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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติและความเขาใจของพนักงานฝายผลิตตอการ
ดําเนินงานตามระบบ  HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งนี้ คือ
พนักงานฝายผลิตของบริษัท กรีนสปอรท จํากัด ท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต คือ พนักงานหอง
ผสม  พนักงานประกันคุณภาพ  พนักงานบรรจุขวด  และพนักงานบรรจุกลอง  จํานวน 320 คน  โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ ทําการ
คํานวณหาคาสถิติวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐาน ดวย ANOVA t-test และ F-test โดยใช
โปรแกรม SPSS  ผลการวิจัยพบวาพนักงานกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-35 ป ระดับ
การศึกษาสวนใหญต่ํากวาปวส. มีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป  สวนใหญทํางานอยูในแผนกพนักงาน
บรรจุกลอง โดยพนักงานมีทัศนคติตอดานการดําเนินงานตามระบบ HACCP โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจาราณารายดานพบวาพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอคุณภาพของสินคา ภาพลักษณองคกรและการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก นอกจากนี้พบวา พนักงานสวนใหญมีความเขาใจตอการดําเนินงานตามระบบ 
HACCP เมื่อพิจาราณารายดานพบวา พนักงานมีความเขาใจในดานจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการ
ผลิต อยูในระดับเขาใจมากที่สุด สวนในดานหลักการเบื้องตนพนักงานมีความเขาใจอยูในระดับมาก และ
ในดานการจัดทําระบบเอกสารในระบบ HACCP พนักงานมีความเขาใจอยูในระดับ เขาใจนอยที่สุด 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติ/ ความเขาใจ/ ระบบ HACCP/ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง 
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Abstract 
This research aimed to study employees’ attitude and understanding of production staff towards 

HACCP system in soymilk industry. The population consisted of 320 production staff from the Green 
Sport Company, i.e., mixing chamber, quality assurance, and packaging staff. The questionnaires were 
designed for collecting the data and analyzing with ANOVA, t-test, and F-test. The demographic results 
showed that most of staff in this company was male, 31-35 years old, lower advanced vocational 
certificate level, and 6-10 years of service in packaging staff. The attitude towards HACCP system was 
investigated in three aspects; product quality, the image of organization and the operation. The results 
revealed that employees’ attitude for those aspects were in good level with mean values of 4.167, 4.110, 
and 4.014, respectively. The three aspects of staffs’ understanding which were principle of HACCP 
system, critical control points in production process, and document making of HACCP system, were in 
good (63.7%), fair (92.3%), and low (57.8%) levels, respectively.  

 

Keywords: Attitude/ Understanding/ HACCP system/ Soymilk industry 
 

บทนํา 
นมถั่วเหลืองเปนหนึ่งในเครื่องดื่มจาก

ธัญพืชที่ไดถูกบรรจุไวในอันดับตนๆ ของความ
นิยมในการบริโภค ซึ่งพบเห็นการคาขายได
ทั่วไปในยามเชา และปจจัยที่สําคัญตอการ
ขยายตัวของตลาดนมถั่วเหลืองคือ กระแสความ
สนใจในเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ   
เมื่ อนมถั่ ว เหลืองไดผลิตออกมาในระดับ
อุตสาหกรรมแลวจึงตองมีการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหารใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 
และถาเปนผลิตภัณฑที่ตองสงออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศจําเปนจะตองมีระบบมาตรฐานมา
รองรับ โดยความสําคัญของระบบ HACCP ใน
แงของผูประกอบการหรือผูผลิตอาหารนั้นคงจะ
อยูตรงที่ตลาดนําเขาสินคาอาหารของโดยเฉพาะ

ประเทศคูค าสํ าคัญและมีกํ าลั งซื้อ สูง  เชน 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และ
ญี่ปุน ตางใหความสําคัญกับระบบวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Hazard 
Analysis and Critical Control Point : HACCP) 
เพราะเชื่อวาระบบดังกลาวเปนระบบที่ดีท่ีสุดที่
สามารถนํามาใชประกันความปลอดภัยของ
อาหารได โดยแตละประเทศจะกําหนดเปน กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับใหผูผลิตทั้งในและ
ตางประเทศตองนําระบบ HACCP ไปใชใน
กระบวนการผลิตอาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้นการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจึง
กลายเปนสิ่งที่ผูผลิตและสงออกอาหารเขาสู
ตลาดโลกไมอาจหลีกเลี่ยงได จึงจําเปนตองนํา
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ระบบ HACCP มาเปนเครื่องมือในการชี้
เฉพาะเจาะจงประเมินและควบคุมอันตรายที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑอาหาร   นอกจากจะ
ทํ าใหผูบริโภคไดบริ โภคอาหารที่มีความ
ปลอดภัยแลวยังชวยลดการสูญเสียในดาน
เศรษฐกิจเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ผูปวยจากอาการอาหารเปนพิษ องคกรท่ีนํา 
มาตรฐาน HACCP ไปปฏิบัติยังสามารถขอให
หนวยงานรับรอง ให การรับรอง ระบบ HACCP  
ซึ่งทําใหองคกรนั้นสามารถนําผล การรับรองไป
ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ เ พ่ือ
สงเสริมสนับสนุนภาพลักษณ  และความเชื่อถือ
ในผลิตภัณฑขององคกรใหดีข้ึน ซึ่งประเด็น
สําคัญของการจัดทําระบบ HACCP คือการรักษา
ระดับมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพใหเปนไป
ตามที่กําหนด  และพนักงานตองมีความเขาใจ 
และมีทัศนคติที่ดีตอระบบ เพื่อใหระบบเกิด
ความผิดพลาดนอยที่สุดหรือไมเกิดขึ้นเลย แต
ทั้งนี้การนําระบบดังกลาวมาใชในปจจุบันยังมี
ปญหาทางดานความไมเขาใจของบุคลากรหรือ
พนักงานที่อยูภายใตระบบ ทําใหปฏิบัติงานได
อยางไมเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความเสี่ยงตอ
ผลิตภัณฑ เม่ือถึงมือลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความ
ไมมั่นใจในสินคาซึ่งสงผลกระทบกับบริษัท
โดยตรงดังนั้นจากเอกสารและงานวิจั ยที่
เกี่ยวของทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาทัศนคติ
ความ เข า ใจตอการดํ า เนินงานตามระบบ 
HACCP ของพนักงานฝายผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง ซึ่งผลงานวิจัยที่
ไดน้ันจะเปนขอมูลพื้นฐานใหผูบริหารหรือผูที่
เกี่ยวของนําไปใชในโรงงานได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติตอการดําเนินงาน

ตามระบบ HACCP ของพนักงานฝายผลิต ใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง 

2. เพ่ือศึกษาความเขาใจตอการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP ของพนักงานฝายผลิต ใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง 

3. เพ่ือเปรียบเทียบทัศนคติตอดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP ของพนักงานฝาย ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตนมถั่ ว เหลืองจํ าแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล 

4. เพ่ือเปรียบเทียบความเขาใจตอ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงานฝาย
ผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลือง
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 

สมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคลมีผลตอ
ทัศนคติตอการดําเนินงานตามระบบ HACCP
โดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศ
แตกตางกัน มีทัศนคติตอการดําเนินงานตาม
ระบบ HACCP แตกตางกัน 
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สมมติ ฐ านที่  1.2 พนัก ง านที่ มี อ า ยุ
แตกตางกัน มีทัศนคติตอการดําเนินงานตามระบบ 
HACCP แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCPแตกตางกัน   

สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานที่มีประสบ
การทํางานตางกัน มีทัศนคติตอการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP แตกตางกัน   

สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานที่อยูในแผนก
ที่สังกัดเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต มีทัศนคติ
ตอการดําเนินงานตามระบบ HACCP แตกตาง
กัน 

สมมติฐานที่ 2   ปจจัยสวนบุคลมีผลตอ
ความ เข า ใจตอการดํ า เนินงานตามระบบ 
HACCPโดยมีสมมติฐานยอยดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2.1 พนักงานเพศตางกัน มี
ความ เข า ใจตอการดํ า เนินงานตามระบบ 
HACCP แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 พนักงานที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความเขาใจตอการดําเนินงานตาม
ระบบ HACCP แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความเขาใจตอการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.4 พนักงานที่มีประสบ
การทํ า ง านต า งกัน  มีคว าม เข า ใ จต อการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.5 พนักงานที่อยูในแผนก
ท่ีสังกัดเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต มีความ
เขาใจตอการดําเนินงานตามระบบ  HACCP
แตกตางกัน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประช าก รที่ ทํ า ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ 

พนักงานฝายผลิตของบริษัท กรีนสปอรท จํากัด 
ท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ซ่ึงมี
หน าที่ รั บผิดชอบงานทางด าน   หองผสม  
ประกันคุณภาพ  บรรจุขวด  และบรรจุกลอง  
จํานวน 320 คน จากจํานวน 1,600 คน เก็บรวม
รวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เองประกอบดวยสวนตางๆ 5 สวนคือ สวนท่ี 1 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนที่2 
ขอมูลทัศนคติของพนักงานฝายผลิต  ตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงาน 
สวนที่ 3 ขอมูลความเขาใจที่มีตอการนําระบบ 
HACCP  มาใชในโรงงานอุตสาหกรรมนมถั่ว
เหลือง สวนที่ 4 ขอมูลแนวทางการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
แนวทางการดํา เนินงานตามระบบ  HACCP 
เพ่ิมเติม  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผู 
วิจัยทําการวิเคราะหข อมูลในเชิงปริมาณ โดยผู 
วิจัย นําข อมูลจากแบบสอบถามที่ได  รับคืนมา 
จํานวน 320 ชุดคิดเปน รอยละ 100 จาก
แบบสอบถามทั้งหมด มาจัดหมวดหมู และทําการ
วิเคราะหขอมูล ดวยการแปลงสภาพแนวความคิด
เห็นหรือตัวแปรท่ีตองการศึกษาเป นขอมูลเชิง
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ปริมาณ และ ทําการคํานวณหาคาสถิติวิเคราะห
ขอมูลและทดสอบสมมุติฐาน ดวย ANOVA t-test 
และ F-test โดยใชโปรแกรม SPSS    
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไป  
    การศึกษาลักษณะทางประชากรของ

กลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาในการทํางาน  และแผนก  โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง จํานวน 320 คน ซึ่งผลการวิเคราะห
ขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้ พนักงานกลุมตัวอยาง
พบวาสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 293 คน 
(รอยละ 91.6) และเพศหญิง จํานวน 27 คน (รอย
ละ 8.4) สวนใหญอายุ 31-35 ป จํานวน 100 คน 
(รอยละ 31.3) รองลงมาคืออายุ 26-30 ป จํานวน 
89 คน (รอยละ 27.8) และอายุ มากกวา 40 ป 
จํานวน 50 คน (รอยละ 15.6) มีระดับการศึกษา
สวนใหญต่ํากวาปวส. จํานวน 141 คน (รอยละ 
44.1) รองลงมาคือระดับการศึกษา ปวส.จํานวน 
137 คน (รอยละ 42.8) และสูงกวา ปวส. จํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 13.1กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 
99 คน (รอยละ 30.9) รองลงมาคือระยะเวลาใน
การทํางาน นอยกวา 6 ป จํานวน 92 คน (รอยละ 
28.8)  และระยะเวลาในการทํางาน  16-20 ป 
จํานวน 58 คน (รอยละ 18.1) และกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีทํางานอยูในแผนกพนักงานบรรจุ

กลอง จํานวน 139 คน (รอยละ 43.4) รองลงมา
คือพนักงานบรรจุขวด จํานวน 89 คน (รอยละ 
27.8)  และพนักงานหองผสม จํานวน 59 คน 
(รอยละ 18.4) 

    2. การวิเคราะหทัศนคติตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP 

         การวิ เ คราะหทั ศนคติต อการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ประกอบดวย 3 
ดาน  1) ดานภาพลักษณองคกร  2) ดานการ
ดํ า เนิน ง าน  3 )  ด านคุณภาพของสินค า มี
รายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีคาเฉลี่ยของทัศนคติตอดานการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP โดยรวมในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.097 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ  4.167 รองลงมาคือ  ดานภาพลักษณ
องคกร  คาเฉลี่ย เทากับ  4.110 และดานการ
ดําเนินงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.014 แสดงใหเห็นวา 
พนักงานบริษัทกรีนสปอต ประเทศไทย (จํากัด)  
มีทัศนคติตอระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด 

    3. การวิเคราะหความเขาใจตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงาน
ฝายผลิต 

        การวิเคราะหความเขาใจตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงานฝาย
ผลิต ประกอบดวย 3 ดาน คือดานหลักการ
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เ บื้ อ งต น  ด านจุ ด วิ กฤตที่ ต อ งควบคุ ม ใน
กระบวนการผลิต  และดานการจัดทําระบบ
เอกสารในระบบ HACCP มีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหดังนี้ กลุมตัวอยางไดคะแนนความ
เขาใจตอการดําเนินงานตามระบบ HACCP ของ
พนักงานฝายผลิต ดานหลักการเบื้องตนสวน
ใหญอยูที่  4-5 คะแนน  รอยละ 63.7 จากคะแนน
เต็ม 7 คะแนน รองลงมาคือนอยกวา 3 คะแนน 
รอยละ 33.1 แสดงวาพนักงานมีความเขาใจใน
ดานหลักการเบื้องตนอยูในระดับมาก  กลุม
ตัวอยางไดคะแนนความเขาใจตอการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP ของพนักงานฝายผลิต ดาน
จุดวิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิต สวน
ใหญอยูที่ 4-7 คะแนน  รอยละ 92.3 จากคะแนน
เต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือมากกวา 7 คะแนน
ข้ึนไป รอยละ 6.4 1 แสดงวาพนักงานมีความ
เขาใจใน ดานจุดวิกฤตที่ตองควบคุมใน
กระบวนการผลิต อยูในระดับเขาใจมากที่สุด   
และกลุมตัวอยางไดคะแนนความเขาใจตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงานฝาย
ผลิต ดานการจัดทําระบบเอกสารในระบบ 
HACCP ส วนใหญน อยกว าหรื อ เท ากั บ  2 
คะแนน รอยละ 57.8 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
รองลงมาคือ 3-4 คะแนนรอยละ 40.6 1 แสดงวา
พนักงานมีความเขาใจในดานการจัดทําระบบ
เอกสารในระบบ HACCP อยูในระดับ เขาใจ
นอยที่สุด  ซึ่งความเขาใจในดานการจัดทําระบบ
เอกสารHACCP ของพนักงานอาจเปนไดวา ยังมี

การจัดทําเอกสารที่ซับซอน ยุงยาก การจัดเก็บ
ไมเปนหมวดหมู ทําให มีการเขาใจในการทํา
ระบบเอกสารไดยาก  

4. การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน
ตามระบบ  HACCP 

   การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน
ตามระบบ  HACCP ประกอบดวย 3 ดาน 1) 
ดานบุคลากรองคกร 2) ดานกระบวนการผลิต 3) 
ดานเอกสาร มีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาเฉลี่ยของแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบ   HACCP โดยรวมใน
ระดับมากที่ สุด  คา เฉลี่ ย เทากับ  4 .418 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานกระบวนการผลิตมี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.427 รองลงมาคือ ดาน
บุคลากรองคกร คาเฉลี่ยเทากับ 4.415 และดาน
เอกสารคาเฉลี่ยเทากับ 4.413 
 

 อภิปรายผล 
1. การวิเคราะหทัศนคติตอการ

ดําเนินงานตามระบบ HACCP  
    จากการวิ เคราะห ทัศนคติตอการ

ดําเนินงานตามระบบ HACCP ประกอบดวย 3 
ด าน  คือด านภาพลักษณองคกร  ด านการ
ดําเนินงาน และดานคุณภาพของสินคา  พบวา 
พนักงานบริษัทกรีนสปอต ประเทศไทย (จํากัด)  
มีทัศนคติตอระบบการวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุดดานทัศนคติตอการดําเนินงาน
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ตามระบบ HACCP ดานภาพลักษณขององคกร 
ซึ่งมีสวนสําคัญท่ีสามารถทําใหสินคาเปนที่
ยอมรับของผูบริ โภค  จากการ เติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารและตลาดการคาผลิตภัณฑ 
ไมวาจะเปนภายในประเทศ หรือระดับสากลมี
การแขงขัน และขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทํา
ใหประเทศตางๆหันมาใหความสําคัญกับระบบ
วิธีการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน ประกอบ
กับประเทศคูคาของดานการคาระหวางประเทศ
ไดรวมกันกําหนดกติกาผานองคการคาโลก 
(WHO) กําหนดใหใชมาตรฐานและขอกําหนด
ตางๆและกําหนดใหใชมาตรฐานและขอกําหนด
ตางๆของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO 
เปนเอกสารอางอิงในการเจรจาตอรองทาง
การคา และกําหนดวาในการคาระหวางประเทศ
จะตองมีระบบการควบคุมที่มมีาตรฐานเทาเทียม
กัน  (ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร  และ 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร , 
2551) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ  สุวิมล  กีรติ
พิบู ล  (  2546)ว าอ งค กรที่ ผ านการรับรอง
มาตรฐานระบบ HACCP จะไดรับการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตของโรงงาน ทําใหพนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจ สามารถนําไปประยุกตใช
กับหนวยงานในเครือขายไดโดยงาย และชวย
สงเสริมการคาระหวางประเทศและไดเปรียบ
คูแขงดานทัศนคติตอการดําเนินงานตามระบบ 
HACCP ดานการดําเนินงาน เนื่องจากระบบ 
HACCPเปนระบบที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตร 

ในการปองกันและควบคุมปญหาความเสี่ยง 
เพื่อใหสามารถผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย 
ดังนั้นการนําระบบ HACCP ไปประยุกตใชใน
องคกรตองไดรับความรวมมือจากทุกฝ าย 
เริ่มตนตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ระดับสูง และกําหนดเปนนโยบายปฏิบัติ โดย
บุคคลท่ีเกี่ยวของจะตองมีพันธะสัญญาและมี
หนาที่ในการพัฒนาและนําระบบ HACCP ไป
ใชในการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้
คณะทํางานในระบบ  HACCP จะตอง
ประกอบดวยบุคลากรของหลายฝายท่ีมีวุฒิ
การศึกษา มีประสบการณ และมีทัศนคติที่ดีตอ
องคกร รวมทั้งมีความรู ความชํานาญในเรื่องที่
เกี่ยวของ(ศูนยนวัตกรรมวิทยาการอาหาร และ 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร , 
2551) แสดงใหเห็นวาพนักงานขององคกรท่ีได
การประกันคุณภาพในระบบ HACCP จะตองมี
ความเชื่อมั่นในระบบการดําเนินงานที่ถือปฏิบัติ
เปนอยางดี  ทั้งนี้เนื่องจากความสําเร็จของการ
จัดการดานความปลอดภัยอาหารขึ้นอยูกับทั้ง
นโยบายและการดําเนินงานของบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกคนจึงจะสามารถนําองคการไปสู
การไดรับมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพได  
ด านทัศนคติตอการดํ า เนินงานตามระบบ  
HACCP  ดานคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
ท่ี เ ป น เ ช นนี้ อ า จ เ ป น เ พ ร า ะพนั ก ง าน ให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินคา และมีความ
เชื่อมั่น ในระบบ HACCP วาสามารถควบคุม
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กระบวนการผลิตทําใหไดผลิตภัณฑที่มีความ
ปลอดภัยและเปนไปตามความตองการของ
ผูบริโภค  ทั้งนี้ระบบ HACCP จะมุงเนนควบคุม
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดหรือข้ันตอนที่
ระบุแลววาเปนจุดวิกฤติ ทําใหควบคุมอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุวิมล  
กีรติพิบูล, 2546) จึงเห็นวาการดําเนินงานตาม
ระบบ HACCP  ทําใหลูกคามั่นใจในความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑมากขึ้น  ทําใหผลิตภัณฑ
มีคุณภาพมากขึ้น และทําใหผลิตภัณฑเปนที่
ยอมรับท้ังตลาดภายในและตางประเทศซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย จิรจตุพักตร 
(2546)  

2. การวิเคราะหความเขาใจตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงาน
ฝายผลิต 
     การวิ เคราะหความเข าใจตอการ
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของพนักงานฝาย
ผลิตดานหลักการเบื้องตนอยูในระดับเขาใจมาก  
เนื่อจากระบบ  HACCP ไมใชระบบที่สามารถ
สราง/จัดทําขึ้นไดทันที แตเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารความปลอดภัยเดิมคือ GMP (Good 
Manufacturing Practice) ที่เรียกกันวา Pre-
requisite programme ซึ่งตองอาศัยความรูพื้นฐาน
พอสมควร ดังนั้นพนักงานจึงจําเปนจะตองมี
ความรูความเขาใจในระบบ HACCP เพ่ือที่จะหา
แนวทางหรือมาตรการควบคุมตามแนวทางของ
ระบบ  (เอกภพ สังขสัมฤทธ, 2549) จากผลของ

การประเมินแสดงใหเห็นวาพนักงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานระบบ HACCP ของพนักงาน
ฝายผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมถั่ว
เหลืองไดรับการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในระบบ HACCP เปนอยางดี  การ
วิเคราะหความเขาใจตอการดําเนินงานตาม
ระบบ HACCP ของพนักงานฝายผลิตดานจุด
วิกฤติที่ตองควบคุมในกระบวนการผลิตอยูใน
ระดับเขาใจมากที่สุด  แสดงใหเห็นวาพนักงานที่
เกี่ยวของกับระบบ HACCP ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตนมถั่วเหลืองเปนผูที่มีความรู
และความชํานาญเฉพาะที่ เปนสหสาขาวิชา 
(multidisciplinary) เชน ฝายผลิต ฝายควบคุม
คุณภาพ ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายซอมบํารุง ฝาย
สุขาภิบาล ฝายหองปฏิบัติการ ฯลฯ หรือ
ผู เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ เปนบุคคลภายนอก
มาร วม เปนที่ปรึกษา  ซึ่ ง หัวใจของระบบ 
HACCP อยูท่ีผูเชี่ยวชาญท่ีปฏิบัติงานในแผนก
ตางๆ ของสถานที่แหงนั้น มารวมกันวิเคราะห 
จําแนก ประเมินสิ่งท่ีจะกอใหเกิดอันตราย หรือ
ความไมปลอดภัยแกอาหารที่ผลิต หรือจําหนาย 
และสรางระบบ HACCP ข้ึน โดยอาศัยการมี
สวนรวมของผูรับผิดชอบ (Key person) ในแต
ละแผนก โดยวิธีระดมสมอง (Brain Storming) 
ซ่ึงจัดเปนวิธีท่ีจะสามารถรวมกันคิดและสราง
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ีสุด โดยใชขอมูลทางวิชาการเทคนิควิธีการ 
เชน การประเมินความเสี่ยง และการกําหนดจุด
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วิกฤติ เปนตน (สุมณฑา วัฒนสินธุ,2545)  การ
วิเคราะหความเขาใจตอการดําเนินงานตาม
ระบบ HACCP ของพนักงานฝายผลิตดานการ
จัดทําระบบเอกสารอยูในระดับเขาใจนอยท่ีสุด 
การจัดเก็บบันทึกอยางมีประสิทธิภาพและ
ถูกตองเปนส่ิงจําเปนในการประยุกตใชระบบ 
HACCP  ดังนั้นขั้นตอนการจัดทําเอกสารและ
การจัดเก็บบันทึก จะตองสอดคลองกับลักษณะ
และขนาดของการปฏิบัติงานและพอเพียงเพ่ือ
ทวนสอบวา การควบคุมของระบบ HACCP 
ยังคงอยู ทําใหมีความซับซอนในขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  (ณัฐกาญจน สุวรรณปฏิกรณ, 2544) 
จึงมีเพียงกลุมงานเฉพาะฝายเทานั้นที่สามารถ
เขาใจในระบบการจัดทําระบบเอกสารไดอยาง
เชี่ ยวชาญจึงสงผลใหพนักงานที่ ไมมีสวน
เกี่ยวของในระบบเอกสารนั้นๆไมสามารถเขาใจ
ในระบบเอกสารที่ตนไมเกี่ยวของได  

3. การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน
ตามระบบ HACCP 

    การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงาน
ตามระบบ  HACCP ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
ดานบุคลากรองคกร ดานกระบวนการผลิต และ
ดานเอกสาร พบวา พนักงานบริษัทกรีนสปอต 
ประเทศไทย (จํากัด)  มีคาเฉลี่ยของแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบ   HACCP โดยรวมใน
ระดับมากที่สุด  การวิ เคราะหแนวทางการ
ดําเนินงานตามระบบ  HACCP ดานบุคลากร
องคกรอยูในระดับมากที่สุดนับวาเปนผลดีตอ

องคกร  เนื่องจากในการดําเนินงานในระบบ 
HACCP การกําหนดนโยบายขององคกรที่แสดง
ถึงความตั้งใจและใหความสําคัญของผูบริหาร
ระดับสูงตอการจัดทําระบบ ใหการสนับสนุน
ระบบ HACCP และตองผนวกเขากับการบริหาร
จัดการขององคการ โดยจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรไวชัดเจนใหผูปฏิบัติงานทุกระดับเขาใจ
และถือปฏิบัติ โดยจะตองมีการพัฒนาบุคลากร
และการมีสวนรวมทุกระดับชั้น มีการฝกอบรม
ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ  ผูบริหารระดับสูงเปนผูตรวจสอบและ
ติดตามรายงานระบบ HACCP  ผูบริหาร
ระดับกลางเปนผูปฏิบัติและนําไปใชใหเกิดผล 
โดยการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุง แกไขระบบ 
HACCP ผูปฏิบัติงานระดับลางเปนผูทํางาน
ไดรับการสื่อสาร ช้ีแจงใหเขาใจและ เห็น
ความสําคัญของระบบและความสัมพันธของ
งานที่ปฏิบัติตอระบบ HACCP ที่จะทําใหอาหาร
ท่ีผลิต เกิดความปลอดภัย (สุวิมล  กีรติพิบูล, 
2546) การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานตาม
ระบบ  HACCP ดานกระบวนการผลิตอยูใน
ระดับมากที่สุดจะสงผลใหชวยสนับสนุนใหมี
การนําศักยภาพของบุคลากรในโรงงานมาใช
ประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนไปตามคํากลาวของ 
สุวิมล  กีรติพิบูล (2546) ที่กลาววา  บุคลากรใน
องคกรท่ีมีศักยภาพสูงจะชวยใหผูผลิตประหยัด
เงินทุน ลดเวลา และขั้นตอนการดําเนินการ และ
ส่ิงที่สําคัญคือ ระบบ HACCP นอกจากจะทําให
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มั่นใจเรื่องความปลอดภัยแลว ยังเปนระบบที่
สามารถชวยปรับปรุงการดําเนินการดานการ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ทําให
ผูผลิตรูจักวิธีการแกไขปญหาที่เกิดจากอันตราย
ตาง ๆ มากขึ้น ทําใหอาหารมีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเทาสากลเปนไปตามขอกํ าหนดของ
ประเทศคูคา ลดการรองเรียนจากผูบริโภค และ
การเรียกผลิตภัณฑกลับคืน เนื่องจากไมได
คุณภาพหรือไมปลอดภัย ชวยใหผลิตและ
ผูบริโภค ตลอดจนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
มั่นใจในสินคาวาปลอดภัย รวมทั้งสงเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ   ซึ่งในการดําเนินการ
ระบบ HACCP จะตองใชเทคนิคในการ
แกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางสมเหตุสมผล
ของพนักงานที่มีความสามารถ เชน การระดม
สมอง การวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบ การ
จับคูเทียบเคียง ฯลฯ เพ่ือการจัดการกับปญหาตาง 
ๆ ท่ีเกิดขึ้นในแบบที่สามารถจัดการตนตอและ
ปองกันมิใหเกิดซ้ําขึ้นอีก (สุมณฑา วัฒนสินธุ, 
2545) การวิเคราะหแนวทางการดําเนินงานตาม
ระบบ  HACCP ดานเอกสารอยูในระดับมากที่สุด 
การท่ีพนักงานเล็งเห็นความสําคัญของระบบ
เอกสารเนื่องจาก การเก็บขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองเปนสิ่งจําเปนในการ
ประยุกตใชระบบ HACCP วิธีในระบบ HACCP 
จะตองบันทึกเปนหลักฐาน ระบบเอกสารและ
การเก็บบันทึกจะตองเหมาะสมกับลักษณะและ
ขนาดของกระบวนการ โดยระบบเอกสารจะเปน

ตัวท่ีแสดงวาสามารถควบคุมการผลิตไดปกติ
ตามแนวทางหรือแผนงานที่กําหนดไวหรือไม  
ซ่ึงจะทําใหผูทวนสอบหรือแมกระทั้งผูตรวจ 
ท่ีมาตรวจสอบมีหลักฐานที่ใชในการใหความ
เชื่อมั่นวาโรงงานผลิตไดตามความเหมาะสมที่
กําหนดไว และสามารถทําการสอบกลับ เพื่อหา
สาเหตุและแกไขปญหาในกรณีท่ีเกิดปญหาหรือ
ในกรณี  และจะนํามาเปนขอมูลในการทบทวน
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่มีผลทําให 
HACCP เปลี่ยนแปลง เชน เปลี่ยนวัตถุดิบ 
เปลี่ยนวิธีการบางอยาง เปนตน (ศูนยนวัตกรรม
วิทยาการอาหาร และ สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร, 2551) 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ทีมงานในระบบ HACCP ควรไดรับ

การฝกอบรมและพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบ 
HACCP อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพ่ือให
ส ามารถปฏิ บั ติ ง านตามระบบได อย า งมี
ประสิทธิภาพ  

2. ควรใหความรูและคําแนะนําทางดาน
การจัดทําเอกสาร  จดบันทึกขอมูล  และการ
จัดเก็บเอกสารใหใหเปนหมวดหมู เพ่ือที่พรอม
นํามาใชงานไดอยางสะดวก  
 3. ค ว ร มี ก า ร จั ด ทํ า คู มื อ ใ น ก า ร
ดําเนินงานตามระบบ HACCP ของแตละ
หนวยงานอยางชัดเจน 
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