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วิถีซามูไร วิถี ไทย วิถีโลก

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท่าน
สมาชิก และผู ้อ ่านท่ีรักทุกท่านครับ นับจากเมื่อ

ประมาณปลายปี 2557 ทีเ่ราได้ตัง้ต้นคยุเรือ่ง TPM หรอื

การบ�ารงุรกัษาทวผีลท่ีทกุคนมส่ีวนร่วมไปน้ัน ในหลายฉบบัทีผ่่านมา

เราได้ตัดตอนไปคุยเรื่องการจัดการเชิงนโยบายในประเทศไทยที่ไม่

ค่อยประสบความส�าเร็จเป็นเพราะอะไร โดยผมได้น�าค�าอธิบายของ

ท่านอาจารย์ Masuo Suyama ปรมาจารย์การบริหารคุณภาพที่เดิน

ทางมาถ่ายทอดความรู้ และให้ค�าปรึกษาที่เมืองไทยร่วม 100 ครั้ง มี

ลูกศิษย์ลูกหาในองค์กรใหญ่น้อยท้ังภาครัฐ และเอกชนนับพันๆ คน 

และด้วยความรกัเมอืงไทยน่ีเองท่ีท�าให้อาจารย์พยายามส่งข้อมลู และ

ความรู้ต่างๆ มาให้ผมอยู่เสมอ ผมก็ถือโอกาสเอามาถ่ายทอดต่อให้

กับท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านทุกครั้งครับ

เมือ่ได้ถ่ายทอดค�าอธบิายของท่านอาจารย์ไปจนครบถ้วนใน

เรื่องนี้แล้ว ก็ขอกลับมาคุยเรื่อง TPM ต่อไปนะครับ โดยขอทบทวนที่

เราค้างไว้ว่า

นิยามหรือความหมายหนึ่งของ TPM คือ การเปลี่ยนแปลง

พื้นฐานหรือเปลี่ยนแบบถอนรากถอนโคนขององค์กรทั้งมวล โดย

พนักงานทุกคนมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิผลของเครื่องจักรอุปกรณ์ 

ไม่ใช่สิง่ทีท่�าให้จบสิน้ส�าเรจ็ในเวลาอนัสัน้ แต่เป็นการเดนิทางตามวิถี

ที่ไม่สิ้นสุดสู่การเป็นโรงงานที่มีผลประกอบการที่เป็นเลิศโดย

● ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของฝ่ายจัดการ

● การยกระดับความรับผิดชอบของพนักงาน

● ทีมงานข้ามสายงาน

● การแก้ปัญหาที่ต้นราก

● วินัย การท�าให้เป็นมาตรฐาน และการท�าให้ง่ายขึ้น

● การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่

● ลดเวลาหยุดงานที่ไม่ได้วางแผนให้หยุดให้เป็น 0

● ลดการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็น 0

● ลดของเสียหรืองานผิดพลาดให้เป็น 0

● ลดต้นทุนวงจรอายุ (Life Cycle Cost- LCC) ให้ต�่าที่สุด

TPM ประกอบด้วยเสาหลัก 8 ประการได้แก่

1.  กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อก�าจัดความสูญเปล่าหลักๆ ที่เกิด

กับเครื่องจักรอุปกรณ์

2.  ระบบการบ�ารุงรักษาแบบบูรณาการ

3.  ระบบการบ�ารุงรักษาตามแผนการ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

4.  การพัฒนาระบบการให้การศึกษา และยกระดับทักษะ

พนักงาน

5.  กระบวนการป้อนกลับข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการ และเครื่องจักรอุปกรณ์

6.  ระบบการบ�ารุงรักษาคุณภาพ

7.  ระบบบริหารจัดการ

8.  ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการอนุรักษ์

สภาพแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าทั้งวิถีทางเดิน 6 ประการ เป้าหมาย 4 ประการ 

และเสาหลัก 8 ประการ ก็มีเรื่องที่จะต้องอธิบาย และพูดคุยกันใน

บทความนี้พอสมควรทีเดียวแหละครับ

ในการด�าเนินการตาม TPM นั้นยังมีขั้นตอนมาตรฐานอีก 12 

ข้ันตอน ซึ่งแยกเป็นขั้นตอนในช่วงเตรียมการ ขั้นตอนในช่วงปฏิบัติ 

และขั้นตอนในช่วงการปรับปรุง และยกระดับครับ (*)

โดย ขั้นตอนในช่วงเตรียมการ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1: ประกาศการตดัสินใจของผู้บรหิารสูงสุดในการน�า 

TPM มาใช้ในองค์กร

ขั้นตอนที่ 2: การฝึกอบรมให้ความรูแ้ละการสร้างแรงจงูใจใน

การปฏิบัติให้เกิดกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ

ขั้นตอนที่ 3: จัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์ส่งเสริม TPM และ

ก�าหนดผังการบริหารงาน TPM ภายในองค์กร

ขั้นตอนที่ 4: ก�าหนดปรัชญา นโยบาย และเป้าหมายการท�า 

TPM ขององค์กร

ขั้นตอนที่ 5: จดัท�าแผนแม่บทหรอืแผนหลกัการท�า TPM ของ

องค์กร 

ขั้นตอนที 6: จดัพธิเีปิดการด�าเนนิการ TPM อย่างเป็นทางการ

ในองค์กร

ขั้นตอนในช่วงการปฏิบัติ ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 7: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

7.1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (เสาหลักที่1) โดยทีมเฉพาะกิจ 

และทีมกิจกรรมกลุ่มบ�ารุงรักษา

7.2 การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง (เสาหลักที่2) ด�าเนินการตาม 

7 ขั้นตอนของการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง และการประกวดกิจกรรม

กลุ่มบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง

7.3 การบ�ารุงรักษาตามแผน (เสาหลักที่3) การเตรียมความ

พร้อมรับความเสียหาย

7.4 การพัฒนาทักษะการท�างาน และการบ�ารุงรักษา (เสา

หลักที่ 4) จัดให้มีการพัฒนาทักษะการท�างาน และทักษะการบ�ารุง

รักษาต่างๆ

ขั้นตอนที่ 8: การค�านึงถึงการบ�ารุงรักษาต้ังแต่ขั้นการ

ออกแบบ (เสาหลักที่ 5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น ผลิต 

ได้ง่าย และบ�ารุงรักษาได้ง่ายโดยผ่านกระบวนการป้อนกลับ

ขั้นตอนในช่วงการปรับปรุง และยกระดับ TPM ประกอบ

ด้วย

ขั้นตอนที่ 9:  จัดท�าระบบการบ�ารุงรักษาเพื่อคุณภาพ  

(เสาหลักที่ 6) สร้างเงื่อนไขการผลิตที่จะไม่ท�าให้เกิดของเสีย และ 

การบ�ารุงรักษาเพื่อรักษาสภาพเงื่อนไขดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 10: จัดท�า TPM ในส�านักงาน (เสาหลักที่7) 

สนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน

ธุรการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 11: จัดท�าระบบชีวอนามัย ความปลอดภัย และ 

สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (เสาหลักที่ 8) รณรงค์ให้เกิด “อุบัติเหตุ

เป็นศูนย์” และ “มลพิษเป็นศูนย์”

ขั้นตอนที่ 12: การท�าทุกอย่างให้สมบูรณ์ และยกระดับ TPM 

การขอรับรองผลจากสถาบันต่างๆ และการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น

จะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้งเป้าหมาย เสาหลัก และขั้นตอน

ทั้งหมดมีความเช่ือมโยงสอดประสานกันตามวิถีซามูไรในรูปแบบ

คล้ายกับการจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบหรือ TQM นั่นแหละครับ

ในตอนต่อๆ ไป เราจะค่อยๆ อธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผล

ตามต้องการจากประสบการณ์ และกรณศีกึษาต่างๆ ขององค์กรไทย

ต่อไป

 

*อ้างอิงจาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_

book_topic.php?bookID=2415&read=true&count=true

         

  

 


