภาพในองค์กร ส่วนการให้รางวัลเพื่อจูงใจควรให้อย่างระมัดระวัง 
 
ตารางที่ 2.2 
 
สรุปปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาจากการทบทวนวรรณกรรม 

Literature review 
Ahuja 
and 

Khamba 

Shaaban 
& Awni 

Anupriya, 
Disha, 

Himanshu 
& Jacob Jay 

Bamber 
& Sharp 

Karuppusami, G. 
& Gandhinathan 

Näslund, 
D. 2013 

Sum 

Improvement program 
TPM TPM TPM TPM TQM TPM TPM 

Critical success factor 

Management commitment and 
involvement ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 6 

Leadership style and influence 
 

∕ 
  

∕ ∕ 3 

Clear vision and integrated 
strategy 

    
∕ ∕ 2 

Training and education ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 6 

Employee participation and 
empowerment ∕ 

 
∕ ∕ ∕ ∕ 5 

Alignment to strategy and 
long-term plan ∕ ∕ 

 
∕ 

 
∕ 4 

Managing cultural change ∕ ∕ ∕ 
   

3 

Autonomous Maintenance 
  

∕ 
   

1 

Motivation of workforce 
 

∕ ∕ ∕ 
  

3 

Supplier involvement 
    

∕ 
 

1 

Customer involvement 
    

∕ 
 

1 

Availability of financial 
resources 

 
∕ 

    
1 

The role of consultant 
 

∕ 
    

1 

5S 
  

∕ 
   

1 

Teamwork 
    

∕ 
 

1 

Process management 
    

∕ 
 

1 

Implementation plan 
   

∕ 
 

∕ 2 
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ตารางที่ 2.2  
 
สรุปปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาจากการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

Literature review 
Ahuja 
and 

Khamba 

Shaaban 
& Awni 

Anupriya, 
Disha, 

Himanshu 
& Jacob Jay 

Bamber 
& Sharp 

Karuppusami, G. 
& Gandhinathan 

Näslund, 
D. 2013 

Sum 

Benchmarking and knowledge 
transfer 

 
∕ 

 
∕ ∕ ∕ 4 

Quality data and analysis 
    

∕ 
 

1 

time and money allocation for 
implementation 

   
∕ 

 
∕ 2 

Performance measurement 
   

∕ 
  

1 

Organization infrastructure 
   

∕ ∕ 
 

2 

Size of Organization 
  

∕ ∕ 
  

2 

Sustain continuous 
improvement ∕ 

     
1 

Quality control and robust 
processes 

  
∕ 

   
1 

Health, Safety and 
Environment 

  
∕ 

   
1 

Focused improvements 
  

∕ 
   

1 

 
จากการส ารวจวรรณกรรมที่ศึกษาถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม 

TPM พบว่าแต่ละวรรณกรรมที่เสนอปัจจัยมามีความคล้ายคลึงกันอยู่หลายหัวข้อ ผู้วิจัยจึงเลือกหัวข้อ
ที่คล้ายกันตั้งแต่สามวรรณกรรมขึ้นไปมาสรุปผลได้ดังนี้ 

1. การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management commitment and 
involvement) 

2. การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 
3. การมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) 
4. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term plan) 
5. มีการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and knowledge transfer) 
 



 25 

Supports and develops 
management 
commitment 

Management Commitment 

Categories of enabling activities 
Support and Leadership 

Strategic planning 
Training and Education 

Measuring and Evaluation 
Buying-in and Empower 

Communication and Information 

A prerequisite for development and management 

Affect the intangible factors as understanding, motivation 

Employee commitment 

2.8 การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management Commitment and 
Involvement) 

 
การด าเนินกิจกรรม TPM จ าเป็นต้องท าเดินการเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือให้

องค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นในการท างานจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยฝ่ายบริหารจะต้อง มีการน าและสนับสนุนระบบการบ ารุงรักษา  มีส่วนร่วมใน
การวางแผนกลยุทธ์ มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ มีการสนับสนุนการฝึกอบรม มีการวัดผลและ
ประเมินผลการบ ารุงรักษา สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด 
เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ เป็นต้น (Hansson & Backlund, 2003) 

 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการมีพันธะสัญญาของผู้บริหาร 
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2.9 การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 
 
การพัฒนาและฝึกอบรมมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง พนักงานถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าของ

บริษัท ดังนั้น นอกเหนือจากที่บริษัทจะมีการว่าจ้างพนักงานตลอดช่วงอายุการท า งานแล้ว  
การฝึกอบรมพนักงานจึงต้องท าไปอย่างเป็นแบบแผน เช่นมีระบบการประเมิน , OJT, off OJT และมี
การประสานงานผู้ประเมินและผู้บริหารเป็นต้น 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมเพ่ิมทักษะความช านาญของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่าย
ซ่อมบ ารุงมี 6 ขั้นตอน มั่นคง (Suzuki, T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547, น. 291) ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1  “ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจากที่ได้ส ารวจการฝึกอบรมที่ใช้
อยู่จริงในปัจจุบัน” 

ขั้นตอนที่ 2  “สร้างระบบการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญของพนักงานฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง” 

ขั้นตอนที่ 3  “ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญของพนักงานฝ่ายผลิต
และฝ่ายซ่อมบ ารุง” 

ขั้นตอนที่ 4  “สร้างระบบการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและด าเนิน
ตามระบบนั้น” 

ขั้นตอนที่ 5  “จัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาตนเอง” 
ขั้นตอนที่ 6  “การประเมินกิจกรรมและพิจารณาแนวทางที่จ าด าเนินต่อไป” 
 

2.10 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) 
 
จาก“ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วม” (อดินันท์ บัวภักดี 2552) 

และ “ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก (Hertzberg)” ได้กล่าวถึงแรงจูงใจที่มี และปัจจัยต่างๆ  
ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการกท างานซึ่งจากงานวิจัยกล่าว
ว่า “การท างานใดๆ ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะหาก
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการท างานแล้ว ความสนใจในงานจะเพ่ิมมากขึ้นร่วม ถึงความ
กระตือรือร้นในการท างาน” ซึ่งสรุปได้ว่าหากผู้ด าเนินงานมีความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างาน 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน แต่หากไม่มีแล้วผู้ท างานจะเกิดความท้อถอยและท าให้
ประสิทธิภาพการท างานต่ าลง 

โคเอน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977, น. 7-8) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
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1. การมีส่วนร่วมในการดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย การมีส่วนคิดค้น
เสนอ และริเริ่มในกระบวนการติดสินใจ การมีส่วนในการตัดสินใจวางแผน การมีส่วนในการตัดสินใจ
ในการด าเนินงาน การมีส่วนตัดสินใจในผลจากดารด าเนินงาน 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน (Implementation) คือการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามแผนที่วางไว้ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมใน
การบริหาร ด าเนินงาน สนับสนุน เป็นต้น 

3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
4. การมีส่วนในการได้รับผลประโยชน์ (Benefits) ซึ่งไดแก่ รางวัลหรือ ผลประโยชน์ที่

ได้จากการด าเนินงานอาจจะเป็นทาง วัตถุเช่น เงิน หรือทางค ายกย่อง ต าแหน่ง เป็นต้น 
 

2.11 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term plan) 
 
จากงานวิจัยเรื่อง “A framework for strategic planning in maintenance” 

(Umar Al-Turki. 2011) ซึ่งได้ศึกษาความสอดคล้องของระบบการบ ารุงรักษากับนโยบาย และแผน
หลักขององค์กร ท าให้ได้กรอบการด าเนินงานด้านความสอดคล้องต่างๆ เป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดปัจจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ( Identify major 
internal and external stakeholders) เป็นการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อ
การบ ารุงรักษาเพ่ือการวางกลยุทธ์การบ ารุงรักษา โดยปัจจัยภายใน คือ ผู้บริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้า
คงคลัง และส่วนสนับสนุนต่างๆ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายผลิต จะเป็นส่วนส าคัญใน
การวาง เป้าหมาย และพันธะกิจหลักของการผลิตในโรงงานซึ่งฝ่ายบ ารุงรักษาจะน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับปัจจัยการบ ารุงรักษาในปัจจุบัน เพ่ือเลือก กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน ณ 
ปัจจุบัน 

2. ก าหนดพันธะกิจของการบ ารุงรักษา (Formulate the mission statement) การ
ก าหนดพันธะกิจเพ่ือเป็นการก าหนดของเขตของการท างานให้ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการ
บ ารุงรักษาที่มาจากการวางแผนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัท โดยพันธะสัญญาที่ได้มา
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมีการสื่อสารออกไปสู่พนักงานอย่างเต็มที่ 

3. ตั้งกลยุทธ์ และเป้าหมาย ของการบ ารุงรักษา (Set the strategic objectives of 
maintenance) เพ่ือเป็นการบรรลุเป้าหมายตามพันธะสัญญาของการบ ารุงรักษาซึ่งเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหลักองค์กร กลยุทธ์จะต้อง สอดคล้องกับความต้องการหลักของผู้ที่เกี่ยวข้อง, พัฒนาจุดแข็ง
ที่มีอยู่, ปรับปรุงจุดอ่อนที่มี, บรรเทาปัญหาคุกคามต่างๆ โดยเป้าหมายควรจะสามารถวัดค่าได้ทั้งเชิง
คุณภาพ และปริมาณ โดยวัดข้อมูลจากการ Benchmark 
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4. วิเคราะห์สถานการณ์การบ ารุงรักษาในปัจจุบัน (Analyze the current situation) 
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา เช่น แนวโน้ม
ประสิทธิภาพเครื่องจักร และเทคโนโลยีของโรงงานตัวเอง และของที่อ่ืน กลยุทธ์การบ ารุงรักษาของ
ตัวเอง เป็นต้น โดยอาจจะใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น SWOT Analysis, Portfolio 
analysis, Benchmarking เป็นต้น 

5. ก าหนดประเด็นในการด าเนินกลยุทธ์ (Identify the strategic issues) รวบรวม
ประเด็นปัญหาต่างๆ มาก าหนดแผนและกลยุทธ์กลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. สร้างแผนกลยุทธ์หลายทางเลือก (Strategic options) เป็นแผนกลยุทธ์ที่ด าเนิน
เพ่ือให้ไปสู้เป้าหมายที่วางไว้ โดยจะต้องร่วมกันคิดแผน และหาแนวทางด าเนินการว่ามีแผนอะไรบ้าง 

7. การเลือกกลยุทธ์เพ่ือน ามาปฏิบัติ (Strategy selection) หลังจากก าหนดกลยุทธ์ 
และแนวทางการด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ มาได้จากนั้นจึงน ากลยุทธ์ทั้งหมดมาเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด โดย
เลือกจาก ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ต้นทุน ทรัพยากรที่ใช้ และความง่ายต่อการด าเนินการ เป็นต้น 

8. ก าหนดเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ (Develop performance measures) 
ก าหนดเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการด าเนินการบ ารุงรักษาขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบ การด าเนินงาน ผล
การด าเนินงานตามความเป็นจริงเพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบต่อไป 

9. วางแผนการด าเนินการ (Implementation planning) วางแผนการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีทั้งแผนการด าเนินการระยะสั้น จนถึงระยะยาว และ
จะต้องมีการวัดผลการด าเนินการเป็นระยะ 

 
2.12 มีการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and knowledge transfer) 

 
คือกระบวนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือผลลัพธ์ ของสินค้า บริการ 

ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการการปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการ ของหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่สามารถ
ด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าในด้านนั้นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ โดยอาจน ามาเป็น
เป้าหมายเพ่ือให้พัฒนาไปให้เทียบเท่าองค์กรเหล่านั้นได้ โดยจะต้องศึกษาปัจจัยใดๆ ที่ท าให้องค์กร
เหล่านั้นประสบความส าเร็จ ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีที่สุด เพ่ือเป็น Best Practices 
หรือวิธีการที่ดีที่สุดที่ท าให้องค์ด าเนินเข้าสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยข้อดีของการ
เปรียบเทียบมีดังนี้ 

1. ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของตัวเองที่ได้จากการประเมินเมื่อเทียบกับองค์กรที่
ท าได้ดีที่สุด 

2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลเพื่อการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุด 
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3. เป็นเครื่องมือรวบรวมสะสมข้อมูล องค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว 

4. เครื่องมือที่ช่วยในการวางกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพระดับองค์กร 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544 น. 56-58) กล่าวถึงประเภทของการเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบภายใน (Internal Benchmarking) โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบ

ภายในองค์กร หน่วยงานภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กรให้ดีข้ึนทัดเทียมกัน 
2. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน (Competitive Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบ

ระหว่างเรากับคู่แข่งขันที่มีศักยภาพ ซึ่งประโยชน์ของการเปรียบเทียบชนิดนี้คือสามารถเปรียบเทียบ
ได้ทุกด้าน คือ ด้านสินค้า กระบวนการผลิต ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน การออกแบบ
เครื่องจักร การปรับปรุงระบบคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหาร เป็นต้น 

3. การเปรียบเทียบตามหน้าที่ (Functional Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างเรากับองค์กรที่ด าเนินงานได้ดีในเรื่องต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน ท าให้
ลดความยุ่งยากในการหาคู่เปรียบเทียบ (Benchmarking Partner) โดยเราสามารถเลือกคู่
เปรียบเทียบได้ตามแต่ละหน้าที่จากองค์กรต่างๆ ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ได้ดีที่สุด 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวี

ผล (Total productive maintenance) ปัญหา และอุปสรรค ต่อประสิทธิภาพการท างาน และ
เครื่องจักรโดยอาศัย 8 เสาหลักของ TPM เป็นข้อมูลพ้ืนฐานได้แก่ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง , การ
บ ารุงรักษาด้วยตัวเองตนเอง, การบ ารุงรักษาเชิงวางแผน, การฝึกอบรม, การควบคุมดูแลขั้นต้น, การ
บ ารุงรักษาคุณภาพ, กิจกรรมฝ่ายบริหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง และการบริหารความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้ทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมท าให้สามารถแยกปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จต่างๆ มาได้ 5 ปัจจัย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก (In-depth interview) ในโรงงาน 4 แห่ง เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผล โดยผู้ที่ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะต้องด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือผู้ดูแล
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลซึ่งมีความเข้าใจ และสามารถอธิบายภาพรวมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ซึ่งจากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความ ( Interpretation) เพ่ือ
ประมวลผลและสรุปข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) และได้มีการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา 
(Content analysis) ซึ่งเป็นการค้นคว้าศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ (Document research) ท าให้
อยู่ในรูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

 
3.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา

โดยพิจารณาจากโรงงาน 4 แห่งในประเทศไทยโดยสองแห่งจะเป็นโรงงานขนาดกลางถึงใหญ่ที่ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมาระยะหนึ่งสามารถรับรองได้ถึงคุณภาพและสามารถวัดผลการศึกษาได้
อย่างดี และอีกสองแห่งเป็นโรงงานขนาดกลลางหรือใหญ่ที่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ใน
การปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา เช่น TPM, TQM, Six sigma, Lean เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับจะท าให้
โรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตได้เข้าใจถึงปัจจัยที่จะต้องท าให้ส าเร็จเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ งาน
เช่น ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุง และพนักงานฝ่ายผลิต ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
การศึกษาปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษาเชิงทวีผลนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลงานวิจัย
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว 
และหลังจากนั้นจะท าการวิเคราะห์ผลจากการเก็บข้อมูลด้วยการตีความ (Interpretation) และ
หลังจากนั้นจะสร้างความเชื่อมโยงและหาข้อสรุปแบบอุปนัย ( Inductive) รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งมาจากการทบทวนและศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (Document research) (สุมิตร สุวรรณ, 2552) โดยแนวค าถามที่ใช้จะเป็นลักษณะชุด
ค าถาม ประกอบด้วย 1. ส่วนสอบถามเพ่ือความเข้าใจในปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยจะใช้ค าถามประเภท “หรือไม่” และ “อย่างไร” 2. ค าถามที่แสดง
ถึงความต้องการข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องการ โดยผู้วิจัยจะเสนอปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ 5 ปัจจัยที่มา
จากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือสอบถามความเห็นแต่ละปัจจัยที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลว่าเห็นด้วยและส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงานหรือไม่อย่างไร 

 
3.3 ค าถามงานวิจัย 

 
ค าถามงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นค าถามทั่วไปเพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไปของ

องค์กร การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือระบบบริหารงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
บ ารุงรักษาในองค์กร ในส่วนที่สองค าถามงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัย
ส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในการด าเนินกิจกรรม และส่วนที่สามเป็นค าถามศึกษาตัวแปรด้านผลลัพธ์ดังรายละเอียดดังนี้ 

ค าถามวิจัยที่เก่ียวข้องกับข้อมูลทั่วไปขององค์กร การน าระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือ
ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการบ ารุงรักษามาใช้ในองค์กร 
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ตารางที่ 3.1 
 
แสดงค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

ค าถามการวิจัยประยุกต์ ผู้ให้สัมภาษณ์ งานวิจัยอ้างอิง 
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร (เช่น ประเภท

ธุรกิจ จ านวนพนักงาน เป็นต้น) 
ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ, 
ผู้จัดการโรงงาน 

(Chian-Son Yu, 
2005) 

2. ความส าเร็จในการด าเนินงาน (จ านวน
เสาที่สามารถด าเนินการได้เมื่อเทียบกับ
ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล) 

 
1. ค าถามการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือ ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ในการบ ารุงรักษา 

 
ตารางที่ 3.2 
 
ค าถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับตัวแปรการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย 
ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

การมีพันธะสัญญา
และสนับสนุนของ

ผู้บริหาร 

1. ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การ
สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวี
ผลหรือไม่อย่างไร 

2. การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหารมี
ความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน 
และความปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม 
บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

(Hansson & 
Backlund, 2003) 
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ตารางที่ 3.3 
 
ค าถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

1. มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 

2. การพัฒนา และฝึกอบรมมีความส าคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยการ
ด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

(Suzuki, T. แปล
โดย สมชัย อัคร

ทิวา, 2547) 

 
ตารางที่ 3.4 
 
ค าถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีสวนร่วมของพนักงาน 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

การมีสวนร่วมของ
พนักงาน 

1. พนักงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาระบบบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

2. การมีสวนร่วมของพนักงานมีความส าคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยการ
ด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

(อดินันท์ บัวภักดี, 
2552) 

(Cohen & 
Uphoff, 1977) 
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ตารางที่ 3.5 
 
ค าถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย 
ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

ความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของบริษัท 

1. มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับกลยุทธ์หลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
แผนระยะยาวและกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่
อย่างไร 

2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมีความส าคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 

(Umar Al-Turki. 
2011) 

 
ตารางที่ 3.6 
 
ค าถามการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย 
ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

มีการเปรียบเทียบและ
ถ่ายทอดความรู้ 

1. มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance หรือ 
Benchmarking เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพโรงงาน
หรือไม่ อย่างไร 

2. การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มีความส าคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 

(ณัฎฐพันธ์, 2544 
น. 56-58) 
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ตารางที่ 3.7 
 
ค าถามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย 
ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

ปัญหาและอุปสรรของ
การด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษา 

มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

(Ahuja and 
Khamba, 2008) 

 
3. ค าถามการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านผลลัพธ์ โดยศึกษาถึงผลลัพธ์ของการ

ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาที่เกิดขึ้นโดยมีหัวข้อค าถามดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.8 
 
แสดงค าถามการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรด้านผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัดที่ต้องการ
ศึกษา 

ค าถามการวิจัย 
ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้อง 

ผลลัพธ์ด้านผลผลิต 
(Productivity) 

1. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 

(Suzuki, T. แปล
โดย สมชัย อัคร

ทิวา, 2547) 

ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 
(Quality) 

2. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 

ผลลัพธ์ด้านต้นทุน 
(Cost) 

3. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านต้นทุนหรือไม่ อย่างไร 

ผลลัพธ์ด้านการส่ง
มอบ (Delivery) 

4. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านการส่งมอบหรือไม่ อย่างไร 

ผลลัพธ์ด้านความ
ปลอดภัย (Safety) 

5. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร 

ผลลัพธ์ด้านขวัญ
ก าลังใจ (Moral) 

6. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านขวัญก าลังใจหรือไม่ อย่างไร 



 36 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interviews) โดยการเก็บข้อมูลเสียงจากการให้สัมภาษณ์ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งจะต้องเป็นระดับ
ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบบ ารุงรักษาทั้งสิ้น 4 องค์กร เป็นจ านวน 4 ท่าน โดยระยะเวลาใน
การสัมภาษณ์จะใช้ประมาณ 50-60 นาทีต่อการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2559 หลังจากการสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ามา
วิเคราะห์ผล และประมวลผลโดยวิธีการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลแบบอุปนัย (Analytic Induction) 
โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ถูกสัมภาษณ์ และรายชื่อองค์กร 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
ผู้วิจัยได้มากจากการรวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งต่างๆ เช่น วารสารทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ์ หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
 

3.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยมีสมมติฐานคือปัจจัยส าคัญแห่ง

ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ การมีพันธะสัญญาและ
สนับสนุนของผู้บริหาร, การพัฒนาและฝึกอบรม, การมีสวนร่วมของพนักงาน, ความสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของบริษัท, มีการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ ต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงาน 6 ด้าน (Suzuki, 
T. แปลโดย สมชัย อัครทิวา 2547) คือ ผลผลิต, คุณภาพ,ต้นทุน, การส่งมอบ, ความปลอดภัย, ขวัญ
ก าลังใจ 
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ภาพที่ 3.1 กรอบการวิจัยปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล
ต่อผลลัพธ์ 6 ด้าน 

 
3.6 กระบวนการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interviews) กับ
ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
การด าเนินกิจกรรมได้อย่างรอบด้าน ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูล ข้อค าถามเป็นรูปแบบ
ตารางตามมาตรฐานในการสนทนา โดยขณะการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จะท าการบันทึกเสียง
ระหว่างสนทนา และท าการแปลงข้อมูลให้อยู่ในลักษณะเป็นตัวอักษรโดยในเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในการวิจัยเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยชื่อองค์กร และชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ โดยจะเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2559 

งานวิจัยนี้ได้น าวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช (2554) จ านวน 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของ
ผู้บริหาร 

การพัฒนาและฝึกอบรม 

การมีสวนร่วมของพนักงาน 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 

มีการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

1. ผลผลิต (Productivity) 
2. คุณภาพ (Quality) 

3. ต้นทุน(Cost) 
4. การส่งมอบ(Delivery) 
5. ความปลอดภัย(Safety) 
6. ขวัญก าลังใจ(Moral) 
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3.6.1 การใช้แนวคิดทฤษฏีและการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับวิเคราะห์ 
การวิจัยนี้ได้ศึกษาทฤษฎี กรอบแนวคิดของปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการ

ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางที่งานวิจัยก่อนหน้าและน ามาศึกษากับ
โรงงานผลิตในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมบริหารงานคุณภาพต่างๆ เช่น TPM TQM Lean จากนั้นได้สรุปกรอบปัจจัยเพ่ือมาทดสอบ
ในงานวิจัยนี้ 

3.6.2 การตรวจสอบข้อมูล 
ก่อนท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ

ความครบถ้วนของเนื้อหา และหาความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรม
เพราะในส่วนงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีการทดสอบจากค่าทางสถิติ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่
มีจ านวนน้อย ท าให้ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญในการน าเสนอข้อมูลบทที่ 2 อย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้อ่านได้
เข้าใจถึงที่มาของหัวข้องานวิจัย และได้ทราบข้อมูลในด้านนี้จากหลายแหล่ง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึง
ความเหมาะสมของข้อมูลอีกครั้ง 

3.6.3 การจดบันทึกและท าดัชนีข้อมูล 
ท าการจดบันทึกข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลเป็นสองประเภทได้แก่ ดัชนีเชิงบรรยาย 

และดัชนีเชิงตีความ 
3.6.4 การท าข้อสรุปชั่วคราวและการจัดท าข้อมูล 

เมื่อได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบทุกคนแล้วจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาท า
ดัชนีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากนั้นจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการเชื่อมโยงเป็นการท าข้อสรุป
ชั่วคราว (Memling) กับดัชนีข้อมูลก่อนการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เมื่อท าการเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ได้แล้วจึงเรียบเรียงเขียนเป็นประโยค 

3.6.5 การสร้างข้อสรุปและการพิสูจน์ข้อสรุป 
หลังจากได้ข้อสรุปย่อยๆ มาหลายข้อมูล จากนั้นจะท าการเชื่อมโยงข้อสรุป

ย่อยๆ เข้าด้วยกันเพื่อตอบปัญหางานวิจัย ซึ่งผลการวิจัยจะกล่าวรายละเอียดต่อไปในบทที่ 4 และบท
ที ่5 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากระบวนการการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวี

ผล หรือ Total productive maintenance (TPM) ของโรงงานผลิตในประเทศไทยโดยศึกษาการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้ ว่าสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมซ่อมบ ารุงเชิงทวีผล ทั้งหมด 5 ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงระบบบ ารุงรักษามากน้อยเพียงใด โดยได้เข้าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับต้น กลาง 
สูง ของโรงงานผลิตจ านวน 4 แห่งในประเทศไทยซึ่งได้สรุปโดยแบ่งส่วนการน าเสนอดังนี้ 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลทั่วไปของโรงงานผลิต 4 แห่งโดยแบ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจ านวน 2 โรงงาน และโรงงานขนาดกลาง ใหญ่ที่ไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ในการบ ารุงรักษาจ านวน 2 โรงงาน 

ส่วนที่ 2  การด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงเชิงทวีผล และการสรุปข้อมูลความแตกต่างระหว่างโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ 

ส่วนที่ 3  ความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล หรือระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษาทั้ง 5 ปัจจัย ต่อผลลัพธ์ที่ได้ 

ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรในการด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 
 
4.1 ความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการวัด 

 
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (อ้างอิงภาคผนวก ก) ผลที่

ได้ในส่วนของการทดสอบทฤษฏีปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจะเป็นการ
ตีความด้วยโครงสร้างการให้คะแนนรวมหรือระดับที่ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า (อ้างอิงภาคผนวก ข) 
ตัวอย่างเช่น ปัจจัยการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร ในส่วนของ  “มีการสื่อสารแก่
พนักงานอย่างใกล้ชิด” หากผู้ให้สัมภาษณ์ให้ค าตอบว่า “ไม่เคยมีการสื่อสารต่อพนักงานในเรื่องระบบ 
TPM ของผู้บริหารระดับสูง” จะมีค่าเป็น “+” “หรือไม่แน่ใจว่ามีการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนแต่มี
บ้าง” ระดับความสัมพันธ์จะเพ่ิมขึ้นเป็น “++” หรือ “+++” จนถึง “++++” ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของ
ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยระดับความสัมพันธ์จาก “+” ไป “++” จะอยู่ที่ระดับน้อย จาก 
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“++” ไป “+++” จะเป็นระดับปานกลาง และ จาก “+++” ไป “++++” จะเป็นระดับสูงตามล าดับ 
(Wong and Boon-itt, 2008) โดยการค านวณความสอดคล้องของแต่ละโรงงาน ถ้าหัวข้อย่อยของ
แต่ละปัจจัยได้ + = 0 คะแนน, ++ = 1 คะแนน, +++ = 2 คะแนน, ++++ = 3 คะแนน โดยปัจจัย
แต่ละปัจจัยจะน าคะแนนแต่ละหัวข้อย่อยของแต่ละปัจจัยน ามาเฉลี่ยรวมกันหากปัจจัยไหนคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 2 ขึ้นไปถือว่าสอดคล้อง แต่ถ้าน้อยกว่า 2 จะไม่สอดคล้อง กับทฤษฎีปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จ 5 ปัจจัย 
 
4.2 สรุปข้อมูลทั่วไปของโรงงานผลิตตัวอย่างทั้ง 4 โรงงาน 

 
ตารางที่ 4.1 
 
อธิบายข้อมูลทั่วไปขององค์กร 

หัวข้อ 
โรงงานตัวอย่าง 4 แห่ง 

โรงงานขนาดใหญ ่ โรงงานขนาดเล็ก 

A B C D 
สถานที่ตัง้ สมุทรปราการ ระยอง กรุงเทพ ปทุมธาน ี

ลักษณะธุรกิจ 
อาหารและ

เทคโนโลยีอาหาร 
ผลิตและจ าหนา่ย

น้ ามัน 

ผลิตเสื้อผ้าให้แก่
ยี่ห้อต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

ผลิตหลอดไฟ
รถยนต์, ชิ้นส่วน

รถยนต์ 
อายุโรงงาน 
(ตัวอย่าง) 

50 ปี 40 ปี 40 ปี 40 ปี 

ระบบทีน่ ามา
ปรับปรุงการ
บ ารุงรักษา 

TPM TPM Lean 
ระบบบริหาร

คุณภาพที่บริษัท
พัฒนาเอง 

เสา TPM ที่
ด าเนินการได ้

ครบทั้ง 8 เสา ครบทั้ง 8 เสา 
FI, AM, PM, QM, 

OI, SE 
FI, AM, PM, EM, 

QM, OI, SE 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้จัดการฝ่าย Plant 
maintenance 

ผู้จัดการฝ่าย
บริหารงาน
คุณภาพ 

ผู้จัดการฝ่าย
บ ารุงรักษา 

Team leader 
Maintenance 

Section 
หมายเหตุ: FI = Focused Improvement, AM = Autonomous Maintenance, PM = Planned 
Maintenance, ET = Education and Training, EM = Early Management, QM = Quality Maintenance, 
OI = Office Improvement, SE = Safety and Environmental Management 
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โรงงาน A เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรส อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม บริการ
ทางด้านอาหาร และเทคโนโลยีด้านอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศโดยโรงงานผลิตในประเทศ
ไทยได้กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่นปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ โดยแต่ละโรงงานล้วนมี
เครื่องจักรที่ต้องท าการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. และบางโรงงานได้เปิดท าการมาอย่างยาวนานท า
ให้สภาพโรงงานและเครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่สูง ดังนั้นการรักษาความน่าเชื่อถือ และ
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรจึงมีความส าคัญอย่างมาก ท าให้มีการน าระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเข้ามา
ใช้ในการบ ารุงรักษาเพ่ือคืนสภาพ ยืดอายุ เพ่ิมประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบ ารุงในระยะ
ยาว โดยได้เริ่มด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และได้ด าเนินกิจกรรมเรื่อยมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผู้ท าการวิจัยการเก็บข้อมูลนั้นอยู่ในช่วงสุดท้ายของเฟสแรกในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผน โดยได้บริหารการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบ ารุงรักษาของพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โรงงาน B เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่าย น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใน
ประเทศไทยโดยมีโรงกลั่นกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศไทย ในการด าเนินกิจการจะต้องใช้
เครื่องจักรต่างๆ เป็นจ านวนมากรวมถึงมีกระบวนการต่างๆ ที่ซับซ้อน ดังนั้นบริษัทดังกล่าวได้น า
หลักการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล (Total productive maintenance) มาเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานตั้งแต่ปี 1984 เพียงแต่ยังคงเน้นให้ช่วยตัวเองในเรื่องหลักๆ (Self-Maintenance) เท่านั้น 
ต่อมาในปี 2007 หน่วยธุรกิจน้ ามัน จึงได้น าระบบ TPM ตามแนวทางของสถาบัน JIPM (Japan 
Institute of Plant Maintenance) ซึ่งเป็นสถาบันบ ารุงรักษาโรงงานของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้และ
ประกาศนโยบาย อย่างจริงจังเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้เป็นผู้ ที่มี ความเป็น
เลิศทั้งการท างานและช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความรู้ความสามารถพัฒนางานอย่าง
เต็มที่สามารถแก้ไข ปัญหาได้ด้วยตัวเองเมื่อพบข้อบกพร่องในการท างาน สร้างความปลอดภัย สะดวก 
และมีประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น ท าให้การส่งมอบสินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรเพ่ิมผลผลิตสูงสุด ลดและก าจัดความสูญเสียทุกรูปแบบ และ
ได้เริ่มมีการด าเนินกิจกรรมโดยมีโรงกลั่นน าร่อง ซึ่งผลการด าเนินงานนั้น สามารถลดความสูญเสียและ
ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ถึงปัจจุบันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปสู่
ทุกกลุ่มงาน และสามารถลดความสูญเสีย ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

โรงงาน C เป็นโรงงานขนาดกลางที่ท าธุรกิจออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งผลิตให้แก่
ยี่ห้อต่างๆ และผลิตยี่ห้อของตัวเองโดยปัจจุบันมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย 2 แห่ ง และ
ต่างประเทศ 1 แห่ง โดยในโรงงานหลักสามารถผลิตเสื้อผ้าได้ถึง 165 ,000 ชิ้นต่อเดือน เครื่องจักร
ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรเย็บผ้า เตารีดไอน้ า เครื่องตัดคอมพิวเตอร์ เครื่องปักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
โดยทางบริษัทให้ความส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และประสิทธิภาพการผลิตอย่างมากโดยได
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น าระบบต่างๆ มาพัฒนาเช่น การน าระบบ Lean เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรทั้งด้าน Production 
และ บ ารุงรักษา ระบบ TQM เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ โดยบริษัทได้มีนโยบายด้านคุณภาพต่างๆ เช่น 
เปอร์เซ็นต์การส่งของที่ทันเวลา เปอร์เซ็นต์ตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อก าหนด เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของ
ลูกค้า การลดต้นทุนเป็นต้น โดยในส่วนการบ ารุงรักษาซ่ึงรับหน้าที่ในการซ่อมเครื่องจักรโดยทั่วไปได้มี
การวางแผนบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ของเครื่องจักรอยู่เดิม ต่อมาได้น า
ระบบ Lean เข้ามาใช้ในหน่วยงานท าให้มีการปรับปรุงระบบการบ ารุงรักษาเพ่ิมเติมเช่น มีการน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บข้อมูลและตรวจสอบในงานบ ารุงรักษา เช่นมีการตรวจสอบงาน
เข้างานออกของงานค้างของหน่วยงาน ค านวณรอบการบ ารุงรักษา และการสั่งซื้อเครื่องจักรทดแทน
ในจุดที่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน าระบบ บ ารุงรักษาด้วยต้นเอง (Autonomous 
maintenance) เพ่ือให้พนักงานฝ่ายผลิตมีส่วนร่วมในการรักษาเครื่องจักรอีกด้วย 

โรงงาน D เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้น าระบบ KAIZEN เข้ามาใช้ในโรงงานเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานในด้านต่างๆ รวมถึงฝ่ายบ ารุงรักษาซึ่งพนักงานบ ารุงรักษา นอกจากนี้
บริษัทได้พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของตัวเองขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจและสภาพแวดล้อม
ของโรงงานที่ประกอบกิจการให้มากที่สุดโดยระบบจะเป็นการจัดการ Stock Reduction เพ่ือลด 
Production Cost มีการใช้เครื่องมือ Linear improvement and entire process analysis และ 
มีกระบวนการ Focus Improvement อีกด้วย นอกจากนี้ในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS18001 และได้มีการก่อตั้งหน่วยงาน safety เพ่ือก ากับดูแล และ
บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 
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4.3 การด าเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม
ซ่อมบ ารุงเชิงทวีผล และการสรุปข้อมูลความแตกต่างระหว่างโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอื่นๆ มาใช้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
อธิบายปัจจัยการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร  (Management commitment and 
involvement) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ A B C D 

การมีพันธะ
สัญญาและ
สนับสนุน

ของ
ผู้บริหาร 

1. มีการน าและสนับสนุนระบบการบ ารุงรักษา ++++ ++++ ++++ ++++ 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ +++ ++++ +++ +++ 

3. มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ +++ ++++ ++++ +++ 
4. มีการสนับสนุนการฝึกอบรม ++++ ++++ +++ +++ 

5. มีการวัดผลและประเมินผลการบ ารุงรักษา ++++ ++++ +++ +++ 

6. สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน ++++ ++++ +++ +++ 
7. มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด ++++ ++++ ++++ +++ 

8. เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ ++++ ++++ +++ +++ 

 
ปัจจัยการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร โรงงาน A ได้ 2.75 คะแนน 

โรงงาน B ได้ 3 คะแนน เฉลี่ย A และ B ได้ 2.875 คะแนน โรงงาน C ได้ 2.375 คะแนน โรงงาน D 
ได้ 2.125 คะแนน เฉลี่ย C และ D ได้ 2.25 คะแนน 
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ตารางที่ 4.3 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

มีการน าและสนับสนุนระบบการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ในการด าเนินกิจกรรม ภาพรวม: สูง (++++) 

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้จัดการโรงงานมีส่วนในการวางกลยุทธ์ แต่
ระดับสูงขึ้นไปที่ส านักงานใหญ่ไม่ได้ช่วยวางแผน 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ เป็นผู้บริหารระดับ Factory Unit ที่ช่วยผลักดัน
ในการด าเนินกิจกรรม ส่วนระดับสูงขึ้นไปที่
ส านักงานใหญ่จะคอมติดตามผล  
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการสนับสนุนการฝึกอบรม ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนการฝึกอบรมอย่าง
เต็มที ่ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวัดผลและประเมินผลการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลอยู่เสมอ 
ภาพรวม: สูง (++++) 

สนับสนุนให้อ านาจแก่พนักงาน ผู้บริหารระดับสูงให้อ านาจพนักงาน Factory 
Unit ด าเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มที่โดยจ้างที่
ปรึกษามาควบคุมดูแลการท างาน  
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารในเรื่องการ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลเล็กน้อยเช่นการเป็นประธาน
ในการอบรมเรื่องการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
ภาพรวม: สูง (++++) 

เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ เฉพาะผู้บริหารในระดับโรงานที่เข้ากลุ่มย่อยส่วน
ที่ส านักงานใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม แต่จะดูภาพรวม
ตลอด ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.3 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

B 

มีการน าและสนับสนุนระบบการ
บ ารุงรักษา 

เข้ามามีส่วนร่วมอย่าเต็มท่ี เวลามีงานอะไรที่
เกี่ยวกับระบบ TPM ผู้บริหารจะเข้ามาช่วย
ผลักดันเสมอซึ่งสร้างแรงผลักดันได้อย่างมหาศาล 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นคนให้นโยบายประจ าปีซึ่ง
มาจากการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจกรรม TPM  
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ เรื่องการท า TPM ผู้บริหารให้ความส าคัญอย่าง
มากและผลักดันแผนการท างานโดยตลอด 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสนับสนุนการฝึกอบรม มีการจัดตั้ง Q Academy เพ่ือสนับสนุนพนักงาน
ในเรื่องระบบบริหารงานคุณภาพโดยเฉพาะร่วม
ทั้งระบบ TPM  ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวัดผลและประเมินผลการ
บ ารุงรักษา 

มีการประเมินอยู่ตลอดโดยในตอนนี้ประเมินถึง
รายได้ที่ได้คืนจากการน าระบบมาใช้อีกด้วย 
ภาพรวม: สูง (++++) 

สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน มีการตั้งกลุ่มย่อยทุกระดับโดยผู้บริหารร่วมอยู่ใน
ระบบกลุ่มย่อยด้วยท าให้พนักงานระดับล่างได้เข้า
มามีส่วนในการเสนอแนวคิด และแนวทาง
ปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาร่วมกิจกรรม และชี้แจ้ง
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกปีตามงานที่เก่ียวกับงาน
คุณภาพ ภาพรวม: สูง (++++) 

เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกับระบบ TPM ได้เข้าร่วม
กลุ่มย่อยทั้งหมด ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.3 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

C 

มีการน าและสนับสนุนระบบการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารระดับสูงได้มีการสนับสนุนและพยายาม
แนะน าฝ่ายบ ารุงรักษาอยู่เสมอทั้งด้านเทคนิค, 
สนับสนุนการฝึกอบรม, การรักษาพนักงาน, 
ทุนการศึกษาเป็นต้น 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
บ ารุงรักษาโดยการตรวจสอบแผนรายปีอยู่เสมอ 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดย
การช่วยติดตามผลการด าเนินการหากมีปัญหา
อะไรก็จะช่วยผลักดัน ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสนับสนุนการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ส่งไปอบรมเรื่องเทคนิค ถ้าด้าน Lean 
จะให้ที่ปรึกษามาอบรมที่โรงงานแต่ไม่บ่อย 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการวัดผลและประเมินผลการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารมีการดูรายงานการบ ารุงรักษาอยู่ตลอด 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน พนักงานมีอ านาจการตัดสินใจและแสดงความ
คิดเห็นบ้างแต่ไม่ถึงขนาดวางแผน และ
ด าเนินงานด้วยตัวเองทั้งหมด ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะสื่อสารพนักงานโดยการ
พูดคุยโดยตรง ภาพรวม: สูง (++++) 

เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ ไม่ได้มีกลุ่มย่อยที่เป็นทางการแต่จะมีเป็นลักษณะ
เป็นกลุ่มโปรเจคต่างๆ ซึ่งบางโปรเจคผู้บริหารก็
เข้ามามีส่วนร่วม ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 
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ตารางที่ 4.3 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

D 

มีการน าและสนับสนุนระบบการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารมีการสนับสนุนระบบคุณภาพอย่างเต็มที่
โดยตอนนี้ได้ผลักดันพัฒนาระบบคุณภาพของ
ตัวเองขึ้นมาแล้ว ภาพรวม: สูง (++++) 

มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารให้นโยบายแผนกลยุทธ์ระบบพัฒนา
คุณภาพของตัวเองซึ่งบ ารุงรักษาก็ต้องด าเนินตาม
นโยบายหลักของบริษัท ภาพรวม: ปานกลาง 
(+++) 

มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ เป็นลักษณะติดตามผลว่าได้ท าตามแผนหรือไม่ 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการสนับสนุนการฝึกอบรม ผู้บริหารให้ฝ่ายบุคคลกับฝ่าย Productivity 
Improvement เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม
ซึ่งมีการอบรมระบบคุณภาพโดยตลอด แต่จะเป็น
การอบรมในหลายๆ เรื่อง ไม่ได้เน้นว่าต้องเป็น
บ ารุงรักษา 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการวัดผลและประเมินผลการ
บ ารุงรักษา 

ผู้บริหารมีการติดตามผลอยู่ตลอด ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน มีการให้ตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นบ้าง 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารพยายามสื่อสารเพ่ือผลักดันระบบ
บริหารงานคุณภาพอย่างใกล้ชิดผ่านทางงาน
ต่างๆ เช่น การประชุมประจ าปี ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ ในส่วนฝ่ายบ ารุงรักษามีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
แต่เป็นการรวมกลุ่มแบบชั่วคราว ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 
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ความสอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎี: จากค าจ ากัดความปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าทั้งโรงงานขนาดใหญ่
ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี 

สรุปข้อมูลความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ด้านการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของ
ผู้บริหาร (Management commitment and involvement) 

โรงงานที่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล ผู้บริหารจะให้ความส าคัญและมีส่วนใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ผู้บริหารระดับสูงเป็นคนริเริ่ม และผลักดันกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลอย่างมุ่งมั่นจนท าให้ปัจจุบันเครื่องจักรของบริษัทท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 8 เสา เข้าร่วม
กลุ่มย่อยเพื่อร่วมวางแผน และติดตามการด าเนินกิจกรรม มีการสร้างวัฒนธรรมในการบ ารุงรักษาที่ดี 

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารอ่ืนน ามาใช้แทน
เช่น Lean Kaizen ผู้บริหารยังคงให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมในทุกด้าน
เช่นกันกับระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่จะต่างตรงที่การเข้าร่วมในกลุ่มย่อยต่างๆ ไม่ได้มีโครงสร้างที่
เป็นทางการส าหรับผู้บริหารในการเข้ากลุ่มย่อย และงานปรับปรุงระบบต่างๆ ไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง
หลักขององค์กรท าให้พนักงานในองค์กรยังไม่รู้สึกว่างานปรับปรุงระบบและคืนสภาพเครื่องจักรเป็นสิ่ง
ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ ในส่วนการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับส่วนอ่ืนๆ 
มากกว่าหรือเท่าๆ กับส่วนบ ารุงรักษา 
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ตารางที่ 4.4 
 
อธิบายปัจจัยการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ A B C D 

การพัฒนา
และ

ฝึกอบรม 

1. มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจากท่ีได้
ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่จริงใน
ปัจจุบัน 

++++ ++++ ++++ +++ 

2. มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่าย
ซ่อมบ ารุง 

++++ ++++ +++ +++ 

3. มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้างบุคลากร
ที่มีความสามารถและด าเนินตามระบบ
บ ารุงรักษา 

++++ ++++ ++++ +++ 

4. มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับ 
การพัฒนาตนเอง 

++++ ++++ +++ ++ 

5. มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณาแนวทางที
จ าเป็นเพื่อด าเนินงานต่อไป 

++++ ++++ + +++ 

6. มีการตั้งศูนย์หรือหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบ 
การฝึกอบรมส าหรับพัฒนาระบบบ ารุงรักษา
โดยเฉพาะ 

++++ ++++ + +++ 

 
ปัจจัยการพัฒนาและฝึกอบรม โรงงาน A ได้ 3 คะแนน โรงงาน B ได้ 3 คะแนน เฉลี่ย 

A และ B ได้ 3 คะแนน โรงงาน C ได้ 1.67 คะแนน โรงงาน D ได้ 1.83 คะแนน เฉลี่ย C และ D ได้ 
1.75 คะแนน 
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ตารางที่ 4.5 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจาก
ที่ได้ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่
จริงในปัจจุบัน 

ในช่วงก่อนการด าเนินกิจกรรม TPM มีการ
วิเคราะห์นโยบายด้านการพัฒนา และฝึกอบรม
ซึ่งท าให้พอเริ่มมีการท า TPM แล้วจึงได้ตั้ง TPM 
training center ขึ้นมาเพ่ือพัฒนา และ
ฝึกอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับแผน TPM 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความช านาญของพนักงานฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ปกติก็ท าอยู่แล้วพอมี TPM เข้ามาท าให้ยิ่ง
เข้มข้นและท าตามแนวทาง TPM อย่างเต็ม
รูปแบบ ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถและด าเนิน
ตามระบบบ ารุงรักษา 

มีการด าเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่โดยพนักงาน
ที่นี่จะแบ่งเป็นระดับหลายระดับและมี แผน
ระบบการสอบการฝึกอบรมตลอดทั้งปี 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับ
การพัฒนาตนเอง 

มีการตั้ง TPM training center เพ่ือเป็น
ตัวกลางในการฝึกอบรม ส่งเสริมและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีในการด าเนินกิจกรรม 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณา
แนวทางทีจ าเป็นเพ่ือด าเนินงานต่อไป 

มีระบบการประเมินและมีการพิจารณาแนวทาง
อยู่เสมอซึ่งตอนนี้เพิ่งจบเฟสแรกและผู้บริหาร
ระดับสูงก าลังพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
ในเฟสต่อไป 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการตั้งศูนย์หรือหน่วยงานเพ่ือ
รับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

มีการตั้ง TPM training center เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรม ภาพรวม: สูง 
(++++) 
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ตารางที่ 4.5 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

B 

มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจาก
ที่ได้ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่
จริงในปัจจุบัน 

มีการทบทวนระบบการบ ารุงรักษา เพื่อมาวางโย
บายและกลยุทธ์ทุกปีอย่างเต็มรูปแบบ ภาพรวม: 
สูง (++++) 

มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความช านาญของพนักงานฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

ในอุตสาหกรรมน้ ามันฝ่ายผลิตไม่ค่อยมี จะเป็น
ลักษณะฝ่ายควบคุมระบบมากกว่า ซึ่งทั้งส่วนที่
ดูแลระบบ และส่วนบ ารุงรักษาได้มีการพัฒนา 
และฝึกอบรมอย่างดี ทั้งในด้านเทคนิค และ
ระบบ TPM ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถและด าเนิน
ตามระบบบ ารุงรักษา 

สร้างบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ฝ่าย
บ ารุงรักษา ฝ่ายเดินเครื่อง โดยเฉพาะฝ่าย
บริหารงานคุณภาพที่สามารถเป็นวิทยากรสอน
บริษัทอ่ืนได้แล้ว ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับ
การพัฒนาตนเอง 

มี Q academy ในการผลักดัน สื่อสาร เป็น
ศูนย์กลาง และสร้างสิ่งแวดล้อมในการอบรม 
และพัฒนาซึ่ งพนักงานก็ท าได้ดี  และอยู่ ใน
จิตส านึกเลย ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณา
แนวทางทีจ าเป็นเพื่อด าเนินงานต่อไป 

มีการประเมินทุกปี และด าเนินปรับปรุงตลอด 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มี การตั้ ง ศู นย์ หรื อหน่ วยงาน เ พ่ื อ
รับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

ตั้ง Q academy โดยฝ่ายบริหารงานคุณภาพ
คอยรับผิดชอบ TPM และระบบคุณภาพอ่ืนๆ 
ภาพรวม: สูง (++++) 



 52 

ตารางที่ 4.5 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

C 

มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจาก
ที่ได้ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่
จริงในปัจจุบัน 

มีการวางแผนฝึกอบรมระยะ 5 ปีเพ่ือให้สอดรับ
กับนโยบาย smart factory หลังจากวิเคราะห์
แล้วว่าโรงงานควรไปในทิศทางไหน ภาพรวม: 
สูง (++++) 

มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความช านาญของพนักงานฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

มีการฝึกอบรมโดยตลอดเ พ่ือพัฒนาทักษะ
พนักงานในสอดคล้องกับนโยบายบริษัทใน
อนาคต แต่เป็นลักษณะฝึกภายในบริษัทมากกว่า
อาจมีส่งคนไปอบรมข้างนอกบ้างเป็นครั้งคราว 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถและด าเนิน
ตามระบบบ ารุงรักษา 

มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว 5 ปีและมีระดับ
ต าแหน่งพนักงานหลายระดับ โดยการจะเลื่อน
ระดั บ ได้ จ ะต้ อ งผ่ านการสอบวั ดผลก่ อน 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับ
การพัฒนาตนเอง 

มี Work shop ให้พนักงานได้ฝึกอบรมค้นคว้า
หาความรู้ ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณา
แนวทางทีจ าเป็นเพื่อด าเนินงานต่อไป 

ในส่วนการบ ารุงรักษายังไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านฝึกอบรมที่ เป็นระบบจะเป็น
ลักษณะดูกันเองมากกว่า ภาพรวม: ไม่มี (+) 

มี การตั้ ง ศู นย์ หรื อหน่ วยงาน เ พ่ื อ
รับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

ยังไม่มีการตั้งศูนย์อบรมด้านบริหารงานคุณภาพ
ส่วนใหญ่เจ้าของจะเป็นคนดูแลเรื่องบริหารงาน
คุณภาพ 
ภาพรวม: ไม่มี (+) 
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ตารางที่ 4.5 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

D 

มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจาก
ที่ได้ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่
จริงในปัจจุบัน 

มีการวางแผนกลยุทธ์ในการฝึกอบรมพอสมควร
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
ของทางบริษัท ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันกับ 
ฝ่าย Productivity improvement กับฝ่าย 
ทรัพยากรบุคคล ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะความช านาญของพนักงานฝ่าย
ผลิตและฝ่ายซ่อมบ ารุง 

มีการฝึกอบรมพอสมควรส่วนใหญ่ฝึกอบรมใน
โรงงานโดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถและด าเนิน
ตามระบบบ ารุงรักษา 

มีแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สอดรับกับ
ระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัท ภาพรวม: 
ปานกลาง (+++) 

มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับ
การพัฒนาตนเอง 

อันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมีบ้าง ภาพรวม: น้อย 
(++) 

มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณา
แนวทางทีจ าเป็นเพื่อด าเนินงานต่อไป 

มีการประเมินผลตลอดโดยฝ่ายฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มี การตั้ ง ศู นย์ หรื อหน่ วยงาน เ พ่ื อ
รับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

ยังไม่มีศูนย์แต่มีหน่วยงานดูแลคือ Productivity 
improvement ท างานร่วมกับฝ่าย ทรัพยากร
บุคคล ในการฝึกอบรม ภาพรวม: ปานกลาง 
(+++) 

 
ความสอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎี: จากค าจ ากัดความปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ

ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีจากค ากล่าว 
“มีการตั้ง TPM training center เพ่ือเป็นตัวกลางในการฝึกอบรม ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมที่
ดีในการด าเนินกิจกรรม” (ผู้จัดการกองการผลิตที่ 2 โรงงาน A, สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2559) ส่วน
โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้การ
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ฝึกอบรมจะแตกต่างในส่วนการตั้งศูนย์หรือหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาโดยเฉพาะจากค ากล่าว “ยังไม่มีการตั้งศูนย์อบรมด้านบริหารงานคุณภาพส่วนใหญ่เจ้าของ
จะเป็นคนดูแลเรื่องบริหารงานคุณภาพ” (ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาโรงงาน C, สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 
2559) 

สรุปข้อมูลความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and 
education) 

โรงงานที่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล ฝ่ายบ ารุงรักษา ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายกลยุทธ์ฝ่ายบริหารงานคุณภาพ หรือฝ่ายเพ่ิมผลผลิต จะต้องท างานร่วมกันโดยตั้งเป็น TPM 
training center ขึ้นมาเพ่ือฝึกอบรมพนักงานในองค์กรให้เข้าใจในระบบการบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
อบรมให้พนักงานฝ่ายผลิตเข้าใจในการใช้เครื่องจักร การตรวจสภาพ และการรักษาสภาพเครื่องจักรที่
ถูกต้อง 

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารอ่ืนน ามาใช้แทน
เช่น Lean Kaizen การฝึกอบรมจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการวางแผนและการ
ด าเนินการฝึกอบรม โดยที่ฝ่ายบ ารุงรักษาจะคัดเลือกคนที่ผ่านการสอบวัดระดับและได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมอบหมาย 

 
ตารางที่ 4.6 
 
อธิบายการมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
A B C D 

การมีสวน
ร่วมของ
พนักงาน 

1. พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) ประกอบด้วยสามข้ันตอน คือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจ
ปฏิบัติ 

++++ ++++ +++ ++++ 

2. มีการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ระบบการบ ารุงรักษาเพ่ือให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

++++ ++++ ++ ++++ 
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ตารางที่ 4.6  
 
อธิบายการมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) (ต่อ) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
A B C D 

การมีสวน
ร่วมของ
พนักงาน 

3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

+++ +++ ++++ ++ 

4. พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์
ส่วนบุคคล 

+++ +++ +++ +++ 

 
ปัจจัยการมีสวนร่วมของพนักงาน โรงงาน A ได้ 2.5 คะแนน โรงงาน B ได้ 2.5 คะแนน 

เฉลี่ย A และ B ได้ 2.5 คะแนน โรงงาน C ได้ 2 คะแนน โรงงาน D ได้ 2.25 คะแนน เฉลี่ย C และ D 
ได้ 2.125 คะแนน 

 
ตารางที่ 4.7 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “พนักงานได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนา
ระบบ บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร” 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

เนื่องจากระบบ TPM ที่นี่ท าอย่างเต็มรูปแบบ
ระบบกลุ่มย่อยจึงทับซ้อนกับโครงสร้างงานเดิมที่
ท าอยู่ท าให้พนักงานต้องช่วยกันตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ของ TPM ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

มีการวางโครงสร้างด้านบ ารุงรักษาชัดเจนโดย
เป็นระบบกลุ่มย่อย และมีคณะกรรมการส่งเสริม 
TPM คอยก ากับดูแล ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “พนักงานได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนา
ระบบ บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

มีรางวัลให้พนักงาน หรือ กลุ่มย่อยที่ด าเนิน
กิจกรรมได้ดี ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

B 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมาก
เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมแบบ Small 
Group 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

มีการวางโครงสร้างองค์กรตามแบบ TPM ซึ่งจะ
ทับซ้อนกับโครงสร้างการท างานปัจจุบันอย่าง
ชัดเจน 
ภาพรวม: สูง (++++) 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

พนักงานมีส่วนในการประเมินผลอย่างมาก
เนื่องจากระบบ Small group ท าให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็นและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

มีการให้รางวัล Best practice แก่พนักงานที่
ด าเนินกิจกรรม TPM ได้อย่างดี ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “พนักงานได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนา
ระบบ บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

C 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

พนักงานสามารถเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
ระบบได้โดยสามารถบอกผู้จัดการได้โดยตรง 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการวางโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

ยังไม่มีโครงสร้างระบบบริหารการบ ารุงรกัษาแต่
ถ้าเป็นโครงสร้างการบริหารคณุภาพของท้ัง
องค์กรนั้นมี ภาพรวม: น้อย (++) 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยท่ีนี่เป็น
การประเมินผลแบบ 360 องศา คือหัวหน้าต่อ
ลูกน้อง หัวหน้าต่อหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการ
ประเมินผลการท างาน การประเมินการผลการ
ด าเนินกิจกรรม Leanเป็นต้น  
ภาพรวม: สูง (++++) 

พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

มีการให้รางวัลกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดีท่ีสุด
เช่น 
5ส. Lean ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

D 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสนิใจ ด าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

มีส่วนในการตัดสินใจตอนมีการปรับปรุงเรื่อง
ต่างๆ ตามระบบ และในส่วนงานประจ าก็จะ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้จากท่ีประชุม 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวางโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาเพื่อให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

มีโครงสร้างชัดเจนในด้านการผลิตการปรับปรุง
ระบบตามแบบ และระบบคุณภาพที่บริษัท
พัฒนาขึ้นซึ่งเน้นด้าน คุณภาพสินค้า การส่งมอบ 
ส่วนซ่อมบ ารุงจะมีส่วนบ้างคือรับค าแนะน าจาก
ฝ่าย Productivity improvement มาปรับปรุง 
ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.7 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “พนักงานได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน หรือพัฒนา
ระบบ บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

D 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

ถ้าเป็นเรื่องประเมินผลระบบ Lean ที่เก่ียวข้อง
กับการบ ารุงรักษา ยังไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็น
การเสนอในที่ประชุม ภาพรวม: น้อย (++) 

พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
(Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้าน
วัตถุ ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

มีรางวัลกลุ่มท่ีด าเนินกิจกรรม ได้ดี 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 
 

 
ความสอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎี: จากค าจ ากัดความปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ

ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าทั้งโรงงานขนาดใหญ่
ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้นั้น การมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ข้างต้นจากค ากล่าว “เรามี Small group เราตั้งโดยอ้างอิงจากพนักงานกะ และแบ่งเครื่องจักรให้เค้า
ดูแลโดยมีท าระบบการคืนสภาพ หรือการท าKaizen ซึ่งพนักงานมีช่องทางในการร่วมกิจกรรม เช่น 
One person one suggestion โดยพนักงานจะต้องมีส่วนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และSmall 
group จะต้องมีการรายงานต่อหัวหน้างานในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือนซึ่งชัดเจนว่าทุกคน
ต้องร่วมมือในการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาเพราะถือว่าเป็นงานหลักที่ชัดเจน” (ผู้จัดการกองการผลิต
ที่ 2 โรงงาน A, สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2559) 

สรุปข้อมูลความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ด้านการมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee 
participation and empowerment) 

โรงงานที่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานฝ่ายผลิต
ต้องเข้าร่วมกลุ่มย่อย (Small group) ทุกคน และมีการจัดโครงสร้างองค์เพ่ือการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล
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เพ่ือก ากับดูแลอีกทางหนึ่งท าให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็น
เหมือนงานประจ าท าให้การเพิ่มประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม 

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหาร อ่ืนน ามาใช้แทน
เช่น Lean Kaizen นั้นมีกิจกรรมกลุ่มย่อยที่คล้ายๆ กับ TPM แต่จะไม่เป็นโครงสร้างที่ชัดเจน โดย
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้จากการประชุมรายวันซึ่งอาจเป็นเรื่องการปรับปรุงบ ารุงรักษา
หรือไม่ก็ได ้

 
ตารางที่ 4.8 
 
อธิบายความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term plan) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ A B C D 

ความ
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
ของบริษัท 

1. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในส าหรับวางกลยุทธ์การบ ารุงรักษา 

++++ ++++ +++ +++ 

2. มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

++++ ++++ +++ ++ 

3. มีการประเมินแผน สถานการณ์ และ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

++++ ++++ + +++ 

4. มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

++++ ++++ +++ +++ 

5. มีการประเมินผลการวางแผน และกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนระยะยาว หรือ 
นโยบายของบริษัท 

+++ +++ ++++ +++ 

 
ปัจจัยความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โรงงาน A ได้ 2.8 คะแนน โรงงาน B ได้ 

2.8 คะแนน เฉลี่ย A และ B ได้ 2.8 คะแนน โรงงาน C ได้ 1.8คะแนน โรงงาน D ได้ 1.8 คะแนน 
เฉลี่ย C และ D ได้ 1.8 คะแนน 
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ตารางที่ 4.9 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM ร่วมกับ
กลยุทธ์หลักขององค์กร และสอดคล้องกับแผนระยะยาวและกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่อย่างไร” 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในส าหรับวางกลยุทธ์การ
บ ารุงรักษา 

มีการใช้ SWOT ในการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม TPM และวางแผนให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของบริษัท ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

มีการตั้ง Vision และ Mission ในการ
บ ารุงรักษาซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินแผน สถานการณ์ และ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้จัดการ
โรงงานเสมอ ส่วนที่ส านักงานใหญ่จะดูภาพรวม 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับนโยบายบริษัทโดย
หลักๆ เป็นเรื่องลดความสูญเสียซึ่งการน า TPM 
มาใช้โรงงานนี้ซึ่งเปิดมานานนั้นเหมาะสม 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินผลการวางแผน รวมถึง
กลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ หรือแผนระยะยาวของบริษัท
หรือไม่ 

มีการประเมินผลอยู่เสมอโดยตอนนี้อยู่ในขั้น
ทบทวนปัญหา และปรับปรุงระบบเพื่อเข้าสู่เฟส
สอง ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

B 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในส าหรับวางกลยุทธ์การ
บ ารุงรักษา 

มีการก าหนดนโยบายหลักขององค์กรหลัง
จากนั้นฝ่ายบริหารงานคุณภาพจะมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกภายใน และก าหนด
แผนของปีนั้นๆ ให้สอดคล้องกัน ภาพรวม: สูง 
(++++) 

มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

มีการวางเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน 
ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.9  
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM ร่วมกับ
กลยุทธ์หลักขององค์กร และสอดคล้องกับแผนระยะยาวและกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่อย่างไร” 
(ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

B 

มีการประเมินแผน สถานการณ์ และ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

เรามีการประเมินเป็น รายวัน รายเดือน รายปีว่า
เราด าเนินงานดีหรือไม่ดีควรปรับปรุงตรงไหน 
ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

กลยุทธ์ที่นี่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทอย่าง
แน่นอน ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินผลการวางแผน รวมถึง
กลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ หรือแผนระยะยาวของบริษัท
หรือไม่ 

มีการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในเรื่อง
ความสอดคล้อง ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

C 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในส าหรับวางกลยุทธ์การ
บ ารุงรักษา 

เป็นลักษณะรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง
และน ามาวางแผนบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกัน 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

มีการวางเป้าหมายในการบ ารุงรักษาซึ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายหลัก ภาพรวม: ปานกลาง 
(+++) 

มีการประเมินแผน สถานการณ์ และ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

ยังไม่มีการประเมินแผนระหว่างการน า Lean 
มาใช้ในการบ ารุงรักษา ภาพรวม: ไม่มี (+) 

มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่สอดคล้อง
กับนโยบายหลัก ภาพรวม: สูง (++++) 

มีการประเมินผลการวางแผน รวมถึง
กลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ หรือแผนระยะยาวของบริษัท
หรือไม่ 

มีตอนปลายปีว่านโยบายที่บริษัทให้ไปกับการ
บ ารุงรักษานั้นสอดคล้องกันหรือไม่ เช่นในเรื่อง
การรักษาสภาพเครื่องจักรที่ส่งผลคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ คือท าให้ลดของเสียได้มากตาม
นโยบายหรือไม่ ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.9  
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM ร่วมกับ
กลยุทธ์หลักขององค์กร และสอดคล้องกับแผนระยะยาวและกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่อย่างไร” 
(ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

D 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในส าหรับวางกลยุทธ์การ
บ ารุงรักษา 

มีการวิเคราะห์ระบบการบ ารุงรักษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท เช่นตอนนี้มี
นโยบาย Back to basic ทางฝ่ายก็และ
วิเคราะห์ด าเนินกลยุทธ์ตาม ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

อันนี้ฝ่ายบ ารุงรักษายังไม่มีได้วางเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ ภาพรวม: ไม่มี (++) 

มีการประเมินแผน สถานการณ์ และ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่าง
สม่ าเสมอ 

ในส่วนของการประเมินแผนระหว่างการน า
ระบบคุณภาพมาใช้กับการบ ารุงรักษานั้นจะมี
เป็นครั้งคราว คือ ฝ่าย Productivity 
improvement จะนัดมาตรวจในบางเวลา 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่
สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 

ถ้าเป็นแผนบ ารุงรักษาก็มีความสอดคล้องบ้าง
โดยจะเป็นการส่งแผนการบ ารุงรักษาประจ าปีให้
ผู้บริหารตรวจสอบ ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

มีการประเมินผลการวางแผน รวมถึง
กลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ หรือแผนระยะยาวของบริษัท
หรือไม่ 

มีการตรวจในระดับหนึ่งคือผู้บริหารระดับสูง
ตรวจรายงานการบ ารุงรักษาประจ าปี การลด
ความสูญเสีย โปรเจค เป็นต้น ภาพรวม: ปาน
กลาง (+++) 

 
ความสอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎี: ค าจ ากัดความปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของ

การด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีจากค ากล่าว 
“แผนการด าเนินกิจกรรม TPM ของเราวางแผนร่วมกับกลยุทธ์หลักขององค์กรอย่างแน่นอนอย่างในปี
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นี้ทางบริษัทให้นโยบายเรื่องการด าเนินโครงการต่างๆ จะต้องตีเป็นรายได้ รายจ่ายที่ชัดเจน ดังนั้นใน
โครงการ TPM ทุกโครงการจะแยก EBIT ของแต่ละโครงการเลยเพ่ือให้ทราบผลตอบแทนที่ได้จาก
การด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน” (ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพโรงงาน B, สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 
2559) ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มา
ใช้ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทมีความแตกต่างในส่วนการทบทวนแผน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบ ารุงรักษาจากค ากล่าว “ยังไม่มีการประเมินแผนระหว่างการน า Lean มาใช้ในการ
บ ารุงรักษา” (ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาโรงงาน C, สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 2559) 

สรุปข้อมูลความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ด้านความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 
(Alignment to strategy and long-term plan) 

โรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล โดยขั้นตอนแรกจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ ทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายหลักขององค์กรอยู่ก่อน
แล้วจึงน าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตัวอย่างเช่น โรงงาน B ซึ่ง
เป็นธุรกิจด้านพลังงานใช้งบประมาณมหาศาลในการผลิตและซ่อมบ ารุง จึงได้มีนโยบายที่ชัดเจนใน
การลดความสูงเสียทุกรูปแบบในกระบวนการผลิตส่งผลให้ฝ่ายบ ารุงรักษาจึงได้น ากิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลเข้ามาใช้ 

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารอ่ืนน ามาใช้แทน
เช่น Lean การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งระบบ Lean โดย
ปกติจะเป็นนโยบายหลักของบริษัทอยู่แล้วการบ ารุงรักษาที่น าระบบดังกล่าวมาใช้จึงต้องสอดคล้อง
กับนโยบายหลักของบริษัทในระดับหนึ่งแต่จะแตกต่างในส่วนความเข้มข้นในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาท่ี TPM จะมีมากกว่า 
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ตารางที่ 4.10 
 
อธิบายการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and knowledge transfer) 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ A B C D 

การ
เปรียบเทียบ

และ
ถ่ายทอด
ความรู้ 

1. การท า Benchmark ภายในองค์กร (Internal 
Benchmarking) โดยการท า Benchmark 
เปรียบเทียบกันระหว่างหน่วยงานหรือ
กระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร 

+++ ++++ + ++ 

2. การ Benchmark กับคู่แข่งขัน 
(Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การด าเนินงาน
และข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่างองค์การกับ
คู่แข่งขัน ที่มีศักยภาพโดยตรง 

+++ ++++ ++ + 

3. การ Benchmark ตามหน้าที่ (Functional 
Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ (Function) ที่เรา
สนใจโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของ
อุตสาหกรรม และการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ 

+++ ++++ ++ + 

 
ปัจจัยการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ โรงงาน A ได้ 2 คะแนน โรงงาน B ได้ 3 

คะแนน เฉลี่ย A และ B ได้ 2.875 คะแนน โรงงาน C ได้ 0.67 คะแนน โรงงาน D ได้ 0.33 คะแนน 
เฉลี่ย C และ D ได้ 0.5 คะแนน 
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ตารางที่ 4.11 
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance หรือ 
Benchmarking เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อย่างไร” 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

A 

การท า Benchmark ภายในองค์กร 
(Internal Benchmarking) โดยการท า 
Benchmark เปรียบ เทียบกันระหว่าง
หน่วยงานหรือกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์กร 

มีการเปรียบเทียบผลการท า TPM ระหว่าง
โรงงานในเครือโดยเปรียบเทียบเรื่องความ
คืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ในแต่ละเสา เป็นต้น 
ภาพรวม: สูง (+++) 

การ Benchmark กับคู่แข่งขัน 
(Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การ
ด าเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่าง
องค์การกับคู่แข่งขัน ที่มีศักยภาพโดยตรง 

อันนี้ยังไม่มีการเปรียบเทียบท่ีชัดเจนแต่ก็มีการ 
จ้างท่ีปรึกษามาให้ข้อมูล Best performance 
ของท่ีอื่นๆ 
ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

การ Benchmark ตามหน้าท่ี 
(Functional Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ 
(Function) ท่ีเราสนใจโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของอุตสาหกรรม และการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การ 

จะเป็นลักษณะการไปดูงานของบริษัทในเครือ 
และขอข้อมูลจากท่ีปรึกษาเพื่อเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานในแต่ละหน้าท่ีและหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด
มาปรับใช้ รวมถึงส่งโรงงานเข้าประกวด TPM 
เร็วๆ นี้ ภาพรวม: ปานกลาง (+++) 

B 

การท า Benchmark ภายในองค์กร 
(Internal Benchmarking) โดยการท า 
Benchmark เปรียบ เทียบกันระหว่าง
หน่วยงานหรือกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์กร 

มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนิน
กิจกรรมในแต่ละ Business Unit เพื่อหาที่ดี
ท่ีสุด และให้ท่ีอื่นดูเป็นการเปรียบเทียบโดยท า 
MOU กับบริษัทลูกเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล
ดังกล่าว ภาพรวม: สูง (++++) 

การ Benchmark กับคู่แข่งขัน 
(Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การ
ด าเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่าง
องค์การกับคู่แข่งขัน ที่มีศักยภาพโดยตรง 

มีการซื้อข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
จากคู่แข่ง 
ภาพรวม: สูง (++++) 
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ตารางที่ 4.11  
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance หรือ 
Benchmarking เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

B 

การ Benchmark ตามหน้าท่ี 
(Functional Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ 
(Function) ท่ีเราสนใจโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของอุตสาหกรรม และการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การ 

มีการซื้อข้อมูล ท าMOU และไปดูงานที่ต่างๆ 
เพื่อหาBest performance ของแต่ละหน้าที่ 
ภาพรวม: สูง (++++) 

C 

การท า Benchmark ภายในองค์กร 
(Internal Benchmarking) โดยการท า 
Benchmark เปรียบ เทียบกันระหว่าง
หน่วยงานหรือกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์กร 

อันนี้ยังไม่มีการเปรียบเทียบภายในเท่าไหร่ 
ภาพรวม: ไม่มี (+) 

การ Benchmark กับคู่แข่งขัน 
(Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การ
ด าเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่าง
องค์การกับคู่แข่งขัน ที่มีศักยภาพโดยตรง 

มีการจ้างท่ีปรึกษาในการให้ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงระบบซึ่งเค้าก็มีบอกเรือ่งบริษัทคู่แข่ง
บ้าง แต่ส่วนการบ ารุงรักษามีน้อย ภาพรวม: 
น้อย (++) 

การ Benchmark ตามหน้าท่ี 
(Functional Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ 
(Function) ท่ีเราสนใจโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของอุตสาหกรรม และการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การ 

ได้รับความเห็นจากบริษัทท่ีปรึกษาในการ
ปรับปรุงแต่ละส่วนงาน แต่ส่วนท่ีเกี่ยวกับ
บ ารุงรักษายังมีน้อย ภาพรวม: น้อย (++) 

D 

การท า Benchmark ภายในองค์กร 
(Internal Benchmarking) โดยการท า 
Benchmark เปรียบ เทียบกันระหว่าง
หน่วยงานหรือกระบวนการต่างๆ ภายใน
องค์กร 

มีการเปรียบเทียบทางอ้อมคือที่นี่จะแบ่งเป็น
โรงงานหลายโรงซึ่งจะแยกกันบริหารต้นทุนการ
บ ารุงรักษาจึงต่างใครบริหารดีต้นทุนก็ลดลงจึง
เป็นการเปรียบเทียบทางหนึ่ง ภาพรวม: น้อย 
(++) 
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ตารางที่ 4.11  
 
แสดงค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ค าถามการวิจัย “มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance หรือ 
Benchmarking เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อย่างไร” (ต่อ) 
องค์กร ประเด็นสัมภาษณ์ ค าตอบผู้ให้สัมภาษณ์ 

D 

การ Benchmark กับคู่แข่งขัน 
(Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การ
ด าเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่าง
องค์การกับคู่แข่งขัน ที่มีศักยภาพโดยตรง 

ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในเรื่องการ
บ ารุงรักษา 
ภาพรวม: ไม่มี (+) 

การ Benchmark ตามหน้าท่ี 
(Functional Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ 
(Function) ท่ีเราสนใจโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของอุตสาหกรรม และการ
ปฏิบัติท่ัวท้ังองค์การ 

ยังไม่มีการเปรียบเทียบตามหน้าที่ในเรื่องการ
บ ารุงรักษา ภาพรวม: ไม่มี (+) 

 
ความสอดคล้องกับนิยามตามทฤษฎี: จากค าจ ากัดความปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ

ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ข้างต้นจากค ากล่าว “ตอนนี้ได้จัดท า MOU กับ 13 บริษัทในเครือเพ่ือท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
คุณภาพ เช่น Safety Reliability Six- sigma TPM นอกจากนี้มีการซื้อข้อมูลบริษัทภายนอกเพ่ือเก็บ
ข้อมูล Best practice ด้านต่างๆ รวมถึง TPM อีกด้วย” (ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารคุณภาพ โรงงาน B, 
สัมภาษณ์, 1 ธันวาคม 2559) 

ในส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงาน
คุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ การมีส่วนร่วมของพนักงานยังไม่สอดคล้องกับทฤษฎีข้างต้นจากค ากล่าว “ในการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายหรือองค์กรนั้นไม่มีเพราะแต่ละฝ่ายท างานไม่
เหมือนกันไม่ได้แยกเป็นทีม โดยการเปรียบเทียบอาจได้จากการส่งเข้าประกวดระบบ Lean ท าให้เรา
รู้ว่าเราอยู่จุดไหนและควรปรับปรุงยังไง” (ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาโรงงาน C, สัมภาษณ์, 9 พฤศจิกายน 
2559) 
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สรุปข้อมูลความแตกต่างของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงาน
ขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ด้านมีการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 
(Benchmarking and knowledge transfer) 

โรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานใหญ่ และเปิดท า
การมานานท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องคืนสภาพ และสร้างเสถียรภาพให้แก่เครื่องจักร ด้วยที่
โครงการปรับปรุงการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่ยิ่ง
มีความเสี่ยง ท าให้การศึกษาความเป็นไปได้ และการปฏิบัติงานต่างๆ จะต้องมีความรอบคอบรัดกุม 
การเปรียบเทียบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในองค์กร ต่างองค์กร และหา Best practice จึงมีความ
จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารอ่ืนน ามาใช้แทน
เช่น Lean Kaizen ไม่ได้ท าการเปรียบเทียบหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างชัดเจน อาจมีการเปรียบเทียง
บ้างจากการส่งบริษัทเข้าประกวดของสถาบันต่างๆ ซึ่งท าให้พอรู้ได้ว่าโรงงานนั้นๆ อยู่จุดไหน และ
ด าเนินกิจกรรมได้ประสบความส าเร็จมากน้อยเท่าไหร่ 

 
4.4 ความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และผลลัพธ์ตามแนวคิดปัจจัย

ส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงเชิงทวีผล 
 
4.4.1 ความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงานขนาด

ใหญ่ท่ีด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล 
4.4.1.1 การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management 

commitment and involvement) 
ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลผู้บริหาร

จะเข้ามาดูแลการด าเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษาในทุกเรื่องเช่น 
ผู้บริหารมีความใส่ใจในการที่จะน าระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลในการ

สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรโดยการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงเช่นประกาศเจตนารมณ์ในการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่นมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล ให้ความใส่ใจและติดตาม
ผลงานการบ ารุงรักษา รวมถึงมีความพยายามท าให้การบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเป็นเครื่องมือในการปรับ
ประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอีกด้วย 
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ผู้บริหารมีส่วนในการวางแผนและกลยุทธ์ในการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์หลักขององค์กรอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมี
ทิศทางมากที่สุด นอกจากนี้ผู้บริหารยังเข้ามาผลักดันน าแผนการท างานมาใช้งานจริงเช่นมีการ เข้า
ร่วมทีมออกแบบเครื่องจักร/โรงงาน ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบกิจกรรมการลดความสูญเสีย การสร้าง
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น จากนั้นผู้บริหารจะเข้ามาดูผลที่ได้หลังจากได้ด าเนินกิจกรรม
ไประยะหนึ่งและหลังด าเนินงานแล้วเสร็จเพ่ือดูปัญหาอุปสรรค และประสิทธิภาพในกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวในครั้งต่อไป 

ผู้บริหารมีการสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการเชิญวิทยากรจากที่ต่างๆ มาหรือส่งพนักงานไปอบรมตามหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจในความหมาย และแนวทางการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ยังมีความพยายามผลักดันให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายบ ารุงรักษามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและ
กันเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ท าให้พนักงานสามารถเรียนรู้
งานบ ารุงรักษาได้อย่างเข้าใจและรวดเร็วอีกด้วย 

ผู้บริหารได้ให้อ านาจแก่พนักงานละรับล่างในการตัดสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลอย่างเต็มที่โดยผ่านกลุ่มย่อยซึ่งจะมีการก ากับดูแลตามล าดับชั้นอย่าง
ต่อเนื่องท าให้พนักงานมีอิสระในการตัดสินใจและเต็มใจที่จะท างานดังกล่าวอย่างเต็มที่ 

4.4.1.2 การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 
ในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล ระบบ

การฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษานอกจากมีการฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานมีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคแล้วยังมีการฝึกอบรมเรื่องระบบการบ ารุงรักษาที่เป็นขั้นตอน เพ่ือให้
พนักงานเข้าใจความส าคัญ ระบบ วิธีการ และมีแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมอีกด้วยโดย
รายละเอียดเป็นดังนี้ 

มีระบบฝึกอบรมที่วัดผลได้เช่นมีการประเมินทักษะความช านาญของ
พนักงานฝ่ายบ ารุงรักษา และฝ่ายผลิตโดยฝ่ายบ ารุงรักษา การฝึกอบรมได้เน้นไปในด้าน มี
ความสามารถในการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเดินเครื่องได้อย่างถูกต้อง, สามารถตรวจวินิจฉัยได้ว่า
เครื่องจักรอยู่ในสภาพปกติหรือผิดปกติ, สามารถเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้แก่อุปกรณ์, มีเทคนิคในการ
ตรวจวินิจฉัยเครื่องจักรและน าเทคนิคนั้นน ามาใช้เป็นมาตรฐานได้, สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
ซึ่งในฝ่ายบ ารุงรักษาจะมีการวัดทักษะความช านาญในประเภทต่างๆ เช่น การใช้งานและความรู้
เกี่ยวกับเครื่องมือ เทคนิคความรู้เรื่องตะไบ เป็นต้น ซึ่ง การวัดผลจะให้เป็นระดับเช่น ระดับทักษะ
ความช านาญระดับ 1 คือไม่มีความรู้ ส่วนระดับทักษะความช านาญระดับ 5 คือสามารถสอนผู้อ่ืนไ ด้
เป็นต้น ในส่วนของฝ่ายผลิตได้เน้นให้มีการอบรมในส่วนของ การบ ารุงรักษาด้วยตัวเองคือ ฝึก
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ความสามารถในการหาจุดบกพร่องต่างๆ ของเครื่องจักร , มีความเข้าใจในระบบการท างานของ
เครื่องจักร, ตรวจสอบความผิดของการผลิตได้ล่วงหน้าและสามารถหาความผิดปกติของการผลิตนั้น
ได้  

4.4.1.3 การมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and 
empowerment) 

ในกิจกรรมการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากระบบอ่ืนๆ ตรงที่ จะมีโครงสร้างการ
ก ากับดูแลและปฏิบัติงานการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการบริหารงาน
ปติดังนั้นพนักงานจะต้องด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลควบคู่ไปกับการท างานประจ าที่ท าอยู่ 
นอกจากนี้พนักงานระดับปฏิบัติการจะต้องอยู่ในกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันวางแผนและหาแนวทางที่ดีที่สุด
ในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งผลลัพธ์การด าเนินงานกลุ่มย่อยจะรายงานโดยหัวหน้ากลุ่มในทางปฏิบัติก็คือ
หัวหน้างานในงานปกติซึ่งก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มย่อยในระดับสูงขึ้นไปและรายงานต่อไปเป็นทอดๆ 
จนถึงประธานบริษัทซึ่งเป็นการท างานแบบ Bottom-up จากพนักงานปฏิบัติการสู่ผู้บริหารระดับสูง
ซึ่งแสดงถึงการใหพ้นักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมาก 

4.4.1.4 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy 
and long-term plan) 

ในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลโรงงานขนาดใหญ่จะมีการ
วางแผน นโยบาย กลยุทธ์ของการบ ารุงรักษาที่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย หรือแผนระยะ
ยาวของธุรกิจบริษัท เช่นการเลือกหัวข้อเรื่องและการก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุงเมื่อได้หัวข้อ
แล้วหัวหน้ากลุ่มย่อยจะต้องรายงานหัวหน้ากลุ่มย่อยระดับสูงๆ ขึ้นไปเป็นล าดับขั้นจะถึงผู้บริหาร
ระดับสูงสุดท าให้เป็นที่แน่ใจได้ว่าแผนการด าเนินงานในด้านการบ ารุงรักษาจะต้องสอดคล้องกับแผน
ขององค์กรอย่างแน่นอน นอกจากนี้โรงงานขนาดใหญ่ยังมีวิธีคิดในการท างานแบบ Plan Do Check Act 
โดยการด าเนินกิจกรรมเริ่มจาก Check คือการตรวจสอบ สภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท สภาพแวดล้อม
ภายในบริษัท และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานตัวเอง ร่วมกับ งานของหน่วยงานบ ารุงรักษา ฟังก์ชัน
บ ารุงรักษา ท าให้น าไปสู่การวางแผน Plan คือการก าหนดสภาพการบ ารุงรักษาที่ควรจะเป็น สร้าง
แนวคิดที่จะด าเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม การจัดล าดับหัวข้อที่มีความส าคัญต่างๆ จากนั้นจึงท าการ
ตั้งเป้าหมายในการบ ารุงรักษาที่ต้องการจะเป็นจากนั้นจึงเข้าสู่ กระบวนการ Do ซึ่งเป็นการลงมือวาง
แผนการด าเนินงานหลักและการลงมือท า เช่นการวางแผนหลักของการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง , แผน
ของการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง, แผนการส่งเสริมกิจกรรมและเครื่องต้นแบบ , ขยายผลการด าเนิน
กิจกรรม แล้วจึงดูผลลัพธ์ที่ได้มา จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการ Act คือการตอบรับผลการด าเนินกิจกรรม
เช่น การทบทวนปัญหา, แนวทางที่จะต้องด าเนินการต่อไปซึ่งจะต้องกลับมาทบทวนที่กระบวนการ 
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Check ใหม่ว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของบริษัทหรือไม่อย่างไร จากกระบวนการดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงการมีกระบวนการและการสร้างวิธีคิดในการด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงที่ต้องท า
แผนการบ ารุงรักษาให้สอดกับนโยบาย กลยุทธ์ หรือแผนระยะยาวขององค์กร 

4.4.1.5 การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and 
knowledge transfer) 

โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลได้มีการน า
ระบบการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานจากการเก็บข้อมูล
โรงงานขนาดใหญ่มีการเปรียบเทียบดังนี้ 

จากการที่ไดเก็บข้อมูลโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิง
ทวีผล โรงงานของบริษัทนั้นจะมีหลายแห่งตามพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล
อยู่แล้วโดยแต่ละที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกันเพ่ือเป็นการหาวิธีและกระบวนการที่ดีที่สุดใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มีการเปรียบเทียบตามหน้าที่ (Functional Benchmarking) โดย
การศึกษาวิธีการด าเนินกิจกรรมของโรงงาน/บริษัท ที่ด าเนินกิจกรรมได้ดีเยี่ยม (Best practice) โดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นธุรกิจเดียวกันซึ่งท าให้เข้าใจถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพ่ือ
เป็นกรณีศึกษาให้ระวัง หรือ ด าเนินกิจกรรมที่วางแผนไว้ต่อไป 

4.4.2 ความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และผลลัพธ์ตาม
แนวคิดปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงเชิงทวีผลของโรงงานที่
ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอื่นๆ มาใช ้

4.4.2.1 การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management 
commitment and involvement) 

โรงงานที่ได้ด าเนินกิจกรรม Lean หรือ กิจกรรม การสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากและจากการที่ได้เก็บข้อมูลพบว่าโรงงานที่ท า
กิจกรรมดังกล่าวผู้บริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีต่อ
องค์กรแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ส่วนการผลิตมากกว่า ในส่วนการบ ารุงรักษาผู้บริหารเน้นให้การ
ท างานของเครื่องจักรสามารถท างานได้ไม่มีการหยุดการท างาน ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายให้
ได้มากที่สุด โดยจะมีเป็นงานโครงการต่างๆ เพ่ือลดการสูญเสีย ซึ่งผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ ในส่วนการวางแผนกลยุทธ์การบ ารุงรักษาผู้บริหารจะดูแผนการบ ารุงรักษาในภาพรวมจาก
ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาเพ่ือควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบประสิทธิภาพต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า
เครื่องจักรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนการน าแผนมาบังคับใช้ ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาจะ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการทั้งหมดโดยตรวจสอบนโยบายและแผนการบ ารุงรักษาให้
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สอดคล้องกับระบบ Lean/Kaizen ในนโยบายหลักของบริษัท ในส่วนการฝึกอบรมผู้บริหารได้มีการ
ส่งพนักงานไปศึกษาระบบ หรืออบรมให้เข้าใจในระบบ Lean/Kaizen เพ่ือน ามาปฏิบัติจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนผลจากการด าเนินกิจกรรมผู้บริหารจะให้เป็นคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน
พิเศษให้แก่พนักงานหรือกลุ่มย่อยต่างๆ ที่สามารถลดความสูญเสียหรือเพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างดี 

4.4.2.2 การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 
การฝึกอบรมพนักงานในส่วนทักษะในการซ่อมบ ารุงหากเป็นทักษะที่

จ าเป็นแก่โรงงานพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมจะมีการประเมินและสอบเพ่ือทดสอบระดับความรู้หาก
สอบไม่ผ่านจะต้องสอบใหม่ซึ่งหากสอบผ่านหลายหลักสูตรก็จะมีโอกาสเลื่อนระดับซึ่งจ านวนระดับ  
(Level) นั้นแล้วแต่โครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท ส่วนการฝึกอบรมในระบบ 
Lean/Kaizen โรงงานจะส่งพนักงานทุกคนเข้าอบรมเพ่ือให้เข้าใจถึงหลักการและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ใน
ส่วนของการบ ารุงรักษาจะเป็นลักษณะพยายามลดการสูญเสีย การประหยัดค่าใช้จ่าย และการบ ารุงรักษา
ด้วยตัวเอง 

4.4.2.3 การมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and 
empowerment) 

ในส่วนการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เกี่ยวกับระบบบ ารุงรักษา โดยหาก
เป็นงานปกติแต่ละโรงงานจะมีการประชุมปะจ าวันเพ่ือติดตามงานซึ่งจะเป็นช่วงที่พนักงานทั้งวิศวกร 
หรือช่างเทคนิคสามารถแสดงความเห็นได้เพ่ือปรับปรุงระบบ และไขปัญหาในการท างานได้ ในส่วน
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม Lean/Kaizen จะเป็นลักษณะที่เป็นงานเพ่ิมเติมจากงานปกติพนักงาน
จะสามารถเสนอแนวคิดในการปรับปรุงระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือลดการสูญเสียได้ซึ่งจะท า
เป็นงานเดี่ยวหรือกลุ่มย่อยก็ได้ 

4.4.2.4 ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy 
and long-term plan) 

นโยบายของแผนกซ่อมบ ารุงจะอ้างอิงจากนโยบายหลักของบริษัทเป็น
หลักเช่น การเพ่ิมของยอดขาย, การเพ่ิมอัตราส่งของให้ทันก าหนด, การลดอุบัติเหตุ, การฝึกอบรม
พนักงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษาจะเป็นคนเสนอแผนต่อ
ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือตรวจสอบและอนุมัติและในส่วน การด าเนินกิจกรรม Lean/Kaizen ฝ่าย
บ ารุงรักษาได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายหลักเช่น การด าเนินกิจก รรม
บ ารุงรักษาด้วยตัวเองโดยท ารายการตรวจสอบเครื่องจักรและท าการฝึกอบรมแก่พนักงานฝ่ายผลิต , 
การลดความสูญเสียต่างๆ เช่นกระบวนการซ่อมบ ารุงที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอัตราการหยุดเครื่องลดลง  และ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร โรงงานที่ง่ายต่อการผลิตและบ ารุงรักษา เป็นต้น 
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4.4.2.5 การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and 
knowledge transfer) 

มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีศักยภาพโดยตรงเพ่ือพัฒนาประสิทธิการ
ท างานและคุณภาพสินค้าเพ่ือที่ผู้บริหารจะเห็นจุดอ่อนของตน ความแตกต่างในความสามารถและ
ศักยภาพ ตลอดจนวิธีการด าเนินงานเพ่ือที่ธุรกิจจะสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าเทียมหรือเหนือกว่า
คู่แข่งท่ีดีที่สุดได้ นอกจากนี้โรงงานต่างๆ ยังมีการส่งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรม Lean/Kaizen ไปเข้ารับ
การประเมินและประกวดแข่งขันกับสถาบันที่ให้การรับรองเพ่ือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของโรงงาน
ที่ได้มาตรฐาน และสร้างความเชื่อม่ันแก่ลูกค้าอีกด้วย 
 
4.5 ความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และผลลัพธ์ที่ได้ 
 
ตารางที่ 4.12 
 
อธิบายผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

ค าจ ากัด
ความ 

มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับค าจ ากัดความ 

โรงานที่ด าเนนิ
กิจกรรม

บ ารุงรักษาเชงิ
ทวีผล 

โรงงานที่น า
ระบบบริหาร
อื่นๆ มาใช้ใน
การบ ารุงรักษา 

ผลลัพธ์จาก
การ

ด าเนินงาน 
 

1. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านผลผลิต 

ส่งผล ส่งผล 

2. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านคุณภาพ 

ส่งผล ส่งผล 

3. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านต้นทุน 

ส่งผล ส่งผล 

4. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านการส่งมอบ 

ส่งผล ส่งผล 

5. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านความปลอดภัย 

ส่งผล ส่งผล 

6. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัยส่งผล
ในทางที่ดีขึ้นด้านขวัญก าลังใจ 

ส่งผล ส่งผล 
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สรุปข้อมูลของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอื่นๆ มาใช้ 

1. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านผลผลิต 

2. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านคุณภาพ 

3. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านต้นทุน 

4. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านการส่งมอบ 

5. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านความปลอดภัย 

6. ทั้งโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ สรุปได้ว่าปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ
ทั้ง 5 ปัจจัยสามารถน ามาพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานให้ดีขึ้นในด้านก าลังใจพนักงานได้ 

 
4.6 ปัญหาและอุปสรรในการด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุง 

รักษา 
 

จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกของโรงงานทั้ง 4 แห่งท าให้ทราบว่าการ
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่น ามาใช้กับระบบบ ารุงรักษานั้นแต่ละ
โรงงานจะมีปัญหาและอุปสรรคที่ทางกันซึ่งแต่ละที่จะมีปัญหาดังนี้ 

โรงงาน A เนื่องจากโรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานที่เปิดท าการมานานท าให้สภาพสถานที่ 
เครื่องจักร การจัดวางโรงงานอยู่ในสภาพที่เก่าแม้จะมีการน าระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลเข้ามาและมี
การบ ารุงรักษาอย่างดี แต่ก็จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งนี้จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวน
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มากซึ่ง ณ วันที่เก็บข้อมูลวิจัยงบประมาณที่เข้ามายังขาดอยู่ท าให้การด าเนินการปรับปรุงยังท าไม่ได้
เต็มที่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกิจกรรมกลุ่มย่อยที่หลังจากด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงเชิงทวีผลมา
หลายปีแล้ว กลุ่มย่อยยังไม่สามารถคืนสภาพเครื่องจักรได้ตามที่คาดหวังไว้ 

โรงงาน B เป็นโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลมานานโรงแยกก๊าซหลักได้
ด าเนินกิจกรรมซ่อมบ ารุงอย่างมีประสิทธิภาพและก าลังขยายไปตามโรงย่อยต่างๆ ซึ่งเมื่อเข้าไป
ปรับปรุงจะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานของพนักงานในตอนแรก 

โรงงาน C ได้น าระบบ Lean มาใช้ในการบ ารุงรักษาปัญหาจะเป็นเรื่องการพัฒนา
บุคลากรเนื่องจากนโยบายของโรงงานที่จะต้องได้รางวัลในด้าน Lean ระดับสูงสุด ท าให้ต้องเร่ง
พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจในระบบแต่ ณ ปัจจุบันที่ไปเก็บข้อมูลพบว่าพนักงานยังไม่สามารถพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้เพียบพอต่อนโยบายดังกล่าว 

โรงงาน D ได้น าระบบ และ ระบบบริหารคุณภาพที่ทางโรงงานพัฒนาเองมาใช้พบว่ามี
ปัญหาในเรื่องงบประมาณในการสนับสนุนโครงการปรับปรุงต่างๆ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ในส่วนบทนี้กล่าวถึงการสรุปงานวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการบ ารุงรักษา
เชิงทวีผล (Total productive maintenance, TPM) โรงงานผลิตในประเทศไทย ตามปัจจัยส าคัญ
แห่งความส าเร็จ 5 ประการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมได้แก่ 1. การมีพันธะสัญญาและสนับสนุน
ของผู้บริหาร (Management commitment and involvement) 2.การพัฒนาและฝึกอบรม 
(Training and education) 3.การมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and 
empowerment) 4.ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-
term plan) 5.การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and knowledge transfer) ว่าการ
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลในประเทศไทยมีความสอดคล้องมากน้อยหรือไม่ นอกจากนี้ยังมี
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล และ
โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ ว่า
สอดคล้องกับปัจจัยทั้ง 5 หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
กับผู้บริหารในโรงงานผลิตที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล เช่น ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝายบ ารุงรักษา ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพ ผู้จัดการโรงงานเป็นต้น โดยสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลจ านวน 2 โรงงาน และผู้บริหาร
โรงงานขนาด กลาง ใหญ่ที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ 
มาใช้เช่น Lean หรือ KAIZEN เป็นต้นจ านวน 2 โรงงาน รวมทั้งหมด 4 โรงงาน โดยค าถามที่น ามาใช้ใน
การสอบถามเก็บข้อมูลนั้นได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาจากต าราที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 
ลักษณะค าถามจะเป็นประเภท “ท าไม” และ “อย่างไร” 

ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นตารางแสดงข้อมูลทั่วไปขององค์กรที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล หรือองค์กรที่น าระบบบริหารงานคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุง 
รักษามาใช้ในองค์กร ในส่วนที่สองแสดงตารางความสอดคล้องกับทฤษฎีของปัจจัยทั้ง 5 และความ
แตกต่างของโรงงานที่ใช้ระบบปรับปรุงการบ ารุงรักษาที่ต่างกันแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อซึ่งแสดงปัจจัย
ส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผล  ส่วนที่สามเป็นตารางแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ต่อ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์จากการด าเนินงาน ว่าปัจจัยทั้ง 5 
ส่งผลต่อผลลัพธ์หรือไม่ ส่วนที่สี่คือปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการด าเนิน 
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5.1 อภิปรายผล 
 

งานวิจัยได้ท าการศึกษาถึงความสอดคล้องของปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้งหมด 5 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมต่อการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงานผลิตใน
ประเทศไทยว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ และศึกษาความสอดคล้องระหว่างโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลกับโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบ
บริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ว่ามีความสอดคล้อง หรือแตกต่างในเรื่องใดบ้าง ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ว่าส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย ขวัญ
ก าลัง หรือไม่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา สามารถอภิปรายดังนี้ 

ด้านการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management commitment and 
involvement) ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลกับโรงงานที่ไม่ได้ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เนื่องจากโรงงานทั้ง 4 แห่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและต้องการได้รับ
การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในวงการธุรกิจการได้รับมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นเครื่องมือใน
การไปสู้เป้าหมายนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงใส่ใจและมีความกระตือรือร้นในการด าเนินงานอย่างมาก 

ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลใช้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยจะมี
การตั้งศูนย์ฝึกอบรมส าหรับส่งเสริมการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลขึ้นมาโดยเฉพาะ เพ่ือให้พนักงานมีความ
เข้าใจในระบบที่ถูกต้องและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคเป็น
อย่างดี นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีช่วยในการเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้เครื่องจักรได้อย่างดี ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงาน
คุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมการฝึกอบรม โดยจะขึ้นอยู่
กับว่าใครจะดูแลเรื่องฝึกอบรมระบบคุณภาพซึ่งฝ่ายบริหารงานคุณภาพอาจรับหน้าที่ดูแลหลักสูตร 
ส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นคนจัดฝึกอบรมให้ซึ่งไม่ได้เน้นไปในเรื่องบ ารุงรักษาเป็นพิเศษ ท าให้
ฝ่ายที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมส าหรับส่งเสริมการบ ารุงรักษาเชิงทวีผลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการ
ปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาได้มากกว่า 

ด้านการมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) 
ทั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลกับโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม เนื่องจากงานวิจัยได้เก็บข้อมูลจากโรงงานที่ใช้ระบบ Lean มาเทียบกับ ระบบ TPM ซึ่ง
ทุกระบบจะมีกิจกรรมกลุ่มย่อยในการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษา ซึ่งพนักงานจะมีส่วนร่วมในการ
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ปรับปรุงระบบภายในโรงงานเหมือนกัน แต่จะแตกต่างในส่วนของโครงสร้างการด าเนินงานกลุ่มย่อยที่
ระบบ TPM จะเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกับโครงสร้างงานประจ าคือ หัวหน้ากลุ่มย่อยก็คือหัวหน้างาน
ที่ท าอยู่ทุกวันนี่เอง และมีแผนผังโครงสร้างความรับผิดชอบชัดเจนในเรื่องการบ ารุงรักษาต่างกับระบบ 
Lean ที่มีกลุ่มย่อยอาจจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนหรือไม่ก็ได้และเน้นปรับปรุงเรื่องอะไรก็ได้ในโรงงาน 
ท าให้กิจกรรมกลุ่มย่อยของ TPM นั้นในทางบ ารุงรักษาจึงมีประสิทธิภาพมากกว่า 

ด้านความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term 
plan) ในด้านบ ารุงรักษา โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลใช้ มีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยจะมีการวางแผนบ ารุงรักษาตั้งแต่การวิเคราะห์ ทบทวน
กลยุทธ์ และนโยบายหลักขององค์กรอยู่ก่อนแล้วจึงน าการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์ ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงาน
คุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยฝ่ายบ ารุงรักษาจะ
เสนอแผนบ ารุงรักษาประจ าปีซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ แล้วเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ
เท่านั้น 

ด้านการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (Benchmarking and knowledge transfer) 
โรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลใช้ มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยจะใช้การเปรียบเทียบในการเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาซึ่ง
จะส่งผลตั้งแต่การวางแผน วางกลยุทธ์ การด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานดังนั้นโรงงานที่
ท า TPM จะต้องพยายามหาตัวอย่างที่ดีเ พ่ือเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาระบบอยู่ เสมอตั้งแต่การท า
ข้อตกลงกับบริษัทต่างๆ การซื้อข้อมูล การจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น ส่วนโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้ โดยจาก
การทบทวนวรรณกรรมเช่นระบบ Lean ในตัวระบบก็มีการเปรียบเทียบอยู่บ้างแต่จากการเก็บข้อมูล
พบว่ามีการใช้การเปรียบเทียบน้อยกว่า TPM อยู่พอสมควร 

ส่วนปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานพบว่า ทั้งโรงงานที่ท า TPM หรือระบบอ่ืนๆ เช่น 
Lean KAIZEN เห็นด้วยว่าทั้ง 5 ปัจจัยส่งผลต่อผลลัพธ์ในการด าเนินงานทั้งหมดหากด าเนินการได้
สอดคล้องท้ังหมดการด าเนินกิจกรรมปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาจะประสบความส าเร็จ 

นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานได้แก่ 1. งบประมาณซึ่งหากไม่เพียงพอ
จะท าให้การปรับปรุงคืนสภาพเครื่องจักรให้ได้ตามแนวทาง TPM นั้นยากล าบาก 2. การด าเนินกิจกรรม
กลุ่มย่อยเป็นสิ่งส าคัญหากพนักงานไม่มีความเข้าใจ หรือไม่เต็มใจที่จะท าการด าเนินกิจกรรม TPM 
หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ การด าเนินกิจกรรมจะล้มเหลว 3. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานเพ่ือให้
พนักงานใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ซึ่งในตอนแรกจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือท าการ
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เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานเดิมๆ ที่ท ากันมายาวนานอาจมีการต่อต้านได้ 4. การฝึกบุคลากรให้
มีความเข้าใจในระบบและด าเนินกิจกรรมได้ตามนโยบายองค์กร เนื่องจากคนลงมือปฏิบัตินั้นเป็นส่วน
ขับเคลื่อนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จ หากแผนที่วางไว้รัดกุมแค่ไหนแต่
บุคลากรไม่มีความพร้อมการด าเนินกิจกรรมก็จะล้มเหลว    

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางทฤษฎี 

ผลของงานวิจัยนี้ จะท าให้ทราบถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ประการ 
รวมถึงทราบปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลของโรงงานผลิตใน
ประเทศไทย โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงงานที่ด าเนินกิจกรรม TPM และ Lean พบว่า
ถ้าเป็นโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ใน
การบ ารุงรักษาจะมีปัจจัยที่ยังไม่สอดคล้องกับ ทฤษฎีบางประการคือ การพัฒนาและฝึกอบรม ความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ และในส่วนที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีได้แก่ การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร และการมีสวนร่วมของพนักงาน ในส่วน
โรงงานที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลปัจจัยต่างๆ จะสอดคล้องตามทฤษฎีหลักทุกประการ ซึ่ง
ผลของงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติ 
ผลของงานวิจัยนี้ท าให้ได้ทราบถึงปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนิน

กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลทั้ง 5 ปัจจัยและความแตกต่างในด้านปัจจัยของโรงงานขนาดใหญ่ที่
ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลและโรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น า
ระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ข้อมูลทั้งหมดจะช่วยประกอบการพิจารณาในการประเมินเลือก
แผนการด าเนินการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นหากเป็นโรงงานที่เปิด
ท าการมานานและเป็นโรงงานผลิตขนาดใหญ่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าระบบ TPM เข้ามาปรับปรุง
การบ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เป็นต้น 

5.2.3 ข้อจ ากัดงานวิจัยและข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาโรงงานขนาดใหญ่ที่ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลและ

โรงงานที่ไม่ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลแต่น าระบบบริหารงานคุณภาพอ่ืนๆ มาใช้ โดยได้
สัมภาษณ์โรงงานผลิตจ านวน 4 โรงงานพบว่า การเปรียบเทียบระบบที่ซับซ้อน หลายระบบพร้อมกัน
เช่น TPM Lean ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และข้อมูลที่ต้องขอจากทางโรงงานเพ่ือมาศึกษาซึ่งมี
จ านวนมาก ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจศึกษาเปรียบเทียบโรงงานที่ด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
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แต่เทียบเรื่องขนาดโรงงาน หรือปัญหาและอุปสรรคเพียงอย่างเดียว และจากการเก็บข้อมูลพบว่าแต่
ละโรงงานจะมีการด าเนินกิจกรรมในรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูล 4 โรงงานจึงยัง
แยกความแตกต่างได้ไม่ชัดเจนงานวิจัยในอนาคตอาจเก็บข้อมูลเพ่ิมจ านวนโรงงานในการเก็บข้อมูล
มากขึ้นจากเดิม 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลการสัมภาษณ์โรงงาน A ถึง D 

 
บทสรุปการสัมภาษณ์โรงงาน A 

 
ตารางที่ ก.1 
 
ค าตอบในเรื่องข้อมูลทั่วไปทั่วไปขององค์กร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร 

อายุโรงงาน 50 ปี 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน (จ านวนเสา
ที่สามารถด าเนินการได้เมื่อเทียบกับระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผล) 

ครบทั้ง 8 เสา 

 
ตารางที่ ก.2 

 
ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีพันธะ
สัญญาและ

สนับสนนุของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การ
สนับสนนุในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

 ผู้บริหารระดับสูงที่ส านักงานใหญ่เป็น
ลักษณะรับรู้และดูผลของการด าเนิน
กิจกรรมมากกว่า 

 แต่ในส่วนผู้บริหารที่ระดบัโรงงานที่
ด าเนินกิจกรรม TPM ได้ด าเนินงาน
อย่างเต็มที่และมีสว่นร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทุกส่วนเช่น การวางแผน
โรงงาน และวางแผนการบ ารุงรกัษา 
การผลักดันระบบ การประเมินผลการ
ด าเนินงาน เป็นตน้ 
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ตารางที่ ก.2 
 

ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การมีพันธะสญัญาและสนับสนนุของ
ผู้บริหารมีความส าคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัย
การด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 

มีความส าคัญมากเนื่องจากถ้าผูบ้ริหารให้
ความส าคัญและผลักดันกิจกรรม TPM 
อย่างเต็มที่จะสามารถลดความสูญเสีย ลด
ค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรได้
อย่างแน่นอน 

 
ตารางที่ ก.3 

 
ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชงิทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

มีระบบฝึกอบรมส าหรับ TPM โดยเฉพาะมี
การจัดตั้ง TPM training center เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการฝึกอบรมกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชงิทวีผลอย่างเต็มรปูแบบโดย
อ้างอิงระบบจากทางญี่ปุน่ 

การพัฒนา และฝึกอบรมมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ตน้ทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนนิกิจกรรม บ ารุงรักษา 
หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว
เป็นเร่ืองของการพัฒนาคนซึง่ผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าวท าให้โรงงานมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึน้ และตน้ทนุการ
บ ารุงรักษามีแนวโน้มลดลง 
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ตารางที่ ก.4 
 

ค าตอบในเรื่องการมีสวนร่วมของพนักงาน 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีสวนร่วม
ของพนักงาน 

พนักงานได้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

พนักงานมีส่วนร่วมในทุกระดับตามแบบ
แผน TPM ของทางญี่ปุ่นทุกขั้นตอนเช่น
การมี กลุ่มย่อยในการท างาน การแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มรูปแบบ 

การมีสวนร่วมของพนักงานมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา 
หรือไม่ อย่างไร 

มีความส าคัญเพราะระบบขึ้นอยู่กับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนซึ่งหาก
ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางจะส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพตามแนวทาง TPM ได้ 

 
ตารางที่ ก.5 

 
ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ

บริษัท 

มีการก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรม TPM ร่วมกับกลยุทธ์หลัก
ขององค์กร และสอดคล้องกับแผน
ระยะยาวและกลยุทธ์หลักของ
องค์กรหรือไม่อย่างไร 
 

 มีการใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์
ภาพรวมธุรกิจและโรงงานเพื่อน ามาเปน็
นโยบาย ซึ่งแผนการบ ารุงรักษาและกิจกรรม
ด้านคุณภาพจะต้องสอดคล้องกบันโยบาย
หลักขององค์กร โดยจากการวิเคราะห์แล้วจึง
ได้น า TPM มาใช้ในโรงงาน 

 โดยรวมสอดคล้องแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดที่วา่ 
TPM เป็นนโยบายหลักของบริษัทเพราะจะน า
ระบบนี้มาใช้กบัโรงงานเก่าซึ่งจะได้ผลดีกว่า
ถ้าน าระบบนี้เข้ามา แตโ่รงงานอื่นก็แล้วที่
โรงงานนัน้ๆ จะวิเคราะห์วา่จะน าระบบ
คุณภาพอะไรมาใช ้
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ตารางที่ ก.5 
 

ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับการประเมิน ผลของแผนระยะยาว
และกลยุทธ์หลักขององค์กรส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัย
การด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลอย่างมากอย่างมากเพราะที่โรงงานน า 
TPM มาใช้ก็เนื่องจากนโยบายด้านการลด
ความสูญเสียหลักของบริษัท ซึ่งมีผลที่เห็นได้
ชัดคือเรื่อง สภาพแวดล้อมความปลอดภัย ลด
ของเสีย และแนวโน้มต้นทุนการบ ารุงรักษาที่
ลดลงซึ่งไปในทางที่ดี 

 
ตารางที่ ก.6 

 
ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การ
เปรียบเทียบ
และถ่ายทอด

ความรู ้

มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance 
ของเพื่อ Benchmarking เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อย่างไร 

บริษัทจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลซึ่งเค้าก็ได้ให้ข้อมูลใน
การเปรียบเทียบต่างบริษัท นอกจากนี้ได้มี
การหา Best-practice จากบริษัทอื่นๆ ที่
ได้ด าเนินกิจกรรมแล้วประสบความส าเร็จ 
ส่วนในองค์กรเช่นโรงงาน ต่อโรงงานก็มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่เสมอ 

การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มี
ความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ต้นทุน และความปลอดภัยการด าเนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

ส่งผลอย่างมากเนื่องจากธุรกิจอาหารนั้น
สามารถหาตัวอย่างเปรียบเทียบได้มากหาก
เราทราบว่าโรงงานไหนด าเนินกิจกรรมได้ดี
เราท าตามได้ ประสิทธิภาพของการท างาน
ก็จะสูง แข่งขันได้ เราก็จะมีความได้เปรียบ
ในธุรกิจ 
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ตารางที่ ก.7 
 

ค าตอบในเรื่องปัญหาและอุปสรรของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ปัญหาและอุป
สรรของการ

ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษา 

มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

จากที่ด าเนินกิจกรรมมาที่พบหลักๆ คือ 
ปัญหาเรื่องงบประมาณ และเครื่องกลุ่ม
ย่อยที่ไม่สามารถคืนสภาพเครื่องจักรได้
ตามที่คาดหวังไว้ 

 
ตารางที่ ก.8 

 
ค าตอบในเรื่องผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษา 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่ งผลต่ อผลลัพธ์ ด้ านผลผลิ ตหรื อ ไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลเพราะการคืนสภาพเครื่องจักรจะท า
ให้ลดการหยุดเครื่องและเครื่องท างานได้
เต็มที่ 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่ งผลต่ อผลลัพธ์ด้ านคุณภาพหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลเพราะการคืนสภาพเครื่องจักรจะท า
ให้ลดการหยุดเครื่องและเครื่องท างานได้
ตามปกติของก็ออกมาโอเค 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านต้นทุนหรือไม่ อย่างไร 

การลดความสูญเสียย่อมท าให้ต้นทุนลดลง 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านการส่งมอบหรือไม่ 
อย่างไร 

ถ้าเคร่ืองจักรท างานได้เป็นปกติเราก็จะวาง
แผนการส่งมอบได้อย่างแม่นย า 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยหรือไม่ 
อย่างไร 

ในเรื่องเสาความปลอดภัย และกิจกรรม
กลุ่มย่อยท าให้พนักงานต้องให้ควาส าคัญ
เร่ืองความปลอดภัยอย่างแน่นนอน 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านขวัญก าลังใจหรือไม่ 
อย่างไร 

เมื่อมีการให้อ านาจพนักงาน และมีการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีท าให้พนักงานมี
ก าลังใจอย่างแน่นอน 
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บทสรุปการสัมภาษณ์โรงงาน B 
 

ตารางที่ ก.9 
 

ค าตอบในเรื่องข้อมูลทั่วไปทั่วไปขององค์กร 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กร 

อายุโรงงาน 40 ปี 
ความส าเร็จในการด าเนินงาน (จ านวน
เสาที่สามารถด าเนินการได้เมื่อเทียบกับ
ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล) 

ครบทั้ง 8 เสา 

 
ตารางที่ ก.10 

 
ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีพันธะ
สัญญาและ

สนับสนนุของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้
การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

 ในช่วงเริ่มต้นการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมอย่าเต็มที่
เ วลามี งานอะไรที่ เกี่ ยวกับระบบ TPM 
ผู้บริหารจะเข้ามาช่วยผลักดันเสมอซึ่งสร้าง
แรงผลักดันได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้
ผู้บริหารระดับต่างๆ ยังเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง
เข้มข้นในเรื่อง กลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม 
เช่นบางปีอาจจ าก าหนดนโยบาย Water 
Saving ทั้งองค์กรก็จะด าเนินตามอย่างเต็มที่ 

 นอกจากนี้การปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาของ
บริษัทผู้บริหารยังดูที่ ตั วเงินที่ คืนบริษัท
หลังจากด าเนินกิจกรรมไปแล้วเพื่อเป็นการ
วัดผลที่ชัดเจนว่าตัวเงินที่ลงไปแล้วกับรายได้
ที่ได้คืนมาว่าคุ้มหรือไม่โดยดูจาก EBIT 
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ตารางที่ ก.10 
 

ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของ
ผู้บริหารมีความส าคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน  และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุง 
รักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีความส าคัญมากเนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริหารให้
ความส าคัญกับกิจกรรมนี้มากท าให้บริษัทลด
ความสูญเสีย และสร้างคุณค่าให้บริษัทเป็นหลัก
พันล้านบาท ร่วมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความ
ปลอดภัย ความมั่นคงด้านพลังงานที่เข้มแข็ง 
เป็นต้น 

 
ตารางที่ ก.11 

 
ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาเชิ งทวีผลหรือไม่
อย่างไร 
 

 มีระบบฝึกอบรมส าหรับ TPM โดยเฉพาะซึ่ง
มีหลาย Level ให้พนักงานฝึกอบรมโดย
ตลอด 

 ในส่วนกลไกขับเคลื่อนการฝึกอบรมทาง
บริษัทได้ตั้ง Q academy ขึ้นเพื่อเป็น
สถาบันที่จะผลักดัน Productivity ให้แก่
บริษัทโดยเฉพาะ เช่นด้านการผลิตวิทยากร 
มีวิชาที่เก่ียวกับด้านคุณภาพถึง 14 วิชา 

การพัฒนา และฝึกอบรมมีความส าคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และ
ความปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม 
บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาบุคคลที่ผ่าน
พัฒนาจนสามารถไปอบรมภายนอกบริษัทได้ 
สามารถเป็นที่ปรึกษาภายในและนอกองค์กร
จนสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจมากมายมหาศาล 
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ตารางที่ ก.12 
 

ค าตอบในเรื่องการมีสวนร่วมของพนักงาน 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีสวนร่วม
ของพนักงาน 

พนักงานได้มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ 
อย่างไร 

พนักงานมีส่วนร่วมในทุกระดับตามแบบแผน 
TPM ทุกขั้นตอนเช่นการมี กลุ่มย่อยในการ
ท างาน พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงฝนองค์กรได้ 

การมีสวนร่วมของพนักงานมีความ 
ส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ต้นทุน  และความปลอดภัยการ
ด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 
 

มีความส าคัญมากเนื่องจากตัวกิจกรรมดังกล่าวที่
ส าคัญคือความร่ วมมือและมีส่ วนร่ วมของ
พนักงานซึ่งปัจจุบันการที่พนักงานร่วมมืออย่าง
เต็มที่เช่นโรงแยกก๊าซ 1 สามารถด าเนินกิจกรรม
ครบทั้ง 8 เสา ได้รับรางวัลด้าน TPM ลดต้นทุน 
โรงแยกมีความปลอดภัย ได้รับความน่าเชื่อถือ
และค าชมจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยอีกด้วย 

 
ตารางที่ ก.13 

 
ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ

บริษัท 

มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่
อย่างไร 
 

มีระบบการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนโดย
หลักๆ คือ แต่ละปีบริษัทจะมีนโยบาย
ขึ้นมาและจากนั้นฝ่ายบริหารงานคุณภาพ 
และฝ่ายบ ารุงรักษาจะต้องวางแผนให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท เช่น
ในปีนี้เป็นเรื่องของการด าเนินงานให้มีตัว
เงนิเป็นก าไรที่ชัดเจน ท าให้โครงการ TPM 
ทุกโครงการจะต้องมีการค านวณ EBIT 
ของแต่ละโครงการย่อยๆ ออกมาว่าผลของ
การด าเนินงานที่แท้จริงเป็นอย่างไร 
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ตารางที่ ก.13 
 

ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับการประเมินผลของแผนระยะยาวและ
ก ล ยุ ท ธ์ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยการ
ด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 
 

ส่งผลอย่างมากอย่างมากเช่นในปีนี้ที่ เน้น
เรื่องตัวเงินที่ได้จากโครงการท าให้แต่ละ
โครงการที่น ามาด าเนินงานต้องพยายามให้ได้
ก าไร ซึ่งแน่นอนย่อมหมายถึง ประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน TPM ในเสาต่างๆ ต้องท า
ได้ดี 

 
ตารางที่ ก.14 

 
ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การ
เปรียบเทียบ
และถ่ายทอด

ความรู ้

มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance 
ของเพื่อ Benchmarking เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อย่างไร 

 ในส่วนการเปรียบเทียบในองค์กร
โรงงานนี้จะแบ่งเป็นหลายหน่วยการ
ผลิตซึ่งต้นทุนการบ ารุงรักษา จ านวน
คนและก าไรที่ได้จะแสดงให้เห็นออกมา
ให้เปรียบเทียบชัดเจนซึ่งหน่วยการผลิต
ไหนสามารถท าประสิทธิภาพได้สูงสุดก็
จะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยอื่นๆ ใน
การศึกษาทั้งการบริหารงาน และระบบ
คุณภาพ 

 สว่นการเปรียบเทียบต่างองค์กรจะเป็น
ลักษณะผู้บริหารไปดูงานต่างบริษัท
หรือได้รับค าแนะน าจากบริษัทที่ปรึกษา
ด้านคุณภาพแนะน าข้อปรับปรุงต่างๆ 
ให้ดีขึ้น 
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ตารางที่ ก.14 
 

ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มี
ความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ต้นทุน และความปลอดภัยการด าเนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

ส่ ง ผ ล อย่ า ง ม า ก เ นื่ อ ง จ า ก ถ้ า มี ก า ร
เปรียบเทียบและแข่งขันกันท าให้แต่ละ
หน่วยงานหรือแต่ละองค์กรต้องพยายาม
พัฒนาประสิทธิภาพให้ได้อย่างเต็มที่ 

 
ตารางที่ ก.15 

 
ค าตอบในเรื่องปัญหาและอุปสรรของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ปัญหาและอุป
สรรของการ

ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษา 

มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

มีปัญหาเรื่อง การเปลี่ยนพฤติกรรมคน 
เป็นเรื่องของ Change management 
ในช่วงแรกแต่ละคนก้อจะ Suffer 

 
ตารางที่ ก.16 

 
ค าตอบในเรื่องผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษา 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 

ส่ งผลหมดทุกอย่ า งโดยการผลิตจะมี
ประสิทธิภาพได้ย่อมมาจากปัจจัยเหล่านี้ 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 

มีส่ วนหมดโดยเฉพาะการมีส่ วนร่ วม
พนักงานในการคืนสภาพเครื่อง 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธ์ด้านต้นทุนหรือไม่ อย่างไร 

มีผลโดยเฉพาะในเรื่องแผนการบ ารุงรักษา
ถ้าสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในปีนี้
จะลดต้นทุนไดเยอะ 
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ตารางที่ ก.16 
 

ค าตอบในเรื่องผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา  (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านการส่งมอบหรือไม่ 
อย่างไร 

มีผลอย่างแน่นอนเพราะเครื่องจักรดีคาด
เดาได้ซึ่งมาจากพนักงาน ผู้บริหารเอาใจใส่ 
แผนที่ดี เปน็ต้น 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านความปลอดภัยหรือไม่ 
อยา่งไร 

ส่งผลเพราะพนักงาน การเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร ท าให้เสริมด้านความปลอดภัย
แน่นอน 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านขวัญก าลังใจหรือไม่ 
อย่างไร 

ถ้าหัวหน้าเอาใจใส่ ให้อ านาจ และให้
ลูกน้องมีส่วนร่วมขวัญก าลังใจดตีามมาเอง 
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บทสรุปการสัมภาษณ์โรงงาน C 
 
ตารางที่ ก.17 

 
ค าตอบในเรื่องข้อมูลทั่วไปทั่วไปขององค์กร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร 

อายุโรงงาน 40 ปี 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน (จ านวน
เสาที่สามารถด าเนินการได้เมื่อเทียบ
กับระบบบ ารุงรักษาเชิงทวีผล) 

FI, AM, PM, QM, OI, SE 

 
ตารางที่ ก.18 

 
ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีพันธะ
สัญญาและ

สนับสนนุของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้
การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

 ผู้บริหารได้มีการสนับสนุนและพยายามแนะน า
ฝ่ ายบ ารุ งรักษาอยู่ เสมอทั้ งด้ านเทคนิค , 
สนับสนุนการฝึกอบรม, การรักษาพนักงาน, 
ทุนการศึกษาเป็นต้น 

 ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
บ ารุงรักษาโดยการตรวจสอบแผนรายปีอยู่
เสมอ มีการสนับสนุนโปรแกรมวางแผนการ
บ ารุงรักษา เป็นหัวหน้าหรือสมาชิกในทีมใน
แต่ละโครงการ 

 มีการสนับสนุนการฝึกอบรมแก่พนักงาน
บ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเช่นส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมเก่ียวกับระบบ Automation เพื่อ
พัฒนาศักยภาพพนักงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Smart factory 
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ตารางที่ ก.18 
 

ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 

  ผู้บริหารมีการประเมินผลการท างานอยู่เสมอ
แบบ 360 องศา 

 ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะสื่อสารพนักงานโดยการ
พูดคุยโดยตรง 

 การมีพันธะสญัญาและสนับสนนุของ
ผู้บริหารมีความส าคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนนิกิจกรรม 
บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากโดยที่เห็นได้ชัดคอืจากการที่
ผู้บริหารไดน้ าระบบ Lean TQM และ บางส่วน
ของ TPM และสง่ประกวดสถานประกอบการ
ด้านการบริหารจัดการจนได้รับรางวัลยา่ง
สม่ าเสมอผลทีต่ามมาคือ ชื่อเสียง ยอดขาย และ
ในส่วนของการซ่อมบ ารุงฉุกเฉินนั้นน้อยมาก 
อัตราการลาออกของพนักงานกต็่ าอีกด้วย 

 
ตารางที่ ก.19 

 
ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ระบบบ ารุงรักษาเชงิทวีผลหรือไม่
อย่างไร 
 

 ได้มีการฝึกอบรมเรื่อง Lean, การบ ารุง 
รักษาเชิงป้องกัน, การบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง 
อยู่สม่ าเสมอ 

 ก าลังพัฒนาระบบการฝึกอบรมทักษะและ
วัดประสิทธิภาพพนักงาน โดยแบ่ง Level 
เป็น 4 Level 

 แผนการฝึกอบรมของทางบริษทัได้วางแผน
ไว้ถึง 5 ปีล้วงหน้าเพื่อให้พนักงานมีทักษา
พอที่จะรับกับนโยบายบริษัทในอีก 5 ปี
ข้างหน้า 
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ตารางที่ ก.19 
 

ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม  (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การพัฒนา และฝึกอบรมมี
ความส าคัญและสง่ผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนนิกิจกรรม 
บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากเนื่องจากบริษทัเน้นเอาระบบเข้า
มาใช้ในการท างานเยอะเพื่อให้ลูกค้าเช่น ญีปุ่่น 
ยุโรป และอเมริกาไว้วางใจการที่จะส าเร็จได้จึง
ต้องอาศัยพนักงานที่เข้าใจในระบบตา่งๆ เชน่ 
Lean AM ซึ่งผลจากการที่ร่วมมือร่วมใจกัน
ท างานท าให้บริษัทลดตน้ทนุแข่งขันได้มาก ลุก
ค้าไว้วางใจการลาออกของพนักงานน้อย เป็นตน้ 

 
ตารางที่ ก.20 

 
ค าตอบในเรื่องการมีสวนร่วมของพนักงาน 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีสวนร่วม
ของพนักงาน 

พนักงานได้มสี่วนร่วมเพื่อพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชงิทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจหลาย
ทางเชน่ในทีป่ระชุมย่อยตา่งๆ หรือทาง
กล่องรับความคิดเห็น 

การมีสวนร่วมของพนักงานมีความส าคัญ
และส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และ
ความปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม 
บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 
 

มีความส าคัญอยา่งมากเนื่องจากผู้บริหาร
ให้นโยบายและวางแผนในขณะเดียวกัน
พนักงานต่างๆ ซึ่งปฏบิัติงานที่หน้างาน
ย่อมรู้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและหาก
ร่วมมือกันท างานอย่างมปีระสิทธิภาพการ
ท างานก็จะประสบความส าเร็จอย่างบริษัท
นี้ที่ได้รางวัลตา่งๆ มาก็เพราะการมีส่วน
ร่วมของพนักงานอีกส่วนหนึ่ง 
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ตารางที่ ก.21 
 

ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ

บริษัท 

มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่
อย่างไร 
 

มีการก าหนดแผนบ ารุงรักษาด้วยระบบ 
Lean ให้สอดคล้องกับแผนระยะยาวของ
บริษัทโดยบริษัทจะก าหนดนโยบายตา่งๆ 
มาก่อนเช่น การสรา้ง Smart factory ลด
อัตราลาออกของพนักงาน ลดอุบัติเหตุ ลด
ต้นทุน เพิ่มยอดขายเปน็ตน้ ซึ่งทางฝา่ย
บ ารุงรักษาก็ได้ก าหนดแผนต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายเช่น การฝึกอบรม
การบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง การสง่พนักงาน
ไปฝึกอบรมระบบ PLC เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย Smart factory 

การประเมินผลการด าเนนิกิจกรรม TPM 
ร่วมกับการประเมินผลของแผนระยะยาว
และกลยุทธ์หลักขององค์กรส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัย
การด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ 
อย่างไร 
 

ส่งผลอยา่งมากเนื่องจากนโยบายของ
บริษัท เรื่องการลดของเสียและการส่งงาน
ให้ทันตามก าหนดนั้น ฝ่ายบ ารุงรักษาต้อง
ดูแลเครื่องจักรให้ท างานได้อย่างมีระสิทธิ
ภาพ ลดการ Break down เพื่อให้
เครื่องจักรท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งส่งผลต่อต้นทนุ เวลาการส่งงาน และ
ประสิทธิภาพเครื่องจักร 
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ตารางที่ ก.22 
 

ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การ
เปรียบเทียบ
และถ่ายทอด

ความรู ้

มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance 
ของเพื่อ Benchmarking เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อยา่งไร 

ยังไม่มีการ Benchmarking ที่ชัดเจนใน
ส่วนผลการน าระบบบริหารการบ ารุงรักษา
แต่ในส่วนองค์กรได้สง่ประกวดในด้านการ
บริหารต่างๆ เชน่ Lean, TQM, ซึ่งส่วน
บ ารุงรักษาก็มีส่วนทีไ่ด้รับการประเมินท า
ให้พอรู้ว่าอยู่จุดไหนวงการไดบ้้าง 

การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มี
ความส าคัญและสง่ผลต่อประสทิธิภาพ 
ต้นทุน และความปลอดภัยการด าเนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีความส าคัญถึงแมบ้ริษัทจะไม่ได้มีการ 
Benchmarking อย่างเป็นระบบแต่จาก
การได้รับค าแนะน าจากสถาบนัต่างๆ ซึ่ง
ย่อมเคยพัฒนาระบบบ ารุงรักษาแก่โรงงาน
อื่นๆ มาก่อนเมื่อมาแนะน าให้แก่ทาง
โรงงานเราย่อมเป็นการน า Best-
performance ของที่อื่นมาปรบัใช้กับ
โรงงานเราและประสิทธิภาพ ตน้ทุน ความ
ปลอดภัย ย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอน 

 
ตารางที่ ก.23 

 
ค าตอบในเรื่องปัญหาและอุปสรรของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ปัญหาและอุป
สรรของการ

ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษา 

มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

ในส่วนปัญหาของ Lean ที่ เกี่ยวกับ
บ ารุงรักษานั้นความจริงมันมีเป็นเรื่องปกติ
แต่ที่ เป็น Issue ตอนนี้คือเรื่องการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการท า 
Smart Factory ให้ได้ตามแผน ซึ่งตอนยัง
ไม่เป็นไปตามแผน 
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ตารางที่ ก.24 
 

ค าตอบในเรื่องผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินกิจกรรม

บ ารุงรักษา 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านผลผลิตหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลโดยเฉพาะผู้บริหารที่ใส่ใจการ
ขับเคลื่อนระบบ การด าเนนิงานก็จะมี
ประสิทธิภาพ ผลผลิตก็ออกมาดี 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านคุณภาพหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลหมดปัจจัยพวกนี้เป็นสิง่ทีบ่ริษัทให้
ความสนใจอยู่แล้วก็เพื่อคุณภาพสินค้า
นี่เอง 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านต้นทนุหรือไม่ อย่างไร 

ส่งผลอยา่งแนน่อนในทุกปัจจัย ส่งผลถึง
การลดของเสีย ปรับปรุงระบบท างาน ลด
คน ท าให้ลดตน้ทุนได้แนน่นอน 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านการส่งมอบหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลเพราะ ถ้าคนทุกคนร่วมมอื เอาใจใส่ 
มีการอบรมดี เคร่ืองจักรก็จะดีและส่งมอบ
ได้ทันเวลา 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านความปลอดภัยหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผลยิง่ท าก็ยิง่ด ี

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านขวัญก าลังใจหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผล โดยเฉพาะการมีส่วนรวมของ
พนักงาน 
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บทสรุปการสัมภาษณ์โรงงาน D 
 

ตารางที่ ก.25 
 

ค าตอบในเรื่องข้อมูลทั่วไปทั่วไปขององค์กร 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กร 

อายุโรงงาน 40 ปี 

ความส าเร็จในการด าเนินงาน (จ านวนเสา
ที่สามารถด าเนินการได้เมื่อเทียบกับระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผล) 

FI, AM, PM, EM, QM, OI, SE 

 
ตารางที่ ก.26 

 
ค าตอบในเรื่องการมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีพันธะ
สัญญาและ

สนับสนนุของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีการให้พันธะสัญญา หรือให้การ
สนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา
เชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

ผู้บริหารระดับกลางได้มีการสนับสนุน 
ติดตามงานและพยายามแนะน าฝ่ าย
บ ารุงรักษาอยู่เสมอโดยรับข้อมูลเป็นแบบ 
real time มีการสื่อสารต่อฝ่ายบ ารุงรักษา
ทุกเดือน ในส่วนผู้บริหารระดับสูงจะดูเป็น
ลักษณะภาพรวมว่าระบบ Kaizen และ 
ระบบที่บริษัทคิดขึ้นเองด าเนินงานเป็น
อย่างไรมากกว่า 

การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร
มีความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ต้นทุน  และความปลอดภัยการด า เนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากเนื่องจากนโยบายของทาง
บริษัทของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเพิ่ม
ผลผลิต ลดความสูญเสีย รักษาคุณภาพ 
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสนับสนุน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
หลังจากที่ได้วางระบบข้างต้น สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าวได้อย่างมาก 
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ตารางที่ ก.27 

 
ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การพัฒนา
และฝึกอบรม 

มีการพัฒนา และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่อย่างไร 
 

ระบบฝึกอบรมที่เก่ียวกับระบบคุณภาพที่นี่
จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ฝ่ายฝึกอบรมซึ่งมา
จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่บริหาร
จัดการฝึกอบรมพนักงานทั้งบริษัทโดยเรื่อง
ที่จะฝึกอบรมอยู่ที่นโยบายของบริษัท และ
ความต้องการของแต่ละแผนก ซึ่งในส่วน 
และระบบคุณภาพ ฝ่าย Office of 
productivity improvement จะเป็นคน
รับผิดชอบในการสร้างหลักสูตรและแจ้งไป
ทางฝ่ายฝึกอบรม ซึ่งเนื้อหาของบ ารุงรักษา
ก็จะเป็นเรื่อง PM AM และกิจกรรม เป็น
ต้นจากนั้นก็จะประเมินติดตามผล และ
รายงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 

 การพัฒนา และฝึกอบรมมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา 
หรือไม่ อย่างไร 

1ถ้าเป็นเร่ืองการอบรม และระบบคุณภาพ 
ในส่วนการบ ารุงรักษายังไม่เห็นชัดเจน
เพราะยังไม่มีการประเมินผลด้านนี้ แต่ถ้า
เป็นในส่วนฝ่ายผลิตนั้นการอบรมดังกล่าว
ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
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ตารางที่ ก.28 
 

ค าตอบในเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรม 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การมีสวนร่วม
ของพนักงาน 

พนักงานได้มีส่ วนร่วมเพื่ อพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ อย่างไร 

เรามีการให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมอยู่ตลอดโดยเป็นลักษณะถ้า
เป็นการปรับปรุงหน้างาน หรือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า พนักงานที่ปฏิบัติงานจะ
แสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้างานในวันนั้น
ทันที หรือหากเป็นโครงการปรับปรุงต่างๆ 
จะมีการประชุมรายวัน และรายเดือนเพื่อ
หาวิ ธี การแก้ ไขปัญหา หรือปรับปรุ ง
คุณภาพให้ได้มากที่สุด ในส่วนกิจกรรม 
Kainsen ก็จะมีก าหนดการเข้ามาตรวจ
การด าเนินกิจกรรมเป็นรายเดือนโดยหน่วย 
Office of productivity improvement 
เข้ามาติดตามผลการปรับปรุงอยู่เสมอ โดย
พนักงานหนึ่งคนจะต้องมีหัวข้อในการ
ปรับปรุงหนึ่งหัวข้อ 

การมีสวนร่วมของพนักงานมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุน และความ
ปลอดภัยการด าเนินกิจกรรม บ ารุงรักษา 
หรือไม่ อย่างไร 
 

โดยรวมดีขึ้นโดยตัวอย่างจากกิจกรรม 
Kaizen พนักงานเป็นคนเสนอปรับปรุง
เรื่องระบบบ าบัดน้ าเพื่อจ่ายให้กับโรงงาน
ให้เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งท าให้สามารถลด
ต้นทุนได้อย่างดี 
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ตารางที่ ก.29 
 

ค าตอบในเรื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของ

บริษัท 

มีการก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรม TPM 
ร่วมกับกลยุทธ์หลักขององค์กรหรือไม่อย่างไร 
 

เรามีการประเมินปัจจัยต่างๆ เชน่ Risk 
management แผนบ ารุงรักษาประจ าปี 
กิจกรรม Kaizen เป็นต้นซึ่งพอเราวางแผน
เสร็จก็จะให้ผู้บริหารระดับสูง และฝา่ย 
Office of productivity improvement 
เข้าที่ประชุมเพื่อตรวจสอบเพื่ออนุมัติแผน 

การประเมินผลการด าเนนิกิจกรรม TPM 
ร่วมกับการประเมินผลของแผนระยะยาวและ
กลยุทธ์หลักขององค์กรส่งผลต่อประสทิธิภาพ 
ต้นทนุ และความปลอดภัยการด าเนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 
 

ส่งผลชัดเจนอย่างมากเพราะอยา่งปัจจบุัน
บริษัทให้ความส าคัญเร่ืองความพึงพอใจ
ของลูกค้า ทางบ ารุงรักษากไ็ด้รับนโยบาย
และด าเนนิกิจกรรมรักษาสภาพเครื่องจักร
และลดความสูญเสียตา่งๆ ซึ่งผลจากการ
ด าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพท าให้ที่ผ่านมา
ไม่มีการ Complain จากลูกค้ามาเลย 

 
ตารางที่ ก.30 

 
ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

การ
เปรียบเทียบ
และถ่ายทอด

ความรู ้

มีการเก็บข้อมูลหา Best-performance ของ
เพื่อ Benchmarking เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงงานหรือไม่ อยา่งไร 

มีการท า MOU กับ 13 บริษัทพนัธมิตรที่
เป็นนโยบาย Benchmarking เพื่อ
เปรียบเทียบ Performance ของแต่ละ
บริษัทโดยเฉพาะในดา้น Safety 
Reliability Cost รวมถึง TPM มีการซื้อ
ข้อมูลจากบริษัทที่ท า Best Practice มา
อีกด้วย 
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ตารางที่ ก.30 
 

ค าตอบในเรื่องการเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้ (ต่อ) 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

 การเปรียบเทียบและถ่ายทอดความรู้มี
ความส าคัญและสง่ผลต่อประสทิธิภาพ 
ต้นทุน และความปลอดภัยการด าเนิน
กิจกรรม บ ารุงรักษา หรือไม่ อย่างไร 

มีผลอย่างมากเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่
มีมูลค่ามหาศาลการด าเนินกิจกรรมด้าน
คุณภาพต้องเป็นไปอย่างรัดกุมการที่น า
ข้อมูลของบริษัทที่ด าเนินกิจกรรมด้าน
คุณภาพได้ดีส่งผลให้บริษัทด าเนินกิจกรรม
ได้อย่างถูกทางโดยในส่วนบริษัทสามารถ
สร้างคุณค่าให้องค์กรได้อย่างมหาศาลจน
ตอนนี้บริษัทต่างๆ เอาบริษัทเราเป็น
ตัวอย่างในการเปรียบเทียบแล้ว 

 
ตารางที่ ก.31 

 
ค าตอบในเรื่องปัญหาและอุปสรรของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 

ตัวชี้วัดที่
ต้องการศึกษา 

ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ปัญหาและอุป
สรรของการ
ด าเนินกิจกรรม
บ ารุงรักษา 

มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน
กิจกรรมบ ารุงรักษาเชิงทวีผลหรือไม่ 
อย่างไร 

ปัญหาพอมีแต่ที่ส าคัญคือเร่ืองงบประมาณ
ที่มีจ ากัดท าให้ต้องจัดสรรให้มี
ประสิทธิภาพซึ่งค่อนข้างยากอยู่ 
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ตารางที่ ก.32 
 

ค าตอบในเรื่องผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษา 
ตัวชี้วัดที่

ต้องการศึกษา 
ค าถามการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ ์

ผลลัพธ์ของ
การด าเนิน
กิจกรรม

บ ารุงรักษา 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านผลผลิตหรือไม่ อย่างไร 

ส่งผล อยา่งเช่นเร่ืองความจริงจงัของ
ผู้บริหารต่อความพยายามลด Breakdown 
ซึ่งส่งผลต่อผลผลิต 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านคุณภาพหรือไม่ อย่างไร 

ส่งผล ดว้ยปัจจยัทั้งหมดนีโ้รงงานก็ให้
ความส าคัญอยู่ และคุณภาพสินค้าคือสิ่งที่
เราใส่ใจมาก 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านต้นทนุหรือไม่ อย่างไร 

ส่งผล ปัจจัยพวกนี้เราก็พยายามดูแลและที่
ผ่านมาก็มีโครงการที่ลดต้นทนุได้จริงจาก
การด าเนินงาน ซึง่ก็มาจากปัจจยัเหล่านี้ 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านการส่งมอบหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผล เราให้ความส าคัญเร่ืองส่งมอบมาก
ดังนั้นทุกเร่ืองในปัจจัยเรา Concern หมด 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านความปลอดภัยหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผล อยา่งผูบ้ริหารเราใส่ใจจึงให้จัดตั้ง 
ศูนย์ Safety ขึ้นมาดูแลเลย 

ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จทั้ง 5 ปัจจัย
ส่งผลต่อผลลัพธด์้านขวัญก าลังใจหรือไม่ 
อย่างไร 

ส่งผล ทุกปัจจัยที่กล่าวมาคือสิ่งที่ต้องท า
ทั้งนั้น 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างค าถามในการสัมภาษณ์และตัวอย่างการก าหนดคะแนน 

พร้อมเงื่อนไขในปัจจัยต่างๆ 
 

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
1. ข้อมูลทั่วไปองค์กร 

a. สถานที่ตั้ง 
ค าตอบ: อยุธยา, กรุงเทพ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ระยอง 

b. อายุโรงงาน (ตัวอย่าง) 
ค าตอบ: 30 ปี, 40 ปี, 50 ปี, 60 ปี 

c. ระบบที่ใช้ปรับปรุงการบ ารุงรักษา 
ค าตอบ: TPM, LEAN,, TQM, KAIZEN 

2. ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม (จ านวนเสาเมื่อเทียบกับ TPM) 
ค าตอบ: FI = Focused Improvement, AM = Autonomous 

Maintenance, PM = Planned Maintenance, ET = Education and Training, EM = Early 
Management, QM = Quality Maintenance, OI = Office Improvement, SE = Safety and 
Environmental Management 

 
ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับบ ารุงรักษา 

1. การมีพันธะสัญญาและสนับสนุนของผู้บริหาร (Management commitment and 
involvement) 

1.1 มีการน าและสนับสนุนระบบการบ ารุงรักษา 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารมีการสนับสนุน และช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี 

ปานกลาง  ผู้บริหารเห็นด้วย และให้ด าเนินกิจกรรมโดยจะดูภาพรวม 

ต่ า  ผู้บริหารรับรู้ว่ามีการด าเนินกิจกรรม 
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1.2 มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนในการวางกลยุทธ์การด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงคอยให้นโยบาย หรือคอยดูภาพรวม และเห็นด้วยในการ
ด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ว่ามี การวางกลยุทธ์ TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา 

 
1.3 มีส่วนในการน าแผนมาบังคับใช้ 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารระดับสูงผลักดันในการด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา ตามแผนอย่างจริงจัง 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงคอยติดตามผลในการด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา อยู่เสมอว่าตามแผนหรือไม่ 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงให้ด าเนินกิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษา อย่างอิสระโดยนานๆ ทีจะเข้ามาติดตามผล 
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1.4 มีการสนับสนุนการฝึกอบรม 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 
สูง  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ และสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่อง 

TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา อย่างเต็มที่ เช่นการ
ส่งไปฝึกอบรมในและนอกสถานที่ การจ้างที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลากรจน
สามารถเป็นวิทยากรที่อ่ืนได้ เป็นต้น 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญ และสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่อง 
TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเป็นเรื่องรอง โดยให้
ความส าคัญในเรื่องอ่ืนมากกว่าเช่น การพัฒนา และฝึกอบรมในเรื่องการผลิต 
การส่งมอบ เป็นต้น 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงจัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมในเรื่อง TPM หรือระบบ
คุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเล็กน้อยเพ่ือให้พนักงานได้รู้จักระบบ 
เช่น มีการอบรมภายในเป็นครั้งคราวแล้วจบไป 

 
1.5 มีการวัดผลและประเมินผลการบ ารุงรักษา 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 
สูง  ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในเรื่อง 

TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา เป็นอย่างดี พร้อมมี
ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ตรวจประสิทธิภาพโครงการ TPM ว่าคืนทุนได้มาก
น้อยแค่ไหน 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงติดตามผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานใน
เรื่อง TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา อยู่เสมอ 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ผลการด าเนินงานจากรายงานผลการด าเนินงานในเรื่อง 
TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา แต่ไม่ได้แนะน าหรือ
ให้ความส าคัญอะไรกับผลดังกล่าว 
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1.6 สนับสนุนและให้อ านาจแก่พนักงาน 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารระดับสูงให้อ านาจพนักงานในการวางแผน การลงมือปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที ่

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงให้อ านาจพนักงานในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาบาง
ปัญหาได้โดยอาจตั้งทีมชั่วคราวในการปรับปรุงระบบ รวมถึงให้แสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม แต่ภาพรวมผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการยังเป็นคนดูแล 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ในเรื่องการปรับปรุงต่างๆ ที่พนักงานสามารถเสนอได้ 
แต่ไม่ได้มีระบบหรือโครงสร้างให้พนักงานมีอ านาจในการด าเนินงาน 

 
1.7 มีการสื่อสารแก่พนักงานอย่างใกล้ชิด 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารในช่องทางต่างๆ เพ่ือผลักดัน
กิจกรรม TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา อย่างเต็มที่ 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร เป็นครั้งคราวเช่นในที่ประชุม
ประจ าปี หรืองานอบรมต่างๆ 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงรับรู้ แต่การสื่อสารจะให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงมาเป็นคน
รับผิดชอบ 
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1.8 เข้าร่วมกลุ่มย่อยในโครงการต่างๆ 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  ผู้บริหารระดับสูงเข้าเข้าร่วมกลุ่มย่อยซึ่งกลุ่มย่อยเหล่านี้จะเป็นโครงสร้างการ
บริหารที่เป็นทางการและเป็นงานประจ า 

ปานกลาง  ผู้บริหารระดับสูงเข้าเข้าร่วมกลุ่มย่อยซึ่งจัดตั้งข้ึนเป็นการชั่วคราวเพ่ือปรับปรุง
เป็นโครงการ และมีส่วนในการด าเนินงานอย่างเต็มท่ี 

ต่ า  ผู้บริหารระดับสูงมีชื่อในกลุ่มย่อยเพื่อรับรู้การด าเนินงานเท่านั้น 

 
2. การพัฒนาและฝึกอบรม (Training and education) 

2.1 มีนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญหลังจากที่ได้ส ารวจระบบการฝึกอบรมที่ใช้อยู่
จริงในปัจจุบัน 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการศึกษาอย่างรอบด้าน เพ่ือประเมินระบบการพัฒนา และฝึกอบรม ณ 
ปัจจุบันก่อนการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บ ารุงรักษา 

ปานกลาง  มีการทบทวนแผนการอบรมที่ผ่านมาก่อนก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การ
ฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษา 

ต่ า  ใช้นโยบายและกลยุทธ์การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษาคล้ายๆ เดิม
ทุกครั้งโดยคาดว่า ณ ปัจจุบันการพัฒนา และฝึกอบรมอยู่ไม่มีปัญหาอะไร 
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2.2 มีการด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความช านาญของพนักงานฝ่ายผลิต
และฝ่ายซ่อมบ ารุง 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในด้านเทคนิคการบ ารุงรักษา และการปรับปรุง
ระบบบ ารุงรักษาจนท าให้พนักงานมีความช านาญ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในโรงงาน 

ปานกลาง  มีการพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในด้านเทคนิคการบ ารุงรักษา และการปรับปรุง
ระบบบ ารุงรักษา 

ต่ า  มีการพัฒนาเฉพาะด้านเทคนิคการบ ารุงรักษา หรือด้านการปรับปรุงระบบ
บ ารุงรักษา อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
2.3 มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่มีความสามารถและด าเนินตาม

ระบบบ ารุงรักษา 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการสร้างระบบการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาที่เป็น
ระบบ มีโครงสร้างการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น มีระดับการพัฒนาบุคลากร มีแผน
ระยะยาวในการพัฒนาบุคลากร 

ปานกลาง  มีการสร้างระบบการพัฒนา และสร้างบุคลากรที่เก่ียวกับการบ ารุงรักษา แต่ยัง
ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน เช่น มีแผนการฝึกอบรมรายปี มีระดับพัฒนาบุคลากร 

ต่ า  มีระบบการพัฒนาและสร้างบุคลากรที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาแต่เนื้อหาการ
อบรมยังไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ แต่มีงบประมาณไว้ก่อน 
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2.4 มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส าหรับการพัฒนาตนเอง 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการสร้างศูนย์เพ่ือดูแลและสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงบรรยากาศในการ
ท างานที่เอ้ือต่อการพัฒนาพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 

ปานกลาง  มีสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับการ
บ ารุงรักษา เช่นการสร้างห้องฝึกอบรม สร้างห้องศึกษาค้นคว้า 

ต่ า  มีการจัดสถานที่ศึกษาระบบบ ารุงรักษาเช่น มีมุมหนังสือ มีส่วนเอกสารในการ
ค้นคว้า 

 
2.5 มีการประเมินกิจกรรมและพิจารณาแนวทางทีจ าเป็นเพื่อด าเนินงานต่อไป 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค ด้านความเข้าใจ
ในระบบบ ารุงรักษา และน าผลการประเมินมาพัฒนาในภายหลังอยู่เสมอ โดย
ผลการประเมินจะต้องวัดผลได้จริงและมีผลต่อ KPI พนักงาน 

ปานกลาง  มีการประเมินศักยภาพบุคลากรรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค ด้านความเข้าใจใน
ระบบบ ารุงรักษาแต่ผลการประเมินยังไม่มีผลในด้านการประเมินศักยภาพ
พนักงานแต่อย่างใด 

ต่ า  มีการประเมินผลกลังการอบรมซึ่งไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านั้นมาศักยภาพพนักงาน 
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2.6 มีการตั้งศูนย์หรือหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบการฝึกอบรมส าหรับพัฒนาระบบ
บ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการตั้งศูนย์ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ผลักดัน พัฒนา และประเมินผลการ
ฝึกอบรมระบบ TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการบ ารุงรักษา อย่าง
เต็มที ่

ปานกลาง  ให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งประสานงาน ให้ค าปรึกษา ผลักดัน พัฒนา และ
ประเมินผลการฝึกอบรมระบบ TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา 

ต่ า  หน่วยงานฝ่ายบ ารุงรักษา หรือฝ่ายผลิตต้องรับผิดชอบกันเองในการ
ด าเนินงานเป็นส่วนประสานงาน TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษา 

 
3. การมีสวนร่วมของพนักงาน (Employee participation and empowerment) 

3.1 พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยสาม
ขั้นตอน คือ ริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติ 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 
สูง  พนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่ม ตัดสินใจ และปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนต่างๆ 

ของการด าเนินกิจกรรม 

ปานกลาง  พนักงานมีส่วนร่วมในการริเริ่ม ตัดสินใจ และปฏิบัติงานเฉพาะงานที่หัวหน้า
มอบหมายเท่านั้น 

ต่ า  พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
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3.2 มีการวางโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีโครงสร้างการท างานที่ชัดเจนที่ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการได้
อย่างเต็มที ่

ปานกลาง  มีโครงสร้างการท างานแต่ไม่เป็นทางการ 

ต่ า  เป็นการจัดกลุ่มท างานแบบชั่วคราว 

 
3.3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 
สูง  มีระบบให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานรอบด้าน ทั้งตัว

เอง เพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้า เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

ปานกลาง  มีระบบให้พนักงานมีส่วนในการประเมินเฉพาะการด าเนินงานระบบ
บ ารุงรักษา 

ต่ า  มีการประเมินแต่เป็นการประเมินผลการด าเนินงานบ ารุงรักษาแบบปากเปล่า 
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3.4 พนักงานมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุ 
ผลประโยชน์ ทางด้านสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการให้รางวัลแก่พนักงาน กลุ่มย่อย หรือหน่วยงานใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรม
ปรับปรุงได้อย่างดีเยี่ยมและมีการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีก าลังใจใน
การด าเนินงาน 

 พนักงานที่ด าเนินกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยมจะมีผลต่อการปรับต าแหน่ง หรือ
รายได ้

ปานกลาง  มีการให้รางวัลแก่พนักงาน กลุ่มย่อย หรือหน่วยงานใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรม
ปรับปรุงได้อย่างดี 

ต่ า  มีการชมเชยแก่พนักงาน กลุ่มย่อย หรือหน่วยงานใดๆ ที่ด าเนินกิจกรรม
ปรับปรุงได้อย่างดี 

 
4. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term 

plan) 
4.1 มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในส าหรับวางกลยุทธ์การ

บ ารุงรักษา 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 
สูง  ใช้ SWOT analysis ในการวิเคราะห์จากนั้นจึงเลือกกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่

วิเคราะห์มาใช้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายหลัก 

ปานกลาง  รับนโยบายบริษัทมาและวางกลยุทธ์การบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกัน 

ต่ า  วางกลยุทธ์การบ ารุงรักษาจากค าแนะน าของผู้บริหารระดับสูง 
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4.2 มีการวางเป้าหมายและวิสัยทัศน์การบ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายของ
บริษัท 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการวาง Vision Mission และเป้าหมายด้านการด าเนินกิจกรรมบ ารุงรักษาที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายหลังของบริษัท 

ปานกลาง  มีการวางเป้าหมายการบ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท แต่
ไม่ได้วาง Vision ไว้ 

ต่ า  มีการก าหนดเป้าหมาย แต่ไม่ได้ค านึงถึงนโยบายหลักของบริษัท 

 
4.3 มีการประเมินแผน สถานการณ์ และประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่าง

สม่ าเสมอ 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการประเมินสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานว่าถูกทางหรือไม่ 

ปานกลาง  มีการประเมินสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมอยู่เป็นระยะเช่น รอบหนึ่งเดือน 
ครึ่งปี หรือหนึ่งปี 

ต่ า  มีการประเมินสถานการณ์การด าเนินกิจกรรมก็ต่อเมื่อผู้บริหารจะเข้ามาตรวจ
การด าเนินงานเท่านั้น 
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4.4 มีการก าหนดกลยุทธ์การบ ารุงรักษาที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการวางกลยุทธ์ระบบการบ ารุงรักษาสอดคล้องกับนโยบายหลักองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง  การวางกลยุทธ์ระบบการบ ารุงรักษาสอดคล้องกับนโยบายหลักพอสมควร ซึ่ง
ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง 

ต่ า  กลยุทธ์ระบบการบ ารุงรักษาสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กรแค่ในตอน
วางแผนแต่ตอนด าเนินการยังไม่ส าเร็จ 

 
4.5 มีการประเมินผลการวางแผน รวมถึงกลยุทธ์ว่าสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 

หรือแผนระยะยาวของบริษัทหรือไม่ 
สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน

คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 
ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีระบบตรวจสอบและวัดผลที่เชื่อถือได้ว่ากลยุทธ์ระบบการบ ารุงรักษา
สอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กรมากน้อยเท่าไหร่ 

ปานกลาง  มีการประเมินแต่ยังวัดผลได้ไม่ชัดเจน 

ต่ า  มีระบบการประเมินแต่ยังไม่ได้เอามาใช้จริง 
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5. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท (Alignment to strategy and long-term 
plan) 

5.1 การท า Benchmark ภายในองค์กร (Internal Benchmarking) โดยการท า 
Benchmark เปรียบ เทียบกันระหว่างหน่วยงานหรือกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน โรงงาน หรือบริษัทในเครือ โดยมีการท า
ข้อตกลงแบ่งปันข้อมูลกันทุกเรื่องที่เก่ียวกับระบบบ ารุงรักษา 

ปานกลาง  มีการเปรียบเทียบภายในหน่วยเป็นบางเรื่องเช่นแลกเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลด้าน 
เทคนิคบ ารุงรักษา ข้อมูลเครื่องจักร เป็นต้น 

 มีการส่งโรงงานไปประกวดระบบ TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหน 

ต่ า  มีการเปรียบเทียบภายในหน่วยแบบทางอ้อมคือเปรียบเทียบต้นทุนการ
บ ารุงรักษาของแต่ละโรงงานแต่ไม่ได้เปรียบเทียบเฉพาะในเรื่องระบบ
บ ารุงรักษา 

 
5.2 การ Benchmark กับคู่แข่งขัน (Competitive Benchmarking) เป็นการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ การด าเนินงานและข้อมูลในมติต่างๆ ระหว่างองค์กรกับคู่แข่งขัน ที่มี
ศักยภาพโดยตรง 

สัมภาษณ์: ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
คุณภาพ, ผู้จัดการโรงงาน, คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 
ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการซื้อข้อมูล ขอข้อมูล จากคู่แข่งโดยตรงเพ่ือมาวิเคราะห์การด าเนินระบบ
บ ารุงรักษาของคู่แข่งเพ่ือท าการเปรียบเทียบการด าเนินงาน 

ปานกลาง  มีการจ้างที่ปรึกษามาวิเคราะห์การด าเนินระบบบ ารุงรักษาของคู่แข่ง 

ต่ า  บริษัทด าเนินการวิเคราะห์คู่แข่งเองเนื่องจากธุรกิจคล้ายกันจึงพอวิเคราะห์ได้ 
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5.3 Benchmark ตามหน้าที่ (Functional Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบ
การด าเนินงานในแต่ละหน้าที่ (Function) ที่เราสนใจโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของอุตสาหกรรม 
และการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรที่มีศักยภาพโดยตรง คณะกรรมการส่งเสริม TPM 

ค าตอบ: 

ระดับ รายละเอียด 

สูง  มีการท า MOU หรือ ซื้อข้อมูลจากบริษัทต่างๆ โดยมีการท าข้อตกลงแบ่งปัน
ข้อมูลกันทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับระบบบ ารุงรักษา 

ปานกลาง  มีการส่งโรงงานไปประกวดระบบ TPM หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้เรารู้ว่าตอนนี้เราด าเนินงานได้ดีหรือไม่เมื่อเทียบกับบริษัทที่
ส่งด้วยกัน 

ต่ า  มีการเปรียบเทียบโดยการไปอบรมตามที่ต่างๆ ท าให้พอรู้ว่ามาตรฐานเป็น
อย่างไร 
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