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บทคัดย่อ

การจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์กร (TPM) เป็ นที่ยอมรับว่าเป็ นระบบที่ทาํ ให้กระบวนการภายในดําเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น การหาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักของการจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์กรจึ งเป็ นสิ่ งที่
น่าสนใจ และปั จจัยแห่งความสําเร็ จหลักนี้จะเป็ นแนวทางให้กบั องค์กรใด ๆ ที่ตอ้ งการนําการจัดการผลผลิตทัว่ ทั้ง
องค์กรมาใช้ งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึกษาหาปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักโดยรวมของ TPM ลําดับความสําคัญของ
องค์ประกอบของ TPM และปั จจัยแห่งความสําเร็ จหลักของแต่ละองค์ประกอบ ของบริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
จํากัด ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและเป็ นบริ ษทั ที่ประสบความสําเร็ จในการจัดการคุณภาพ รวมถึงการ
ดําเนินงานของการจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์กร นอกจานี้งานวิจยั นี้ยงั ได้เปรี ยบเทียบกับผลงานวิจยั ของ อนุสร ผโล
ปกรณ์ และ มณฑลี ศาสนนัน ทน์ [1] ซึ่ งได้ศึ ก ษาปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ หลัก ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบใน
อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ผลการเปรี ยบเทียบพบว่า ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักของแต่ละองค์ประกอบมี
ความสอดคล้องกัน จึ งได้ทาํ การสรุ ปปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการทํา TPM สําหรั บ
อุตสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกต่อไป
คําสําคัญ: การจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์กร ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ อุตสาหกรรม
กระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก

Abstract

Total productivity management (TPM) is known as an efficient operating system. Therefore, the issue
of critical success factors of TPM is interesting. The critical success factors would bring about a means to
employ TPM. This research gives a study of critical success factors of TPM, significant orders of TPM
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elements, and critical success factors of each TPM element. The case study is conducted at Thai Paper Co. Ltd.,
which is a paper producing company and has succeeded in quality management including TPM. Moreover,
results found in this research in accordance with the research of Palopakorn and Sasananan [1], which studied
critical success factors of TPM in corrugated box industry. The critical success factors of TPM derived from this
research can be used as a guideline to effectively employ TPM in paper and corrugated box industry.
Keywords: Total productivity management, critical success factors, analytical hierarchy process, paper and
corrugated box industry

1. บทนํา

หลัก ของแต่ ล ะองค์ป ระกอบของ TPM โดยจะ
ทําการศึกษาจากบริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตกระดาษที่ประสบความสําเร็ จใน
การด้านการจัดการคุณภาพ รวมถึงการจัดการผลผลิต
ทั่ว ทั้ง องค์ ก ร และทํา การเปรี ยบเที ย บปั จ จัย แห่ ง
ความสําเร็ จที่ได้กับงานวิจัยของ อนุ สร ผโลปกรณ์
และ มณฑลี ศาสนนันทน์ [1] ซึ่ งได้ศึกษาปั จจัยแห่ ง
ความสํ า เร็ จ หลั ก ของ แต่ ล ะอง ค์ ป ร ะกอ บใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ล่ อ ง ก ร ะ ด า ษ ลู ก ฟู ก ซึ่ ง เ ป็ น
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื ่อ งจากอุ ต สาหกรรมกระดาษ
หลัง จากนั้ นงานวิ จั ย นี้ ได้ ท ํ า การสรุ ปปั จ จั ย แห่ ง
ความสําเร็ จเพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนิ นกิจกรรม
TPM ต่อไป

ในปั จจุบนั การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรม
มี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ นจากอดี ต มาก ทั้ง นี้ เนื ่อ งจากการ
ตื่นตัวในการปรั บปรุ งระบบคุ ณภาพทางสิ นค้าและ
บริ การที ่ต ้อ งสามารถตอบสนองความต้อ งการที ่
หลากหลายและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้มาก
ที่สุด ทั้งทางด้านต้นทุนที่ต่าํ คุณภาพสิ นค้าที่ลูกค้าพึง
พอใจ การจัดส่ งที่ตรงตามเวลา และการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่ งการได้มา
ของสิ นค้าหรื อบริ การจําต้อ งมี กระบวนการเปลี่ย น
ผ่านจากความต้องการของผูซ้ ้ือโดยอาศัยกระบวนการ
ภายในขององค์กร ซึ่ งกระบวนการภายในนี้ รวมถึง
การดํา เนิ นงานใด ๆ ที ่จ ะทํา ให้ได้ม าซึ่ ง สิ น ค้า และ
บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจให้ลกู ค้าได้
การจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์กร หรื อ Total
Productivity Management (TPM) ได้รับการยอมรับ
ว่ า เป็ นเครื ่ อ งมื อ ที ่ช่ ว ยในการบริ หารจั ด การ
กระบวนการภายใน ที่จะนํามาซึ่ งการดําเนิ นงานที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า
งานวิจยั นี้ จึงได้ทาํ การศึกษาและสํารวจหาปั จจัยแห่ ง
ความสํ า เร็ จ หลัก ของ TPM ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบของ TPM และปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

2.1 ความเป็ นมาและความสํ า คั ญ ของการจั ด การ
ผลผลิตทัว่ ทั้งองค์ กร
TPM เป็ นคําย่อที่อา้ งถึงคําหลายคํา กล่าวคือ
Total Productivity Management, Total Productive
Maintenance หรื อ Total Productive Management
โดยจุดเริ่ มต้นของ TPM นี้ เริ่ มในปี 1950 ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา หลังจากนั้นแนวคิดนี้ ได้กระจายไปที่
ประเทศฝรั่งเศสและรัสเซี ยในปี 1960 และอี ก 10 ปี
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เท่านั้น ทําให้ JIPM ได้กาํ หนดคําจํากัดความใหม่เป็ น
ดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่มีการตั้งเป้ าหมายเพื่อจะ
สร้ า งแก่ น แท้ ข องบริ ษั ท ที ่ส ามารถ
แสวงหาประสิ ทธิ ภาพของระบบการ
ผลิตที่สูงที่สุด (ประสิ ทธิภาพโดยรวม)
2. สร้างระบบเชิงป้ องกันกับการเกิดความ
สูญเสี ยทั้งหมดล่วงหน้า เช่น “อุบตั ิเหตุ
เป็ นศู น ย์ ของเสี ย เป็ นศู น ย์ การชํ ารุ ด
เสี ยหายเป็ นศูนย์” ตลอดช่ วงอายุ (life
cycle) ของระบบการผลิ ต โดยอาศัย
หลักการสถานที่จริ งและของจริ ง
3. กิ จ กรรมเริ่ มที ่ฝ่ ายผลิ ต และขยายวง
กว้า งสู่ ฝ่ ายทุ ก ๆ ฝ่ าย เช่ น ฝ่ ายพัฒนา
ฝ่ ายขาย และฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น
4. พนั ก ง าน ทุ ก ๆ ค น แ ต่ ผู ้ บ ริ ห า ร
ร ะ ดั บ สู ง จ น ถึ ง พ นั ก ง า น ร ะ ดั บ
ปฏิ บั ติ ก ารเข้ า ร่ วมกิ จ กรรม ทํ า ให้
สามารถบรรลุความสู ญเสี ยเป็ นศูนย์ได้
โดยอาศัยกิ จกรรมกลุ่มย่อยที่ซับซ้อ น
กัน
มีงานวิจัยจํานวนมากที่กล่าวถึ ง TPM ว่า
เป็ นกิ จกรรมที่ทาํ ให้เกิ ดการปรับปรุ งในองค์กรและ
แนะนําแนวทางในการทํา TPM [3-8] นอกจากนี้
Thilander [9] ได้กล่าวถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้
TPM โดยเขาได้ทดลองในองค์กรจํานวน 2 องค์กรที่
ประเทศสวีเดน และ Rodrigues and Hatakeyama [10]
ได้กล่าวว่า แนวคิด TPM นั้นเป็ นแนวคิดที่จะนํามาซึ่ ง
การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และ
ความสามารถในการแข่งขัน โดย TPM จะช่ วยลด
ความสู ญ เสี ย ช่ ว ยทํา ให้ เ ครื ่ อ งมื อ และเครื ่ อ งจัก ร

ต่อมาได้มีผนู ้ าํ แนวคิดนี้ไปใช้ในประเทศอังกฤษ ส่วน
ในประเทศญี่ปุ่น ในปี 1971 บริ ษทั Nippon Denso
(บริ ษทั ในเครื อของโตโยต้า) ได้ประยุกต์ใช้แนวคิ ด
TPM
จากคําจํากัดความของ Japan Institute Plant
Maintenance (JIPM) กล่าวว่า TPM หมายถึง ระบบ
บริ ห ารที ่มุ่ ง กํา จัด ความสู ญ เสี ย ที ่มี อ ยู่ท้ ัง หมดของ
ระบบการผลิ ต อย่า งจริ ง จัง และดํา เนิ น การอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยทุกคนมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ ง
เครื่ องจักร ปรับปรุ งคน เพื่อมุ่งสู่ การปรับปรุ งระบบ
โครงสร้าง และวัฒนธรรมการทํางานของบริ ษทั [2]
นอกจากนี้ JIPM ขยายความหมายของ TPM
เป็ นดังนี้
1. เป็ นกิจกรรมที่มีการตั้งเป้ าหมายที่จะทํา
ใ ห้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ค รื ่ อ ง จั ก ร
(ประสิ ทธิภาพโดยรวม)มีค่าสูงสุด
2. มีการสร้างระบบโดยรวม (total system)
ของการจั ด การผลผลิ ต (Productivity
Management, PM) ตลอดช่วงอายุการ
ใช้งานของเครื่ องจักร
3. มี ก ารดํา เนิ น กิ จ กรรมทั่ว ทุ ก ฝ่ าย อาทิ
ฝ่ ายวางแผนเครื่ องจักร ฝ่ ายใช้และฝ่ าย
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร เป็ นต้น
4. พนักงานทุก ๆ คนตั้งแต่ผูบ้ ริ หารระดับ
สู ง สุ ด จ น ถึ ง พ นั ก ง า น ใ น ร ะ ดั บ
ปฏิ บั ติ การเข้ า ร่ วมกิ จกรรมมี กา ร
ส่ งเสริ มกิ จกรรม PM ด้วยการบริ หาร
จั ด ก า ร แ บ บ ก ร ะ ตุ ้ น ใ ห้ มี ค ว า ม
กระตื อ รื อ ร้ น โดยอาศัย กิ จ กรรมกลุ่ ม
ย่อย
หลังจากนั้น กิจกรรม PM ได้ขยายขอบเขต
กว้างขึ้น โดยไม่ได้จาํ กัดเฉพาะในส่ วนของการผลิต
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7. ระบบชี ว อนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อมภายในโรงงาน (Safety and
Environment)
8. ระบบการทํ า งานของฝ่ ายบริ หารที ่
ตระหนัก ถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต หรื อ
เรี ย กว่า TPM ในสํา นัก งาน (Efficient
Administration)
ในการดําเนินงานตามแนวคิด TPM นั้นควร
จะมีการดําเนินการในลักษณะของกิจกรรมกลุ่มย่อยที่
มี สมาชิ ก มาจากทุ กฝ่ ายที่เกี่ยวข้อ งตามลัก ษณะของ
องค์ประกอบหลัก (เสา) นั้น ๆ

ทํางานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และลดการติดขัดหรื อ
การหยุดการผลิต
2.2 องค์ ประกอบของการจัดการผลผลิตทัว่ ทั้งองค์ กร
องค์ประกอบของ TPM นั้นแตกต่างกัน
ออกไปตามโครงสร้ างและแนวความคิ ด ของแต่ล ะ
องค์ก ร โดยองค์ป ระกอบของ TPM นั้น จะต้อ ง
พัฒนาขึ้ นเองโดยผูจ้ ดั การหรื อผูน้ าํ ในองค์กร ซึ่ งใน
การพัฒ นาควรจะมุ่ ง เน้ น ที ่ ผลผลิ ต คุ ณ ภาพ การ
ตอบสนองความต้องการของลู กค้า ความปลอดภัย
และด้านจิตใจ
นอกจากนี้ TPM จึ งมุ่งไปสู่ การเป็ นผูผ้ ลิ ต
ระดับโลก หรื อ World Class Manufacturing โดยนํา
กิ จกรรมอื่นมาผนวกรวมด้วยเป็ น 8 องค์ประกอบ
หลักของการดําเนิ นการ TPM หรื อที่เรี ยกว่า 8 เสา
หลัก ของ TPM นั่น เอง ดัง แสดงในภาพที ่ 1 ซึ่ ง
ประกอบด้วย [11,12]
1. ก า ร ป รั บ ป รุ ง เ ฉ พ า ะ เ รื ่ อ ง ( Focus
Improvement)
2. การบํารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous
Maintenance)
3. การบํ า รุ งรั กษ าต าม แผ น (Planned
Maintenance)
4. การศึ ก ษาและฝึ กอบรมเพื ่อ เพิ่ ม ทัก ษะ
การทํางานและการบํารุ งรักษา (Training
and Education)
5. ระบบการบํ า รุ งรั ก ษาเพื ่อ คุ ณ ภาพ
(Quality Maintenance)
6. การคํานึงถึงการบํารุ งรักษาตั้งแต่ข้ นั การ
ออกแบบ (Initial Control)

2.3 ปัจจัยแห่ งความสําเร็จหลัก
ปั จ จั ย แห่ ง ความสํ า เร็ จ หลัก (Critical
Success Factors) เป็ นปั จ จัยที่ สําคัญต่อการบรรลุ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ หรื อผลที่คาดหวังของ
แผนกลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน [13] ปั จจั ย แห่ ง
ความสํ า เร็ จ หลัก เป็ นแนวทางที ่เ ป็ นรู ปธรรม ที่
เชื่ อ มโยงการปฏิ บัติ ง านทุ ก ระดับ ให้มุ่ ง ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ทําให้เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของหน่วยงานรู ้
ว่าต้องทําสิ่ งใดเพือ่ สนองต่อความสําเร็ จของแผนกล
ยุทธ์ ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักไม่จาํ เป็ นต้องวัดผล
ได้ แต่ ต ้องชี้ นําหรื อเป็ นหลักหมายสําคัญต่อ การ
บรรลุผลที่ตอ้ งการตามแผนกลยุทธ์ ปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จจึ งกําหนดขึ้น จากผลที่ตอ้ งการของแผน
กลยุทธ์ฯ ซึ่งควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก
และวัตถุประสงค์ของแผนงาน/แผนยุทธ์ศาสตร์ หลัก
ของหน่วยงาน
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2.4 กระบวนการลํ า ดั บ เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analysis
Hierarchy Process: AHP)
กระบวนการลํ า ดั บ เชิ งวิ เ คราะห์ เ ป็ น
กระบวนการที ่ใ ช้ในการ “วัด ค่ า ระดับ” ของการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ให้ผลการตัดสิ นใจที่ถูกต้องตรงตามเป้ าหมายของการ
ตัดสิ นใจได้มากที่สุด [14] กระบวนการที่วา่ นี้ ได้รับ
ก า ร คิ ด ต้ น เ มื ่อ ป ล า ย ท ศ ว ร ร ษ ที ่ 1 9 7 0 โ ด ย
ศาสตราจารย์ Thomas Saaty แห่ งมหาวิท ยาลั ย
เพนซิลวาเนีย
ในขั้นตอนของกระบวนการลํา ดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์น้ นั เริ่ มจากการเปรี ยบเที ยบ “ความสําคัญ”
ของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสิ นใจ เพือ่ หานํ้าหนักของแต่
ละเกณฑ์ก่ อ น หลัง จากนั้น จึ ง นํา ทางเลื อ กที ่ผ่ า น
เกณฑ์มาจัดลําดับความสําคัญต่อไป

2. แจกแบบสํ า รวจให้ กับ พนั ก งานของ
องค์ ก ร จํ า นวน 27 คน โดยมี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1
3. รวบรวมผลของแบบสอบถามแล้วนํามา
จัด ลําดับ ความสํา คัญ ของปั จ จัย ต่ า งๆ
โดยใช้ AHP
4. วิเคราะห์ หาปั จ จัยแห่ งความสําเร็ จของ
กิจกรรม TPM ขององค์กร
5. วิ เ คราะห์ ห าลํา ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
องค์ประกอบ(เสา)
6. วิเคราะห์ หาปั จ จัยแห่ งความสําเร็ จของ
แต่ละองค์ประกอบ(เสา)
7. เปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ ง
ความสําเร็ จของแต่ละองค์ประกอบ(เสา)
กับงานวิจยั ของ อนุสร ผโลปกรณ์ และ
มณฑลี ศาสนนันทน์ [1]

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
กลุ่มประชากร

งานวิจยั นี้ ได้ทาํ การศึ กษาและสํารวจปั จจัย
แห่ งความสํ า เร็ จหลั ก ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
องค์ประกอบ(เสา) และปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของแต่
ละองค์ประกอบ(เสา) โดยมีข้ นั ตอนการดําเนิ นงาน
วิจยั เป็ นดังนี้
1. ทํา การออกแบบแบบสํ า รวจ โดยมี
แบบสอบถามประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น
ได้แก่
1) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จในการทํากิจกรรม
TPM ขององค์กร
2) การลํา ดับความสําคั ญของเสาหลั กทั้ง
แปดเสา
3) ปั จ จั ย แ ห่ ง ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบ(เสา)

ระดับ
การศึกษา

อายุงาน
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หัวหน้างาน
วิศวกร
เจ้าหน้าที่
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
0-2 ปี
2-5 ปี

จํานวน
(คน)
4
22
1
26
1
10
11

5-10 ปี

3

10 ปี ขึ้นไป

3
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4. ผลทีไ่ ด้ จากงานวิจัย

ในด้านความสําคัญของเสาหลักนั้น ได้ทาํ
การสํา รวจและวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ AHP ซึ่ ง ทํา ให้ ไ ด้
นํ้าหนักของความสําคัญของแต่ละเสา ดังแสดงในรู ป
ที่ 1 นํ้าหนัก ของแต่ละเสาที่แสดงเป็ นตัวเลขด้านบน
ของกราฟนั้นจะมีค่าโดย-รวมเท่ากับ 100 กล่าวคือ ถ้า
เสาแต่ละต้นมีความสําคัญเท่ากันแล้วนํ้าหนักที่เกิดขึ้น
จะมีค่าเท่ากันด้วย ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1/8*100 แต่จากรู ปที่
1 จะเห็ น ว่า เสาแต่ล ะต้น มี ความสํา คัญ แตกต่ างกัน
โดยมีลาํ ดับความสําคัญของเสาแต่ละต้นเป็ นดังนี้ คือ
เสาหลักที่ 2 เสาหลักที่ 1 เสาหลักที่ 3 เสาหลักที่ 4 เสา
หลักที่ 6 เสาหลักที่ 5 เสาหลักที่ 8 และเสาหลักที่ 7
ตามลําดับ
จากผลการสํารวจ สรุ ปได้วา่ การบํารุ งรักษา
ด้วยตนเองมีความสําคัญเป็ นอันดับหนึ่ ง และอันดับที่
สองถึงหกนั้นมีความสําคัญที่ใกล้เคียงกัน และอันดับ
ที่เจ็ดและแปดมี ความสําคัญที่ต่ าํ ซึ่ งการดําเนิ นงาน
กิ จ กรรม TPM นั้น มั กเริ่ ม จากการดํ าเนิ น งานใน
โ ร ง ง า น ห รื อ ส่ ว น ผ ลิ ต ทํ า ใ ห้ ค ว า ม สํ า คัญ ของระบบการทํ า งานของฝ่ ายบริ หารมี ค่ า ที ่
ค่อนข้างตํ่า

จากตารางที่ 1 เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
แต่เนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามบางคนไม่ได้มีความ
เกี ่ย วข้อ งกับ องค์ ป ระกอบ(เสา)ทุ ก องค์ ป ระกอบ
ดั ง นั้ น แ บบ สอ บถ าม ใ นส่ วน ขอ งปั จจั ย แ ห่ ง
ความสําเร็ จของแต่ละองค์ประกอบ(เสา) จึ งไม่ได้ทาํ
การสอบถามกับ ทุ ก คนที ่ตอบแบบสอบถาม แต่ จ ะ
สอบถามเฉพาะองค์ป ระกอบที ่เ กี ่ย วข้ องกับ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเท่ านั้น รายละเอียดของจํานวนผูต้ อบ
แบบสอบถามในแต่ละองค์ประกอบ(เสา) แสดงใน
ตารางที่ 2
นอกจากนี้ เนื่องจากแบบสอบถามที่ผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ตอบมานั้น มีขอ้ มูลในแต่ละส่ วนไม่
เท่ า กั น และเมื ่อ นํ า มาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จะพบว่ า
แบบสอบถามส่ ว นหนึ่ งเป็ นแบบสอบถามที ่ไ ม่
สอดคล้องกับค่าทฤษฏี ของ AHP ดังนั้น ตารางที่ 2
เป็ นการแสดงจํานวนแบบสอบถามที่สามารถนําไป
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้
หลังจากนั้น จึงนําข้อมูลที่จากแบบสํารวจที่
มีค่าความสอดคล้องที่ยอมรั บได้มาวิเคราะห์ ต่อ ซึ่ ง
จากตารางผนวกที่ 1 พบว่า 100% ของผูต้ อบแบบ
สํารวจเห็ นว่าผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญและสนับสนุ น
กิจกรรม TPM อย่างจริ งจังและต่อเนื่องเป็ นปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จหลักของ TPM รองลงมาคือ พนักงานให้
ความสนับสนุ นในการทํากิ จกรรมอย่างเต็มที่ และ
พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้
จากกิจกรรม TPM ซึ่งมีผเู ้ ห็นด้วยเท่ากันถึง 74.0% ถัด
มาเป็ นการมีกิจกรรมกลุ่มย่อยของกิจกรรม TPM และ
ผูจ้ ดั การแผนกและคณะกรรมการพิเศษ ซึ่ งรับผิดชอบ
แต่ละเสามีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างจริ งจัง ซึ่ งมีผเู ้ ห็ นด้วย 70.37% และ
66.67% ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
เปรี ยบเทียบ
แบบสํารวจที่มี
ผู ้ ต อ บ
ค่ า ค ว า ม
แ บ บ
สอ ด ค ล้ อ ง ที ่
สํารวจ
ยอมรับได้
ลํ าดับ ความสํา คัญ ของ
21 ชุด
16 ชุด
เสาหลัก
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
13 ชุด
12 ชุด
ของเสาที่ 1
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
14 ชุด
13 ชุด
ของเสาที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล
(ต่อ)
แบบสํารวจที่มี
เปรี ยบเทียบ
ผู ้ ต อ บ
ค่ า ค ว า ม
แ บ บ
สอ ด ค ล้ อ ง ที ่
สํารวจ
ยอมรับได้
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
15 ชุด
15 ชุด
ของเสาที่ 3
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
16 ชุด
13 ชุด
ของเสาที่ 4
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
13 ชุด
13 ชุด
ของเสาที่ 5
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
13 ชุด
12 ชุด
ของเสาที่ 6
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
12 ชุด
12 ชุด
ของเสาที่ 7
ปั จ จัย แห่ ง ความสํา เร็ จ
20 ชุด
16 ชุด
ของเสาที่ 8

รู ปที่ 2 นํ้ าหนั ก ความสํ า คั ญ ของเสาหลั ก โดย
เปรี ยบเทียบ

เสา

รู ปที่ 1 นํ้าหนักความสําคัญของเสาหลัก
นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังคํานึงถึงระบบ
ชี วอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมตํ่า ทําให้
ค่าความสําคัญนี้มีค่าตํ่าไปด้วย และเมื่อเปรี ยบเทียบ
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กับงานวิจยั ของ อนุสร ผโลปกรณ์ [15] (แสดงในรู ป
ที่ 2) จะเห็ นได้ว่า นํ้าหนักความสําคัญของเสาหลัก
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เสาหลัก
ที่ 1 และเสาหลักที่ 2 ซึ่งจากการสํารวจแล้ว พบว่า เสา
หลักทั้งสองมีความสําคัญเป็ นอันดับที่สูงที่สุด กลุ่มที่
2 คือ เสาหลักที่ 3 และเสาหลักที่ 4 ซึ่ งมีความสําคัญ
เป็ นอันดับรองลงมา โดยจะสังเกตได้ว่า เสาหลักที่ 3
มีความสําคัญมากกว่าเสาหลักที่ 4 เพียงเล็กน้อย กลุ่ม
ที่ 3 ซึ่ งมีน้ าํ หนักความสําคัญรองลงมาเป็ นเสาหลักที่
5 - 8 ซึ่ งถ้าพิจารณาเฉพาะเสาหลักที่ 5-7 แล้วจะเห็ น
ได้วา่ ลําดับความสําคัญมีการเรี ยงลําดับเป็ นดังนี้ คือ
เสาหลัก ที่ 6 เสาหลัก ที่ 5 และเสาหลัก ที ่ 7 เสมอ
สําหรั บ เสาหลักที่ 8 นั้นไม่ มีค วามแน่ นอน แต่ จะมี
ลําดับความสําคัญมากกว่าเสาหลักที่ 7 เสมอ
ในส่ วนของปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักของ
เสาแต่ละต้น พบว่า ค่านํ้าหนักที่ได้จากปั จจัยต่าง ๆ ที่
มากที่สุดสามอันดับแรกเป็ นดังแสดงในตารางผนวก
ที่ 2 คอลั ม น์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระดาษไทย และเมื ่อ
เปรี ยบเทียบกับ อนุสร ผโลปกรณ์ และ มณฑลี ศาสน
นัน ทน์ [1] พบว่า มี ค วามสอดคล้อ งกัน จึ ง สรุ ป ว่า
ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลักของแต่ละเสาในบริ ษทั ทํา
ธุ ร กิ จ ผลิ ต กระดาษและกระดาษลู ก ฟู ก มี ค วาม
ใกล้เคียงกัน ซึ่ งปั จ จัยแห่ งความสําเร็ จ หลักที่ได้จาก
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งานวิจัย นี้ เปรี ย บเที ย บกับ งานวิจัยของ อนุ สร ผโล
ปกรณ์ และ มณฑลี ศาสนนันทน์ [1] แสดงในตาราง
ภาคผนวกที่ 2 และผลการวิเคราะห์โดยรวมแสดงใน
ตารางภาคผนวกที่ 3

[2]

5. บทสรุ ป

[3]

งานวิ จั ย นี้ ได้ ท ํ า การศึ กษาปั จจั ย แห่ ง
ความสําเร็ จของ TPM ของบริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ไทย จํา กัด ซึ่ งเป็ นอุ ต สาหกรรมผลิ ต กระดาษ ผล
การศึ กษาทําให้ทราบถึ งปั จจัยแห่ งความสําเร็ จหลัก
ของ TPM ความสําคัญขององค์ประกอบ (เสา) ลําดับ
ความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ และปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จหลักของแต่ละองค์ประกอบ (เสา) ของ
บริ ษทั ดังกล่าว และเมื่อนําผลการวิจยั มาเปรี ยบเทียบ
กับผลจากการวิจยั ของ อนุสร ผโลปกรณ์และมณฑลี
ศาสนนัน ทน์ [1] ซึ่ งได้ท ํา การศึ ก ษาปั จ จัย แห่ ง
ความสําเร็ จของแต่ละองค์ประกอบของบริ ษทั สยาม
บรรจุ ภัณ ฑ์ ราชบุ รี และบริ ษ ัท สยามบรรจุ ภัณ ฑ์
จํากัด” ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม
กระดาษ ผลการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ พบว่าปั จจัยแห่ ง
ความสําเร็ จมีความสอดคล้องกัน ซึ่ งทําให้ผลงานวิจยั
ที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และจากผลงานวิจยั นี้ ทาํ
ให้ ส ามารถนํ า ไปใช้ ใ นการวางแผน จั ด เตรี ยม
งบประมาณและทรั พ ยากรต่ า ง ๆ เพื ่อ นํ า มาใช้
ดําเนิ นการ TPM ในองค์กร เพื่อทําให้การทํา TPM
นั้นประสบความสําเร็ จ

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]

[9]
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ตารางผนวกที่ 1 ปัจจัยแห่งความสําเร็ จหลักของ TPM
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปัจจัยแห่ งความสําเร็จ
ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ และสนับสนุนกิจกรรม TPM อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
พนักงานให้ความสนับสนุนในการทํากิจกรรมอย่างเต็มที่
พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ ที่จะได้จากกิจกรรม TPM
การมีกิจกรรมกลุ่มย่อยของกิจกรรม TPM
ผูจ้ ดั การแผนกและคณะกรรมการพิเศษ ซึ่งรับผิดชอบแต่ละเสา มีความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมที่ตนเองได้รบั มอบหมายอย่างจริ งจัง
การทํางานเป็ นทีมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
มีการจัดการส่งเสริ มกิจกรรม TPM อย่างต่อเนื่อง
การฝึ กอบรมให้ผปู ้ ฏิบตั ิมที กั ษะในการซ่อมบํารุ ง และระบบองค์กรสามารถก้าวตามทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ ที่จะได้จากกิจกรรม TPM
มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องในการดําเนินงานด้าน TPM
การวางแผนกิจกรรม TPM ควรมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
การจัดแหล่งข้อมูลให้มีความพร้อมเพือ่ การดําเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร
การให้รางวัลและการยอมรับแก่ทีมงานหรื อพนักงานที่มผี ลงานปรากฏ
การบริ หารองค์กรให้สามารถรองรับการดําเนินกิจกรรม TPM
การวัดผลและผลกระทบจากกิจกรรม TPM
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นํา้ หนัก
100.00%
74.07%
74.07%
70.37%
66.67%
59.26%
55.56%
55.56%
51.85%
48.15%
44.44%
44.44%
44.44%
40.74%
25.93%

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 18 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 53

เสาหลักที่ 3

เสาหลักที่ 2

เสาหลักที่ 1

ตารางภาคผนวกที่ 2 ปั จจัยความสําเร็ จของเสาหลักแต่ละเสา
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
%
%
ปั จจัย
ปั จจัย
ความเอาใจใส่ในการ
ความเอาใจใส่ในการ
21.79 บํารุ งรักษาเครื่ องจักร ของ 26.10
บํารุ งรักษาเครื่ องจักร
ของพนักงานในฝ่ ายผลิต
พนักงานในฝ่ ายผลิต
อบรมพนักงานให้มี
อบรมพนักงานให้มีทกั ษะ
20.39
23.60
ทักษะทางด้านการ
ทางด้านการปรับปรุ งงาน
ปรับปรุ งงาน
ความชัดเจนในการ
ความชัดเจนในการ
17.98 วิเคราะห์ตน้ ทุนและความ 16.20
วิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ความสูญเสี ย
สูญเสี ย
การจัดสรรเวลาในการ
ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
20.37
35.80
ทํากิจกรรมการ
ระดับสูง
บํารุ งรักษาด้วยตนเอง
ความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร
การผลักดันกิจกรรมของ
19.62
21.80
ระดับสูง
เครื่ องจักรต้นแบบ
การจัดสรรเวลาในการทํา
การผลักดันกิจกรรมของ
17.04 กิจกรรมการบํารุ งรักษา
13.00
เครื่ องจักรต้นแบบ
ด้วยตนเอง
การปรับปรุ งทักษะและ
การปรับปรุ งทักษะและ
26.10
เพิม่ ความรู ้ให้พนักงาน 24.09 เพิม่ ความรู ้ให้พนักงาน
ซ่อมบํารุ ง
ซ่อมบํารุ ง
การจัดตั้ง Model line เพื่อ
การเลือกใช้ CBM และ
18.21 เป็ นตัวอย่างให้เกิด Zero
25.00
TBM อย่างเหมาะสม
Breakdown

การจัดตั้ง Model line
เพือ่ เป็ นตัวอย่างให้
เกิด Zero Breakdown

16.55

การแบ่งประเภทและการ
จัดลําดับความสําคัญ ของ 14.80
เครื่ องจักรที่ชดั เจน
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สยามบรรจุภณั ฑ์ ราชบุรี
%
ปั จจัย
ความเอาใจใส่ในการ
บํารุ งรักษาเครื่ องจักรของ 24.20
พนักงานในฝ่ ายผลิต
อบรมพนักงานให้มี
17.70
ทักษะทางด้านการ
ปรับปรุ งงาน
ความชัดเจนในการ
16.60
วิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ความสูญเสี ย
ความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง

37.10

การผลักดันกิจกรรมของ
เครื่ องจักรต้นแบบ

18.50

การประชุมกลุ่มย่อย

12.60

การปรับปรุ งทักษะและ
เพิม่ ความรู ้ให้พนักงาน
ซ่อมบํารุ ง
การจัดตั้ง Model line เพื่อ
เป็ นตัวอย่างให้เกิด Zero

23.10

22.10

Breakdown

การถ่ายโอนงานจาก
พนักงานซ่อมไปยัง
พนักงานปฏิบตั ิงาน

15.30
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เสาหลักที่ 5

เสาหลักที่ 4

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่ อ) ปั จจัยความสําเร็ จของเสาหลักแต่ละเสา
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
สยามบรรจุภณั ฑ์ ราชบุรี
%
%
ปั จจัย
ปั จจัย
การจัดทําแผนการ
การจัดทําแผนการ
31.45 ฝึ กอบรม(Training Road
34.30
ฝึ กอบรม(Training Road
Map) ที่ชดั เจน
Map) ที่ชดั เจน
การเสริ มสร้าง
การนํา Radar Chart มาใช้วดั
20.20
บรรยากาศให้พนักงานมี 24.16 ระดับและกระตุน้
การพัฒนาตนเอง
พนักงาน
การจัดทําห้องฝึ กอบรม
การเสริ มสร้างบรรยากาศ
20.06 ให้พนักงานมีการพัฒนา
19.40
และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ตนเอง
การสร้างระบบที่มี
การสร้างระบบที่มี
ประสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้
ประสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้ ใน
34.54
31.60
การพิจารณาผลิตภัณฑ์
ในการพิจารณา
ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่
การปรับปรุ งทักษะและ
ให้ความรู ้แก่พนักงาน
การประยุกต์ใช้ระบบ

เสาหลักที่ 6

MP (Maintenance
Prevention)

25.10

15.78

การปรับปรุ งทักษะและให้
23.80
ความรู ้แก่พนักงาน

การประยุกต์ใช้ระบบ MP
(Maintenance Prevention)

การวิเคราะห์และหา
การผลักดันกิจกรรมจาก
32.67
สาเหตุที่แท้จริ งของ
เสา JH PM IM ED และ KK
ปั ญหาสิ นค้าคืน
มีการปรับปรุ งทักษะและ
มีการปรับปรุ งทักษะและ
20.33
เพิ่มความรู ้ให้พนักงาน
เพิ่มความรู ้ให้พนักงาน
การจัดตั้งสายการผลิต
การผลักดันกิจกรรมจาก
16.64 ต้นแบบเพือ่ ลด
เสา JH PM IM ED และ
KK
ข้อบกพร่ อง
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19.90

23.80

19.70

18.70

สยามบรรจุภณั ฑ์ ราชบุรี
%
ปั จจัย
การจัดทําแผนการ
29.6
ฝึ กอบรม(Training Road
Map) ที่ชดั เจน
การเสริ มสร้างบรรยากาศ
ให้พนักงานมีการพัฒนา 23.20
ตนเอง
การนํา Radar Chart มาใช้
17.50
วัดระดับและกระตุน้
พนักงาน
การปรับปรุ งทักษะและ
ให้ความรู ้แก่พนักงาน
การสร้างระบบที่มี
ประสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้ใน
การพิจารณาผลิตภัณฑ์
ใหม่
การนําเอาระบบ Design
Review มาใช้กบั
ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
กระบวนการผลิต
การวิเคราะห์และหา
สาเหตุที่แท้จริ งของ
ปั ญหาสิ นค้าคืน
การผลักดันกิจกรรมจาก
เสา JH PM IM ED และ KK
การจัดตั้งสายการผลิต
ต้นแบบเพือ่ ลด
ข้อบกพร่ อง

26.60

24.30

16.60

24.50

20.90

17.90
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เสาหลักที่ 8

เสาหลักที่ 7

ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่ อ) ปั จจัยความสําเร็ จของเสาหลักแต่ละเสา
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย
สยามบรรจุภณั ฑ์ ราชบุรี
%
%
ปั จจัย
ปั จจัย
การปรับปรุ งทักษะและ
การปรับปรุ งทักษะและ
33.20
เพิ่มความรู ้ให้พนักงาน 37.96 เพิ่มความรู ้ให้พนักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
การจัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
การจัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
27.10
ก่อนและขยายผลไปยัง 24.63 ก่อนและขยายผลไปยัง
พื้นที่อื่น
พื้นที่อื่น
15.56 การประชุมกลุ่มย่อย
19.60
การประชุมกลุ่มย่อย
การอบรมพนักงานให้มี
การอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
39.42
37.40
เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุท่ีอาจ
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
เกิดขึ้นได้
การตรวจสอบ ติดตาม
การตรวจสอบ ติดตามและ
25.46 แก้ไขค่าต่างๆ ทางด้าน
29.60
และแก้ไขค่าต่างๆ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
การประเมินความเสี่ ยง
การประเมินความเสี่ ยง
(Risk Assessment)เพื่อ
(Risk Assessment)เพือ่ ลําดับ
18.07
20.20
ลําดับความสําคัญของ
ความสําคัญของปัญหา
ปั ญหา
ตารางภาคผนวกที่ 3 ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของแต่ละเสารวม
เสา
เสา
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
1. ความเอาใจใส่ ในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
1.
ของพนักงานในฝ่ ายผลิต
2. อบรมพนักงานให้มีทกั ษะทางด้านการ
2.
1
5
ปรับปรุ งงาน
3. ความชัดเจนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
3.
ความสูญเสี ย
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สยามบรรจุภณั ฑ์ ราชบุรี
%
ปั จจัย
การปรับปรุ งทักษะและ
เพิ่มความรู ้ให้พนักงาน 29.80
สํานักงาน
การจัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบ
ก่อนและขยายผลไปยัง 22.00
พื้นที่อื่น
21.90
การประชุมกลุ่มย่อย
การอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ความเข้าใจ
31.50
เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้นได้
การตรวจสอบ ติดตาม
27.90
และแก้ไขค่าต่างๆ
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม
การส่งเสริ ม สนับสนุน
กิจกรรมทางด้านสุขภาพ
23.70

ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
การสร้างระบบที่มปี ระสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้ในการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่
การปรับปรุ งทักษะและให้ความรู แ้ ก่พนักงาน
การประยุกต์ใช้ระบบ MP (Maintenance Prevention)
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่ อ) ปั จจัยแห่งความสําเร็ จของแต่ละเสารวม
เสา
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
เสา
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ
1. ความมุ่งมัน่ ของ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
4. การนําเอาระบบ Design Review มาใช้กบั ผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อกระบวนการผลิต
2. การผลักดันกิจกรรมของเครื่ องจักรต้นแบบ
5. การสร้างระบบที่มป
ี ระสิ ทธิภาพเพือ่ ใช้ในการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ใหม่
2
3. การจัดสรรเวลาใน การทํากิจกรรมการ
1. การวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริ งของปั ญหา
บํารุ งรักษาด้วยตนเอง
สิ นค้าคืน
4. การประชุมกลุ่มย่อย
2. การผลักดันกิจกรรมจากเสา JH PM IM ED และ KK
1. การปรับปรุ งทักษะและเพิ่มความรู ้ให้
3. มีการปรับปรุ งทักษะและเพิ่มความรู ้ให้พนักงาน
6
พนักงานซ่อมบํารุ ง
2. การจัดตั้ง Model line เพื่อเป็ นตัวอย่างให้เกิด
4. การจัดตั้งสายการผลิตต้นแบบเพือ่ ลดข้อบกพร่ อง
Zero Breakdown

3

3. การเลือกใช้การประเมินผลอย่างเหมาะสม
4. การถ่ายโอนงานจากพนักงานซ่อมไปยัง
5.
1.
2.

4 3.
4.

พนักงานปฏิบตั ิงาน
การแบ่งประเภทและการจัดลําดับ
ความสําคัญของเครื่ องจักร
การจัดทําแผนการฝึ กอบรม(Training Road
Map) ที่ชดั เจน
การเสริ มสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีการ
พัฒนาตนเอง
การนํา Radar Chart มาใช้วดั ระดับและ
กระตุน้ พนักงาน
การจัดทําห้องฝึ กอบรมและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

5. การวิเคราะห์และหาสาเหตุท่ีแท้จริ งของปั ญหา

สิ นค้าคืน
1. การปรับปรุ งทักษะและเพิม่ ความรู ้ให้พนักงาน
สํานักงาน
2. การจัดตั้งพื้นที่ตน้ แบบก่อนและขยายผลไปยัง
7
พื้นที่อื่น
3. การประชุมกลุ่มย่อย
1. การอบรมพนักงานให้มคี วามรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
2. การตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขค่าต่างๆ ทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม
8
3. การประเมินความเสี่ ยง(Risk Assessment)เพือ่ ลําดับ
ความสําคัญของปัญหา
4. การส่ งเสริ ม สนับสนุน กิจกรรมทางด้านสุ ขภาพ
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