
บทท่ี   2 
เอกสาร ทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร 
HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของนิคมอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมเนื้อหาของทฤษฎีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยไว้
หลายแนวคิด โดยศึกษาจากตํารา เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพ่ือให้สามารถกําหนดกรอบแนวคิด ที่จะใช้เป็นแนวในการศึกษาได้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยสาระสําคัญตามลําดับดังต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความรู้ 
2.2 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับเจตคติ 
2.3 ทฤษฎีระบบคุณภาพ GMP/HACCP 
2.4 อุตสาหกรรมอาหาร 
2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ 
             2.1.1 ความหมายของความรู้ 
 แนวคิดเก่ียวกับความรู้  (Knowledge) เป็นแนวคิดเพ่ือสนับสนุนว่าความรู้มีผลทําให้เจตคติ
ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 
 Bloom  (1971: 271) กล่าวว่า  ความรู้  หมายถึง  สิ่งที่เก่ียวข้องกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ
เรื่องหรือเรื่องท่ัวไป  ระลึกถึงวิธีการ  กระบวนการ  หรือสถานที่ต่างๆ โดยเน้นความจํา 
 Good (1972: 325) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) 
กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณ์ต่างๆ 
 Webster ‘s New  Universal. (1977: 531) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า ความรู้เป็นสิ่ง
ที่เก่ียวข้องกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษา หรือการค้นคว้า หรือเป็น
ความรู้ที่เก่ียวกับสถานที่ สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งได้จากการสังเกตประสบการณ์ หรือจากการรายงาน
การรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ต้องชัดเจนและต้องอาศัยเวลา 
 Mark (1980: 45) กล่าวว่าความรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนที่จะรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็นความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่งๆ หรือความรู้ ต่อเรื่องในระดับกว้าง 
 ไพศาล  หวังพานิช (2526: 96) กล่าวว่าความรู้ หมายถึง บรรดาข้อเท็จจริง หรือรายละเอียด
ของเรื่องราว การกระทําอันเป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งสะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันไป ส่วนความ
เข้าใจนั้น หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้ ความจําไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับ
ใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบย่อเรื่องราว ความคิด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ 
 ชวาล  แพรัตกุล (2526 : 1-3 ) กล่าวว่าความรู้ หมายถึง การรับรู้จากประสบการณ์
โครงสร้าง หน้าที่  สิ่งของ  บุคคล  ที่เกิดจากการสังเกต  ประสบการณ์  การศึกษา  และการค้นคว้า 
 สุรพงษ์  โสธนะเสถียร  (2533 : 1-2 )  กล่าวว่าความรู้  หมายถึง  การรับรู้จากประสบการณ์
โครงสร้าง  หน้าที่  สิ่งของ  บุคคล  ที่เกิดจากการสังเกต  ประสบการณ์  การศึกษา  และการค้นคว้า 
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 บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535 : 7 ) กล่าวว่าความรู้  หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวต่างๆ  
ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว และรวมถึงการจําเนื้อเรื่องต่างๆ  ทั้งที่ปรากฏอยู่ในแต่ละเนื้อหาวิชาและ
ที่เก่ียวกันกับเนื้อหาวิชานั้นด้วย เช่น ระลึก หรือจําได้ถึงวัตถุประสงค์วิธีการแบบแผนและเค้า
โครงการเรื่องนั้นๆ 
 Wikstom and Normann (1994: 9) ได้กล่าวถึง The  Modern  American  Dictionary 
ว่าได้ให้คําจํากัดความของ ความรู้ ( Knowledge ) ที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะ ดังนี้   
 1.  ความรู้ คือ ความคุ้นเคยกับข้อเท็จจริง ( Facts) ความจริง ( Truths) หรือหลักการ
โดยทั่วไป (Principles) 
 2.  ความรู้ คือ รู้  (Known) หรือ อาจจะรู้ (May be known) 
 3.  ความรู้ คือ จิตสํานึก ความสนใจ (Awareness) 
 สุนันท์  คัลโกสุม  (2538 – 17) กล่าวความรู้ หมายถึง ความสามารถในการคงไว้ รักษาไว้ซึ่ง
ข้อเท็จจริง เรื่องราวรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ท้ังมวลของผู้เรียน และในด้านของความ
เข้าใจนั้น หมายถึง ความสามารถในการเก็บราบรวมความรู้ และขยายความรู้ ความจํานั้นให้ไกล
ออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล 
 จันทร์ทิพย์ ชูสมภพ  (2539: 1) สรุปว่าความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริง กฎ เกณฑ์ และ
โครงสร้างที่มนุษย์ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ การสังเกต และเก็บสะสมไว้ในระดับของ
ความจําได้สามารถเข้าใจเปรียบเทียบ ตีความ และนําไปประยุกต์ใช้ 
 สายสุนีย์ ปวุตินันท์ (2541 : 28) สรุปว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเท็จจริงข้อมูลรายละเอียดของ
เรื่องราวและการกระทําไดๆ ที่มนุษย์ได้รับหรือมีระสบการณ์เก็บสะสมไว้  และเราสามารถสามารถ
รับทราบสิ่งเหล่านั้นได้ 

2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 10: 11) กล่าวว่าความรู้เป็นพฤติกรรมข้ันต้นซึ่งผู้เรียนเพียงแต่

จําได้ อาจจะโดยนึกได้  หรือโดยการมองเห็น หรือได้ยิน จําได้ ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับคํา
จํากัดความ ความหมาย  ข้อเท็จจริง  ทฤษฎี  กฎ  โครงสร้าง  และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ 
 ชม  ภูมิภาค  (2523 : 284 – 285)  กล่าวถึงความรู้ไว้ว่า  ความรู้  เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการ
ระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่อง  หรือเรื่องท่ัวๆ  ไป  ระลึกได้ถึงวิธีการ  กระบวนการ  หรือสถานการณ์ต่างๆ
โดยเน้นความจํา  ความรู้  ทําไห้ทราบถึงความสามารถจําและระลึกถึงเหตุการณ์  หรือเหตุการณ์ท่ี
ผ่านมาได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกลวิธี  และการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งไดสิ่งหนึ่ง
และความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง 
 สุรพงษ์  โสธนะเสถียร  (2533: 1-3) กล่าวว่าความรู้เป็นผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของ
มนุษย์ และผลกระทบต่อผู้รับสาร ในเชิงความรู้ ในแนวความคิด ทางการ สื่อสารนั้น อาจปรากฏได้
จากสาเหตุ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.    การตอบข้อสงสัย ( Ambiguity Resolution) ผู้รับสารมักแสวงหาข่าวสารอยู่เสมอ จึง
ต้องอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อตอบข้อสงสัยและความสับสนของตน 

2.    การสร้างเจตคติ (Attitude Frsolution) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังเจตคตินั้น
ส่วนมากใช้กับการเผยแพร่นวัตกรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับ 
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3.    การกําหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อ (Media) กระจาย
ออกไปเพื่อให้ประชาชนตระหนัก และผูกพันกันประเด็นวาระที่สื่อกําหนดขึ้น หากตรงกับค่านิยมของ
สังคมแล้วผู้รับสารก็จะเลือกสรรข่าวสารนั้น 

4.    การพอกพูนระบบความเชื่อ (Expansion  of  Belief  System) การสื่อสารในสังคมมัก
กระจายความเชื่อ  ค่านิยม  และอุดมการณ์ด้านต่างๆ  ไปสู่ประชาชน 

5.    การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยมและอุดมการณ์
เป็นภาวะปกติของสังคม สื่อมวลชลที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริง ย่อมทําให้ประชาชนผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจถึงค่านิยมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการเกิดความรู้ระดับใดก็ตามย่อมมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด ซึ่งมีผลมาจากการ
สั่งสมประสบการณ์  เกิดความคิด ความรู้สึกหรืออาจกล่าวได้ว่า  ความรู้เป็นบ่อเกิดเจตคติ 

ระดับความรู้ 
อนันต์  ศรีโสภา (2525: 14) กล่าวว่าความรู้ หมายถึงความสามารถในทางพุทธิปัญญา

ประกอบด้วย  ความสามารถและทักษะต่างๆ  ทางสมอง แบ่งเป็น 6 ชั้น ซึ่งเรียกจากพฤติกรรมที่ง่าย
ไปหาพฤติกรรมที่ยาก  ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้  (Knowledge):  ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบมาก่อน 
 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ 

ก) ความรู้เกี่ยวกับความหมายต่างๆ 
ข) ความรู้เกี่ยวกับความจริงต่างๆ ซึ่งได้แก่ เวลา เหตุการณ์ บุคคลสถานที่   

แหล่งกําเนิด  ฯลฯ 
ค) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 

       1.2     ความรู้เกี่ยวกับวิธีและการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
ก) ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและการจัดลําดับ 
ข) ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและการจัดลําดับ 
ค) ความรู้เกี่ยวกับการจําแนกและแบ่งประเภทของสิ่งต่างๆ 
ง) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการดําเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

       1.3    ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้างของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
      ก)    ความรู้เกี่ยวกับกฎ  และให้กฎนี้ในการบรรยายคุณค่า หรือพยากรณ์หรือ
ตีความหมายของสิ่งที่เราสังเกตเห็น 

2.     ความเข้าใจ (Comprehension):   การเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น 
       2.1       การแปล (แปลจากแบบหนึ่งไปสู่แบบหนึ่ง โดยรักษาความหมายไว้อย่าง

ถูกต้อง) 
 2.2       การตีความหมาย (การอธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นเสียใหม่ให้เข้าใจงาย) 

       2.3การขยายความ (การขยายความหมายของข้อมูลที่มีอยู่ให้ไกลออกไปกว่า) 
3.    การน าไปใช้ (Application):  ความสามารถในการนําความรู้ไปใช้ ซึ่งจะต้องอาศัย

ความสามารถหรือทักษะทางด้านความเข้าใจดังกล่าวมาแล้ว การนําความรู้ไปใช้นี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือการแก้ปัญหานั้นเอง 
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 4.     การวิเคราะห์   (Analysis):  การแยกเรื่องราวออกเป็นส่วนย่อยๆ 
  4.1     การวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ 
  4.2     การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบนั้น 
  4.3     การวิเคราะห์หลักหรือวิธีการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน 
 5.     การสังเคราะห์ (Synthesis): การราบรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน 
  5.1     การกระทําที่เป็นสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 
  5.2     การกระทําท่ีเกี่ยวกับแผนงาน หรือข้อเสนอตามวิธีการต่างๆ 
  5.3   การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ อาทิ เช่น การที่
ส่วนประกอบเหล่านั้นรวมกันได้ โดยอาศัยความสัมพันธ์อะไรที่สําคัญ 
 6.     การประเมินผล (Evaluation): การตัดสินคุณค่าในสิ่งที่กําหนดความมุ่งหมาย ได้โดย
การใช้เกณฑ์แน่นอน 

6.1 การตัดสินใจโดยอาศัยเหตุการณ์ภายในสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์ 
6.2 การตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอกมาพิจารณา 

จากแนวความคิดเรื่องความรู้ ความเข้าใจ  ดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า  ความรู้ความเข้าใจ
เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกันโดยตรง และรวมถึงการนําความรู้ความเข้าใจ  นั้นไปใช้ในสถานการณ์จริงๆ  ได้
ตามข้ันตอนทักษะต่างๆ  ทางสมอง 6 ชั้น ดังกล่าว คือความรู้ความเข้าใจการนําไปใช้ การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์ และการประเมินผล ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นสําคัญเนื่องจาก
ความรู้ ความเข้าใจสามารถส่งผลต่อการนําไปใช้หรือการปฏิบัติงาน 
 2.1.4     ประเภทของความรู้ 
 บลูม   และคณะ  (อ้างใน  ชิตหทัย  ภัทรธิยานนท์  2542:  12 – 14)   ได้จําแนก ความรู้
ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเรียงลําดับจากท่ีซับซ้อนน้อยที่สุดไปท่ีซับซ้อนน้อยที่สุด ดังนี้ 
 1.   ความรู้เฉพาะสิ่ง ( Knowledge of Specifics)   คือ การระลึกถึงสิ่งเฉพาะและชิ้นส่วน
ของสารที่อยู่โดดเดี่ยว การเน้นอยู่ที่สัญลักษณ์ท่ีมีความหมายเชิงรูปธรรม เรื่องนี้จัดอยู่ในระดับต่ําสุด
ของความเป็นนามธรรม   เรื่องนี้อาจได้รับการคิดว่าเป็นหน่วยของสิ่งที่ซับซ้อน และเป็นนามธรรม
ของความรู้ที่สร้างขึ้น ได้แก่ 

    1.1ความรู้ศัพท์เฉพาะ  (Knowledge of Terminology) เป็นความรู้ในเรื่อง
สัญลักษณ์จําเพาะบางอย่าง (ทั้งภาษาและมิใช่ภาษา) รวมทั้งความรู้ทางสัญลักษณ์ท่ียอมรับกันแล้ว
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเคยใช้เพียงครั้งเดียว หรือความรู้ในเรื่องที่เหมาะสม
กับการใช้ประโยชน์ของสัญลักษณ์นั้นๆ 
  1.2     ความรู้เท็จจริงเฉพาะสิ่ง  (Knowledge  of  Specific   facts)  เป็นความรู้
ในเรื่องวันที่  เหตุการณ์  บุคคล  สถานที่  ฯลฯ  ซึ่งอาจรวมสาระที่ถูกต้อง  และเฉพาะเจาะจง  เป็น
วันที่แน่นอนหรือปรากฏการณ์ที่มากหรือน้อยอย่างชัดเจน อาจรวมสาระเชิงประมาณ  เช่น  ช่วงเวลา
โดยประมาณ  หรือลําดับความมากน้อยโดยทั่วไปของปรากฏการณ์ 

2.   ความรู้เรื่องวิถีและการจัดกระทํากับสิ่งเฉพาะ (Knowledge lf  Way  and  meansOf 
Dealing  With  Specifics) คือ ความรู้ในเรื่องวิถีทางในการจัดระเบียบ ในการศึกษา ในการตัดสิน
และในการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งวิธีการค้นคว้าลําดับผลที่ได้ตามเวลาในปฏิทิน และมาตรฐานของ
การตัดสินใจในแต่ละสาขา และรูปแบบของการจัดระเบียบตามที่สาขากําหนด และตําเนินการความรู้
นี้จัดอยู่ในระดับกลางของความเป็นนามธรรมอยู่ระหว่าง ความรู้เฉพาะสิ่ง กับความรู้สิ่งทั่วๆ  ไป ไม่
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ต้องการให้นักเรียนทํากิจกรรมที่ต้องอาศัยเนื้อหา แต่ต้องการให้นักเรียนเกิดความสํานึกอย่างเงียบๆ  
ตามธรรมชาติได้แก่ 

      2.1   ความรู้แบบแผนนิยม  (Knowledge  of  Conventions)  เป็นความรู้ในเรื่อง
ลักษณะของวิถีทางในการจัดกระทํา และการนําเสนอความคิดและปรากฏการณ์ เพื่อการสื่อ
ความหมาย  และสอดคล้อง ผู้ทํางานสาขาวิชานี้ใช้ประโยชน์แบบฉบับทางการปฏิบัติ  และรูปแบบซึ่ง
เหมาะสมที่สุดกับวัตถุประสงค์ซึ่งมองดูเหมาะสมที่สุดกับปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องความ สังเกตว่าแม้
รูปแบบ  และประเพณีนิยมจะเป็นสิ่งที่สมมติข้ึน  หรือเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ หรือมีฐานมาจาก
อํานาจทั้งหลายก็ตามรูปแบบ  และประเพณีนิยมก็ยังคงมีอยู่  เพราะเป็นผลงานของการตกลงของคน
กลุ่มใหญ่หรือเกิดจากการที่แต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวปรากฏการณ์  หรือปัญหา 

     2.2   ความรู้เรื่องแนวโน้ม และลําดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trends  and 
Sequence) เป็นความรู้เรื่องกระบวนการ  ทิศทาง  และการเคลื่อนที่ของปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
เวลา 

         2.3   ความรู้เรื่องการจัดจําพวก และประเภท (Knowledge  of  classification  
andCategories) เป็นความรู้เรื่องชั้นต่างๆ ชุด ส่วนและการจัดเรียบเรียง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของ
สาขาวิชาที่กําหนดจุดมุ่งหมายของการโต้แย้ง  หรือของปัญหาที่ให้มา 

    2.4   ความรู้เรื่องเกณฑ์ (Knowledge  of  Criteria)  เป็นความรู้เรื่องเกณฑ์ตาม
ข้อเท็จจริง  หลักการ  ความคิดเห็น  และการปฏิบัติที่ได้รับการทดสอบ  หรือได้รับการตัดสิน 

    2.5   ความรู้เรื่องระเบียบวิธี  (Knowledge of Methodology) เป็นความรู้เรื่องวิธี
สืบส่วนเทคนิค และกระบวนการที่ใช้ในบางสาขา และที่ซึ่งในสิบสวนปัญหาและปรากฏการณ์
บางอย่างการเน้นความรู้ของแต่ละบุคคลในเรื่องวิธีการมากกว่าความสามารถในการใช้วิธีการ 

3.   ความรู้เรื่องสากลและเรื่องนามธรรมในสาขาต่างๆ  (Knowledge  of  the  Universes 
And  Abstractions  in  field)   คือ ความรู้เรื่องแผน และรูปแบบที่สําคัญๆ ที่ปรากฏการณ์  และ
ความคิดได้รับการจัดรวบรวมไว้ โครงสร้าง ทฤษฎี และข้อสรุปจํานวนมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อสาขาวิชา  
หรือซึ่งนํามาใช้ศึกษาปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหา ระดับนี้จัดเป็นระดับที่สูงสุดของความเป็น
นามธรรมและความซับซ้อน  ได้แก่ 

     3.1   ความรู้เรื่องหลักและข้อสรุปทั่วไป (Knowledge of Principle and 
Generalization) เป็นเรื่องความเป็นนามธรรมบางอย่าง ซึ่งสรุปข้อสังเกตปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม และมีคุณค่าในการอธิบาย บรรยาย ทํานาย หรือกําหนดการกระทํา หรือทิศทาง ที่
เหมาะสมและสอดคล้องท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ 

      3.2   ความรู้เรื่องทฤษฎีและโครงสร้าง (Knowledge of Theories and  
Structures)  ความรู้เรื่องตัวหลักการ และข้อสรุปทั่วไป รวมทั้งความสัมพันธ์ของมัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ภาพพจน์ของเหตุการณ์  ปัญหา  หรือสาขาที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนครอบคลุม  และเป็นระบบท่ีเป็น
เรื่องท่ีเป็นนามธรรมมากที่สุด  และได้รับการนํามาใช้แสดงความสัมพันธ์  และการจัดระเบียบของสิ่ง
จําเพาะต่างๆ  จํานวนมาก 
 2.1.5     วิธีการวัดความรู้ 
 สุมาลี จันทร์ชลอ (2542: 54 – 69) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถใน
แต่ละข้ัน  ตามแนวความคิดโครงสร้างของความรู้ 6 ขั้น จากข้ันตอนที่ง่ายที่สุดไปยังขั้นท่ียากและ
ซับซ้อนมากขึ้นของอนันต์ ศรีโสภา  (2525  :  14 – 15) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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1. วิธีการวัดระดับของความรู้ความจําเป็นการวัดความสามารถขั้นต่ําสุด  การถาม  เพื่อวัดสิ่ง
เกี่ยวข้องกับการให้ระลึกถึง  (Recall)  ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง  และทั่วไปคําถามที่ใช้วัดใน
ระดับนี้  ได้แก่  ข้อคําถามวัดความจําเนื้อเรื่องข้อคําถามวัดความจําวิธีดําเนินการ และข้อคําถาม
วัดความจําความรู้รวบยอด 

2. วิธีการวัดระดับความเข้าใจ  เป็นการวัดความสามารถ  ที่สูงกว่าความรู้ความจํา  แต่ผู้ตอบ  ยังมี
ความรู้ความจํา  เป็นพ้ืนฐานมาก่อนจึงจะมีความเข้าใจ  คําถามจะไม่ถามตรงจากตําราหรือสิ่งที่
สอนไว้  แต่โยงความรู้ที่เรียนมาสัมพันธ์กับคําถามแล้วเปลี่ยนเป็นคําตอบใหม่  ภาษาหรือสํานวน
ใหม่รูปแบบใหม่  คําถามท่ีใช้วัดในระดับนี้  ได้แก่  ข้อคําถามวัดความสามารถในการแปลความ  
ข้อคําถามวัดความสามารถ  ในการตีความ  และข้อคําถามวัดความสามารถในการขยายความ 

3. วิธีการวัดระดับ  การนําไปใช้  เป็นการวัดความสามารถในการนําเอาความรู้  ความเข้าใจมา
ประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ได้อย่างเหมาะสม ได้อย่างเหมาะสม
ใช้วัดในระดับนี้  ได้แก่  ข้อคําถามวัดการนําไปใช้ 

4. วิธีการวัดระดับวิเคราะห์  เป็นการวัดความสามารถในการแยกแยะ หรือแจกแจงรายละเอียด
ของเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติออกเป็นระดับย่อยๆ โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ  
เพ่ือค้นพบข้อเท็จจริง และคุณสมบัติบางประการ  คําถามที่ใช้วัดในระดับนี้ ได้แก่ข้อคําถามวัด
การวิเคราะห์ความสําคัญ ข้อคําถามวัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และข้อคําถามการวิเคราะห์
หลักการ 

5. วิธีการวัดระดับสังเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการรวบรวม และผสมผสานรายละเอียด
ปลีกย่อยของข้อมูล สร้างเป็นสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม  ความสามารถดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ของความติดริเริ่มสร้างสรรค์  คําถามที่ใช้วัดระดับนี้  ได้แก่  ข้อคําถามวัดการสังเคราะห์
ข้อความ  ข้อคําถามวัดการสังเคราะห์แผนงาน และข้อคําถามวัดการสังเคราะห์ความสัมพันธ์
วิธีการวัดระดับประเมินค่า  เป็นการวัดความสามารถในการสรุปคุณค่าหรือตีราคาเก่ียวกับ
เรื่องราวความคิดพฤติกรรม  ว่า  ดี  เลว  เหมาะ ไม่เหมาะเพ่ือจุดประสงค์บางประการ  คําถาม
ที่ใช้วัดระดับนี้  ได้แก่  ข้อคําถามวัดการประเมิน โดยเกณฑ์ภายใน  และข้อคําถามวัดการ
ประเมินโดยเกณฑ์ภายนอก 

6. ประเมินผลโดยอาศัยที่ข้อเท็จจริงภายนอกและภายใน  เป็นการวัดความสามารถในการตีความ  
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ก่อให้เกิดข้อสรุปโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่  ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจที่
แต่ละบุคคลสั่งสมมาในอดีต คําถามที่ใช้วัดระดับนี้ ได้แก่  ข้อคําถามวัดการประเมิน โดยเกณฑ์
ภายใน และข้อคําถามวัดการประเมินโดยเกณฑ์ภายนอก 
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 การวัดความรู้ทั้ง 6 ขั้นนี้ สามารถเขียนขั้นตอนการวัดจากระดับความรู้ระดับต่ําขึ้นมาหา
ระดับสูงจะได้ดังรูปต่อไปนี้ 
การประเมินผล 
(Evaluation) 
 
 
การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 
 
การวิเคราะห์ 
(Analysis) 
 
การนําไปใช้ 
(Application) 
ความเข้าใจ 
(Comprehension) 
 
ความรู้ความจํา 
(Knowledge) 
 
 
ภาพที่  2.1 แสดงการวัดระดับการเรียนรู้ด้านความรู้ ความคิดตามแนวคิดของบลูมและคณะ 
ที่มา  :  ไสว เลี่ยมแก้ว (2528:  119) 
 

2.1.6 เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ 
ชวาล  แพรัตกุล (2526:  201 – 205)  ได้อธิบายว่า การวัดความรู้เป็นการวัดสมรรถภาพ

สมองด้านการลึกออกของความจํานั้นเองเป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรือเคยรู้
เห็นและทํามาก่อนทั้งสิ้นการวัดความรู้ความจํา สามารถสร้างคําถามวัดสมรรถภาพด้านนี้ได้หลาย
ลักษณะด้วยกัน ลักษณะของคําถามก็แตกต่างกันออกไปตามชนิดของความรู้ความจํา แต่ก็จะมี
ลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นคําถามให้ระลึกถึงประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีจําได้ไว้ก่อนแล้วไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของคําศัพท์ นิยาม ระเบียบ แบบแผน หรือหลักการทฤษฎีต่างๆ เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้มี
หลายชนิด แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกันออกไปในที่นี้จะ
กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ที่นิยมกันมากคือแบบทดสอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2531: 21 
– 25 ) 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543:  96 – 79) กล่าวถึงแบบทดสอบ (Test) คือชุดของสิ่งเร้าที่นําไปใช้
กระตุ้นให้บุคคลตอบสนองออกมาของสิ่งเร้านี้มักจะอยู่ในรูปของข้อความ ซึ่งอาจให้เขียนคําตอบให้
แสดงพฤติกรรมให้พูดออกมาทางวาจาก็ได้ ทําให้สามารถวัดได้  สังเกตได้ และนําไปสู่การแปล
ความหมายได้ แบบทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลทั้งด้านพุทธิปัญญา ด้านจิตอารมณ์และด้าน
ทักษะ  แต่นิยมใช้วัดทางพุทธิปัญญาเป็นส่วนใหญ่ โดยแบบทดสอบชนิดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Achievement  Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ  ที่

6. ประเมินผลโดยอาศัยข้อเท็จจริง 
ภายนอก,  ประเมินผลโดยอาศัย 
ข้อเท็จจริงภายใน 

5. สังเคราะห์ความสัมพันธ์ 
สังเคราะห์แผนงาน สังเคราะห์ข้อความ 

4. วิเคราะห์หลักการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
  วิเคราะห์ความสําคัญ 

3. การนําไปใช้ 
 

2. ขยายความ  ตีความ  แปลความ 
 

1. จําความรู้รวบยอด  จําวิธีการดําเนินการ  จําเนื้อเรื่อง 
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ผู้เรียนได้จากประสบการณ์ทั้งปวง ทั้งจากทางบ้าน และสมรรถภาพสมองด้านต่างๆที่ผู้เรียนได้จาก
ประสบการณ์ท้ังปวง ทั้งจากทางบ้าน และสถาบันการศึกษา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ทางการ
เรียนนี้  ยังแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
  1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง ( Teacher - made   Test) เป็นแบบทดสอบที่
สร้างกันโดยทั่วไป เมื่อต้องใช้ก็สร้างขึ้น ใช้แล้วก็เลือกกันไป ถ้าจะนํามาใช้อีกก็ต้องดัดแปลปรับปรุง
แก้ไข เพราะเป็นแบบทดสอบที่ขาดคุณภาพ 
  2.  แบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบท่ีได้มีการ
พัฒนาด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติมาแล้วหลายครั้งหลายหน จะมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งด้านความ
เที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากง่าย อํานาจจําแนก ความเป็นปรนัย และมีเกณฑ์ปกติ ( Norm) ให้
เปรียบเทียบด้วยรวมความแล้วต้องมีมาตรฐานทั้งด้านการดําเนินการสอบและการแปลผลคะแนนที่ได้ 
 แบบทดสอบทั้ง  2  ประเภทนี้  จะถามเนื้อหาเหมือนกันคือ  ถามสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการ
เรียนการสอน  ซึ่งจัดกลุ่มการปฏิบัติเกี่ยวกับแบบทดสอบได้  6  ประเภท  คือ  ความรู้ความจําความ
เข้าใจ  การไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า 
 รูปแบบของการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นิยมใช้อยู่  3 รูปแบบ 
  1. แบบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบที่อาศัยการซักถามเป็นรายบุคคลให้
ได้ผลดีถ้ามีผู้เข้าสอบจํานวนน้อย เพราะต้องใช้เวลามาก ถามได้ละเอียดเพราะสามารถตอบโต้กันได้ 
  2. แบบเขียนตอบ (Paper – pencil) เป็นการสอบท่ีเปลี่ยนแปลงมาจากการสอน
ปากเปล่า เนื่องจากจํานวนผู้เข้าสอบและมีเวลาจํากัด 
  3. แบบความเรียง (Essay   Type) เป็นการสอบท่ีให้ผู้ตอบได้รวบรวมเรียบเรียงคํา
พูดของตนเองแสดงเจตคติ และความรู้สึก ความคิดได้อย่างอิสระ ภายใต้หัวข้อเรื่องท่ีกําหนดให้เป็น
ข้อสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมเก่ียวกับด้านการสังเคราะห์ได้อย่างดี แต่มีข้อเสียเพราะการให้คะแนน 
ทําให้มีความเป็นปรนัยได้ยาก 
 
2.2     ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับเจตคติ 
 2.2.1     ความหมายของเจตคติ 
 วิไลลักษณ์  ชมพูศรี  (2544:  53) กล่าวว่า   “เจตคติ (Attitude) เป็นคําที่มีรากศัพท์ภาษา
ละตินว่า “APTUS” แปลว่า โน้มเอียงเหมาะสม” ส่วนคําจํากัดความนั้นนักวิชาการหลายๆ ท่านได้ให้
ทัศนะต่างๆ กันดังนี้ 
 Allport  (1953:  810)   กล่าวว่า  เจตคติที่ภาวะความพร้อมทางประสาทและสมองจัดไว้
เป็นระเบียบ โดยอาศัยประสบการณ์เข้าช่วย  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกําหนดแนวทางและความ
แปรเปลี่ยนในเรื่องการตอบสนอง (Response) ของบุคคลต่อสถานการณ์ (Situation)  และสิ่งต่างๆ
(Objects)  ทั้งหมดท่ีมันเข้าไปเกี่ยวข้อง 
 Katz  (1960:  163 – 204) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีจะชอบหรือไม่ชอบและ
ความรู้ความเชื่อ  ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งหนึ่ง 
 Kendle  (1963 – 572) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง  สภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล  สถาบัน  สถานการณ์หรือแนวความคิด 
 Thurstone  (1967:  77)  กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของมนุษย์ที่เก่ียวกับ
ความรู้อคติ  ความคิด  ความกลัวต่อสิ่งบางสิ่ง 
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 Good  (1973:  48)   กล่าวว่า  เจตคติ  หมายถึง  ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะได
ลักษณะหนึ่งที่เป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง บุคคล  หรือสิ่งใดๆ  ซึ่งเป็น
แนวโน้มในการที่จะแสดงหรือมีปฏิกิริยาในทางบวกหรือในทางลบ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับค่านิยมของบุคคล
และประสบการณ์ทางสังคมที่ฝังรากลึกอยู่ 
 ขัตติยา  กรรณสูด  (2516:  2) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือหลายสิ่งก็ตาม ในลักษณะที่เป็นอัดวิสัย (Subjective) อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นหรือมีผลให้เกิด
กระทบหรือแสดงออกท่ีเรียกว่าพฤติกรรม 
 ชม  ภูมิภาค (2516:  210) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง วิถีแห่งความรู้สึกของคนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 อเนกกุล  กรีแสง (2521:  147) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ระบบของความคิด ความรู้สึกและ
แนวโน้มของพฤติกรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในด้านที่เก่ียวกับตัวบุคคล สิ่งของและความคิดเห็น 
เจตคติเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลพิจารณาความสําคัญของสถานการณ์ต่างๆ 
ในสังคม และมีอิทธิพลต่อการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้องกับตน 
 สุชาติ   ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2523  :  45 – 47)   กล่าว  เจตคติ หมายถึง สภาวะของความ
พร้อมหรือแนวโน้มที่จะกระทําหรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะบางอย่าง เจตคตินี้จะ
แสดงออกให้เห็นจากคําพูดหรือพฤติกรรม  เมื่อได้ผลสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจตคตินั้น  คนแต่ละคนจะมี
เจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากน้อยแตกต่างกัน แต่ลักษณะที่สําคัญของเจตคติก็คือ ความเป็นนามธรรม
การศึกษาเจตคติจึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อจะได้ทําการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการต่างๆเช่น  การ
สื่อสาร การโฆษณา  การศึกษา เป็นต้น 
 ธํารงศักดิ์  หมื่นจักร และศรีสง่า กรรณสูตร (2524  :  149) กล่าวว่า  เจตคติ  หมายถึง
สภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว  เช่น สัญลักษณ์เครื่องหมาย  
บุคคล  คําพูด สิ่งของ วัตถุ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมต่างๆ โดยที่ความรู้สึกนี้อาจเป็นในทางบวกหรือลม  
เช่น  ชอบไม่ชอบ  ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินสิ่งแวดล้อม  หรือสิ่งเร้าโดยตัวของบุคคลนั้นเอง 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ  (2526: 1 – 3) กล่าวว่า เจตคติเป็นความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งต่างๆ  เช่น บุคคล  สิ่งของ  การกระทํา  สภาพการณ์  และอ่ืนๆ  รวมทั้งท่าทีที่แสดงออกท่ีบ่ง
ถึงสภาพของจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล (2527: 259 – 260) กล่าวว่าเจตคติเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของเรามาก ซึ่งอาจสังเกตได้จากการที่เรามักจะมีแนวโน้มเอียงสนองตอบต่อสิ่งเร้า
ต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานการณ์หรืออุดมการณ์ ฯลฯ  ในรูปของการประเมินค่า เช่น  บางคน
ชอบ มรว.  คึกฤทธิ์  ปราโมช บางคนไม่ชอบภาพยนตร์ไทยและเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า
ความชอบหรือไม่ชอบของบุคคลก็คือแนวโน้มที่เขาจะแระเมินค่าสิ่งต่างๆ  ในแง่บวกหรือแง่ลบนั้นเอง 
 เสรี   วงษ์มณฑา (2529:  68) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติ
ประกอบไปด้วยความรู้ ความรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรม 
 นิกา   แก้วศรีงาม (2532:  68) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ลักษณะของความรู้สึกของบุคคลที่
จะตอบสนองต่อบุคคล  สิ่งของ  หรือสถานการณ์ต่างๆ ในทางที่ดีหรือทางท่ีไม่ดี ในลักษณะที่ว่า
บุคคลนั้นมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ต่อสิ่งของ ต่อบุคคล หรือต่อสถานการณ์ต่างๆซึ่งความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบนี้ จะทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่มีความรู้สึกนั้นๆ   ไปใน
แนวทางท่ีดีหรือไม่ดีได้ 
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 Gary (1992:  127) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง แนวโน้มการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมั่นคง
เพ่ือตอบสนองเฉพาะอย่างต่อสิ่งของ สถานการณ์ บุคคล หรือประเภทของบุคคล 
 ทรงพล ภูมิพัฒน์ (2538:  184) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่บุคคลจะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าต่างๆ ในลักษณะใด ซึ่งอาจจะวัดออกมาได้ในเชิงของความเข้มของการตอบสนองนั้นๆ  ว่า
อ่อนหรือเข้มมากน้อยเพียงไร 
 นพมาศ  ธีรเวคิน (2539:  89) กล่าวว่า เจตคติ หรือทัศนคติ คือ ความเชื่อ และความรู้สึก
บางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อม และเราได้เจตคติมาโดยการเรียนรู้ เมื่อเราเรียนรู้แล้วเจตคติจะอยู่
ค่อนข้างคงทน และสุดท้ายแม้ว่าเจตคติจะถูกอิทธิพลของประสบการณ์ แต่มันก็มีอํานาจบาง
พฤติกรรมได ้
 Coon (1998:  677) กล่าวว่าเจตคติ หมายถึง การผสมผสานของความเชื่อ และอารมณ์ท่ีทํา
ให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อบุคคลอื่น หรือสถานการณ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
 Plotnik  (1999:  588)   กล่าว   เจตคติ  หมายถึง ความเชื่อ หรือความเห็นใด ที่ได้จากการ
ประเมิน  สิ่งของ  บุคคล  หรือสถานการณ์ต่างๆ  ที่ต่อเนื่องจากเชิงลบจนถึงเชิงบวก  และสิ่งนั้นมีผล
ทําให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในแนวทางที่แน่นอนต่อสิ่งของ  บุคคล  หรือสถานการณ์
นั้นๆ 
 พวงรัตน์   ทวีรัตน์ (2543: 106) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลต่างๆอันเป็น
ผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่างๆ ไปใน
ทิศทางหนึ่ง หรืออาจเป็นไปในทางสนับสนุน หรือทางต่อต้านก็ได้ 
 สรุปว่า  เจตคติ  หมายถึง  ลักษณะของความเชื่อ  ความรู้สึกภายในของบุคคลที่มีต่อสิ่งของ
บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางการตอบสนองของพฤติกรรมที่มี
ต่อส่งนั้นๆ  โดยอาจมีท้ังทางบวกหรือทางลบ  เช่น ชอบ หรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

2.2.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
ณรงค์ศักดิ์   จันทร์นวล  (2527:  666 – 668) กล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วเจตคติทุกชนิดจะมี

องค์ประกอบที่เหมือนกันอยู่ 3 ประเภท คือ 
 1.     องค์ประกอบทางด้านความเชื่อ (Cognitive or Belief Component)    
 องค์ประกอบทางด้านความเชื่อ   หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  นักเล่นรถ
มีความเชื่อว่า  รถยนต์ยี่ห้อเบนซ์  ทําจากเยอรมัน  เป็นรถที่มีคุณภาพดี  คงทน  และนักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าโลกที่เราอยู่นั้นมีรูปร่างกลม  ความเชื่อเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัว   และการเรียนรู้จากผู้อื่น
เช่น  คําบอกเล่า  หรือจากการอ่านหรือได้ยินได้ฟังข่าวสารทางสื่อมวลชล 

2. องค์ประกอบทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Emotional or Feeling) 
องค์ประกอบทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึก หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านความรู้สึก 

หรืออารมณ์ของบุคคลที่มีต่อวัตถุ  หรือสิ่งต่างๆ  ในการจัดองค์ประกอบทางอารมณ์อาจทําได้หลาย
วิธีหนึ่งคือ การถามตัวบุคคลว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งนั้น เช่น มีความรู้สึกในทางบวกหรือลบ 
อีกวิธีหนึ่งคือ  วัดจากปฏิบัติการตอบสนองทางด้านร่างกายของบุคคล  วิธีนี้ยึดหลักว่าอารมณ์ท่ีถูก
กระตุ้นทําให้กระบวนการต่างๆ  ในร่างกายเปลี่ยนแปลง  เช่นอคติ (Prejudice)  อาจทําให้เกิดความ
กล้าหรือความโกรธ  มักจะมีเหงื่อไหลออกมาแทนท่ีจะถามเขาว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อนักจิตวิทยา 
นอกจากนั้นเราอาจสามารถดูได้จากเครื่องมือที่ระบุอารมณ์อัตราการเต้นของหัวใจ การตอบสนอง
ของผิวหนังและการหรี่หรือเบิกกว่างของนัยน์ตา จะสามารถบอกได้ว่าอารมณ์ของบุคคลอยู่ในระดับ
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ใด  ตัวแปรที่บ่งว่าอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อวัตถุจะเป็นไปในรูปใดนั้นอาจจะเป็นความรู้และ
ประสบการณ์และแต่ละบุคคลนั้นเอง  เช่น  ถ้านักศึกษาชาวอเมริกันผิวขาวมีความเชื่อมั่นมั่นว่านิโกร
เป็นความเกียจคร้าน และตัวเขาเองเป็นคนที่มีความมั่นใจเช่นกัน ในกรณีนักศึกษาผิวขาวจะมี
ความรู้สึกทางลบต่อคนนิโกร ประสบการณ์บุคคลอาจเป็นตัวตัดสินอารมณ์ของบุคคล  ถ้าหากบุคคล
จะมีประสบการณ์โดยตรงในแง่ลบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ก็อาจทําให้เขาเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือทางลบต่อ
สิ่งนั้นด้วย 

3. องค์ประกอบทางพฤติกรรมหรือการกระทํา  (Behavioral  or  Action  Component) 
องค์ประกอบทางพฤติกรรมหรือการกระทํา  หมายความว่า  บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบัติ

ต่อวัตถุหรือกลุ่มบุคคลอย่างไร  ในกรณีนี้ความเชื่อและความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม   และ
พฤติกรรมก็สามารถมีอิทธิพลต่อความเชื่อและความรู้สึกของบุคคลได้เช่นเดียวกัน 
 อาจกล่าวได้โดยทั่วไปว่า  เจตคติเกิดจากการเรียนรู้  แหล่งที่ทําให้เกิดเจตคติมีมากมาย  แต่
อาจรวมเป็นหัวข้อใหญ่ที่สําคัญ 3 หัวข้อ คือ ประสบการณ์ส่วนตัว อิทธิพลของบุคคลอื่นมีอิทธิพลต่อ
เจตคติมากที่สุด 
 ณรงค์ศักดิ์  สินสวัสดิ์ (2518:  37 – 44) กล่าวว่า เจตคติของบุคคลสามารถถูกทําให้
เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี เชื่อว่าองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง  องค์ประกอบอื่นจะมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน 
 Feldman (1998: 331) ได้เสนอรูปแบบไตรมิติของเจตคติหรือท่ีเรียกว่า The   
ABCTripartite model ดังนี้ 
 1.องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective   Component) คือผลรวมของการแสดงออกทาง
อารมณ์ในเชิงบวก และเชิงลบ 

2.องค์ประกอบด้วยพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ แนวโน้ม หรือความตั้งใจที่
จะแสดงพฤติกรรมในทางที่สะท้อนถึงเจตคต ิ
 3.องค์ประกอบด้านสติปัญญา ( Cognitive Component)   คือ ความเชื่อ (beliefs) และ
ความคิด (thoughts) เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเจตคติ 
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 ทั้ง  3 องค์ประกอบนี้มีปฏิสัมพันธ์กันและกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้   การแสดงออก
ทางอารมณ์ส่งผลการแสดงออกทางพฤติกรรม   ในขณะที่ความเชื่อก็ส่งผลต่อการแสดงออกทาง
อารมณ์ดังภาพท่ี 2.2 

 
 

ภาพที่   2.2 รูปแบบไตรมิติของเจตคติ 
ที่มา:  Feldman (1998:  331) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attitude 

 

องค์ประกอบด้าน 
สติปัญญา (Cognitive 

Component) 

องค์ประกอบด้วย 
ความรู้สึก 

(Affective   Component) 

องค์ประกอบด้าน 
พฤติกรรม 

(Behavioral   Component) 
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ฑิตยา  สุวรรณะชฎ    (2527  :  18)   ได้แสดงแผนภาพองค์ประกอบของเจตคติไว้ดังนี้ 

 
ภาพที่   2.3   แสดงองค์ประกอบของเจตคติ 
ที่มา  :   ฑิตยา    สุวรรณะชฎ   (2527   :   18) 
 
 นอกจากแนวความคิดเจตคติมี  3 องค์ประกอบแล้ว มีนักจิตวิทยาบางกลุ่มเสนอแนวคิดท่ี
แตกต่างออกไปดังนี้ (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์   2540:  240) 
 1.     เจตคติสององค์ประกอบ แนวคิดนี้ระบุว่าเจตคติมีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้น คือ
องค์ประกอบด้านความรู้ กับองค์ประกอบด้านท่าที ความรู้สึก นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวความคิดนี้
ได้แก่ Katz และ Rosenberg 

2.     เจตคติองค์ประกอบเดี่ยวแนวคิดนี้ระบุว่า เจตคติมีเพียงองค์ประกอบเดียว  คือ
องค์ประกอบด้านท่าทีความรู้สึก  ซึ่งแสดงออกหรือตอบสนองต่อที่หมายเจตคติในทางชอบหรือไม่
ชอบ  ดี  หรือ  ไม่ดี  นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่  Bem.   Fishhein  &  Ajzen.Insko  
และ  Turstone 
 ลักษณะทั่วไปของเจตคติ 

MeDavid  and  Harrari  (1968:  130 – 131)  กล่าวถึง  คุณสมบัติของเจตคติไว้ว่า  เจต
คติเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง  และยังเป็นสิ่งที่มีลักษณะค่อนข้างเสถียรภาพ  เจตคติไม่ใช่
สิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งจนไม่สามารถทํานายหรือ
คาดหมายได้  และไม่ใช่สิ่งที่ม่ันคงถาวรจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 พะยอม   วงศ์สารศรี  (2526:  230 – 231) ได้สรุปลักษณะของเจตคติไว้ดังนี้ 

  1.เจตคติกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม  เมื่อบุคคลมีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เราจะรู้ได้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา อาจจะแสดงออกมาด้วยคําพูด สีหน้า
และท่าทางได้ 

ความรู้สึก 
(Affective) 

ความรู้ 
(Cognitive) 

การปฏิบัติ 
(Behavior) 

ค าพูดที่แสดง 
ถึงความรู้สึก 

การรับรู้ค าพูด 

ที่แสดงถึง 
ความเชื่อ 

สิ่งเร้า  :  บุคคล 
สถานการณ์ 
กลุ่ม  Social 

issues 
 

เจตคต ิ

 

การปฏิบัติที่ 
แสดงออกค าพูดที่ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
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  2.เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน  บุคคลอาจมีความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ
ซับซ้อนมาก 

  3.เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้  เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จะเป็นในทางดี
หรือไม่ดีก็ตามอาจเปลี่ยนแปลงได้  ถ้าสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆ  เปลี่ยนแปลงไป  หรือมี
การได้รับข้อมูลใหม่มากขึ้น  เจตคติของบุคคลเปลี่ยนจากเจตคติที่ยอมรับไปสู่เจตคติที่ไม่ยอมรับหรือ
เปลี่ยนจากเจตคติที่ไม่ยอมรับไปสู่เจตคติที่ยอมรับ 
 รวีวรรณ   อังคนุรักษ์พันธุ์   (2533:  14 – 15)  ได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของเจตคติว่าเจต
คติเป็นความรู้สึกที่บ่งชี้บอกลักษณะทางจิตใจ  อารมณ์  ของบุคคล  อาจเป็นลักษณะที่ไม่แสดงออก
มาภายนอกให้บุคคลอื่นเห็น หรือเข้าใจก็ได้  ซึ่งมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญ 5 ประการดังนี้ 

  1. เจตคติเป็นเรื่องของอารมณ์ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไข หรือ
สถานการณ์ต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  บุคคลจะมีการกระทําท่ีเสแสร้งโดยการแสดงออกไม่ให้ตรงกับ
ความรู้สึกของตน  เมื่อเขารู้ตัวหรือรู้ว่ามีคนสังเกต 

  2. เจตคติเป็นเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรู้ของบุคคลอาจเหมือนกัน แต่รูปแบบ
การแสดงออกแตกต่างกันไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกันแต่ความรู้สึกแตกต่างกันได้ 
   3. เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรู้สึก สามารถแสดงออกได้
สองทิศทาง เช่น ทิศทางบวกเป็นทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเป็นทางท่ีสังคมไม่ปรารถนา 
   4. เจตคติมีความเข้ม (Intensity) ความรู้สึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ์
เดียวกันแต่อาจแตกต่างกันในเรื่องความเข้มที่บุคคลรู้สึกมากน้อยต่างกัน 
   5. เจตคติต้องมีเปูาหมาย (Target) ความรู้สึกจะเกิดขึ้นลอยๆ ไม่ได้ 
 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดเจตคติ 

Coon (1998:  677 – 679)   ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดเจตคติดังต่อไปนี้ 
1. การติดต่อโดยตรง (Direct contact)  ประสบการณ์ตรงของบุคคลที่มีเปูาหมายของเจต

คต ิ
 2. การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interaction with others)   จากการสนทนาโต้ตอบกับผู้ที่มีเจต
คติเฉพาะเรื่อง 
 3. การอบรมเลี้ยงดู (Child Rearing) เป็นผลมาจากค่านิยม ความเชื่อ การปฏิบัติของพ่อ  
แม่ 
 4. การเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group Member)    
 5. สื่อมวลชน (Mass Media) รวมไปถึงสื่อ เช่น นิตยสาร และโทรทัศน์ ที่เข้าถึงผู้รับจํานวน
มาก 

นอกจากนี้  พะยอม วงศ์สารศรี (2526:  230) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดเจตคติไว้ดังนี้ 
1. การอบรมเลี้ยงดู มีส่วนสําคัญท่ีจะปลูกฝังเจตคติตั้งแต่วัยเด็ก สังเกตได้ชัดจากที่ได้รับการ

ปลูกฝังกล่อมเกลาจากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
2. การได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้  ประสบการณ์มีบทบาทในการหล่อหลอมเจตคติ

ของบุคคล 
3. การเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน มีส่วนให้เจตคติที่มีอยู่นั้นแพร่ขยายไปสู่สิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกันได้ 
4. การเลียนแบบ โดยปกติการเลียนแบบเจตคติจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เป็นตัวต้นแบบ

เป็นคนที่น่าเคารพนับถือ  หรือมีบุคลิกภาพที่ทําให้ผู้ใกล้ชิดชื่นชม  พอใจ 
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นิกา  แก้วศรีงาน  (2532:  23) กล่าวว่า เจตคติของแต่ละคนจะเกิดจากการเรียนรู้ โดยการ
เลียนแบบบุคคลข้างเคียง โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดและจากสื่อมวลชนที่เสนอข้อมูลแง่มุมต่างๆ ทําให้
บุคคลเกิดเป็นความรู้สึกในทางบวกและทางลบต่อสิ่งของบุคคลหรือสถานการณ์ได้ นอกจากนั้นเจต
คติอาจจะเกิดจากประสบการณ์เติมที่บุคคลนั้นได้รับมาในอดีต 
 จําลอง เงินดี (2541:  372)   กล่าวว่า เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ในสังคม บุคคลจะมีแนวโน้ม
ที่จะรับเอาเจตคติของบุคคลอื่นที่เรามีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนม ภายในกลุ่มของตนนั้น บุคคลจะ
ถือว่าเป็นรางวัลเมื่อได้รับการยอมรับภายในกลุ่มเจตคติส่วนมากของเราได้มาจากการกระทําของเราที่
ลงไปแล้ว ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละคน 
 จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  เจตคติของบุคคลเกิดจากการเรียนรู้โดยได้รับจากการ
อบรมเลี้ยงดู จากประสบการณ์ท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจากสื่อมวลชน และจากการเลียบแบบ
บุคคลที่เป็นต้นแบบ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งผลให้บุคคลเกิดเจตคติ 
 2.2.5     บทบาทของเจตคติ 
             บคุคลสามารถแสดงเจตคตอิอกได ้ 3 ประการด้วยกัน (จาระไน แกนโกศล 2529:590) คือ 

1. ประเภทแรก ได้แก่ เจตคติทางเชิงบวก เป็นเจตคติที่ชักนําให้บุคคลแสดงออกมีความรู้สึก 
หรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลอ่ืนหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งรวมทั้งหน่วยงาน 
องค์กร สถาบัน และการดําเนินการขององค์การอื่นๆ เช่น กลุ่มเกษตรย่อมมีเจตคติทางบวก หรือมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อสหกรณ์การเกษตรและให้ความสนับสนุนร่วมมือด้วยการเข้าเป็นสมาชิกและเข้าร่วม
ในกิจกรรมต่างอยู่เสมอ เป็นต้น 
 2. ประเภทที่สอง ได้แก่ เจตคติทางลบหรือไม่ดี คือ เจตคติท่ีสร้างความรู้สึกเป็นไปในทาง
เสื่อมเสีย   ไม่ได้รับความเชื่อถือหรือไว้วางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัยรวมทั้งเกลียดชังต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราวหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหน่วยงานองค์การสถาบัน   และการ
ดําเนินกิจการขององค์การอื่นๆ เช่น พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคน อาจมีเจตคติเชิงลบต่อบริษัท
ก่อให้เกิดอคติข้ึนในจิตใจของเขาจนพยายามประพฤติและปฏิบัติต่อด้านกฎระเบียบของบริษัทอยู่
เสมอ 
 3. ประเภทที่สาม คือ เจตคติท่ีบุคคลไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องราว หรือปัญหาใดปัญหา
หนึ่ง  หรือต่อบุคคล  หน่วยงาน  สถาบัน  องค์การและอ่ืนๆ  โดยสิ้นเชิง  เช่น  นักศึกษาบางคนอาจมี
เจตคตินิ่งเฉยต่อความคิดเห็นต่อปัญหาโต้เถียงหรือกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษาอนึ่งเจต
คติท้ัง  3  ประเภทนี้  บุคคลอาจจะมีเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันก็ได้  ขึ้นอยู่กับ
ความมั่นคงในเรื่องความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด  ที่มีต่อบุคลากร  สิ่งของ  การกระทําหรือสถานการณ์  
เป็นต้น  ซึ่งถ้าเจตคติของบุคคลแต่ละคนถูกกระตุ้นให้แสดงออกมาในรูปของความเห็นร่วมกันก็จะ
เปลี่ยนเป็นสาธรณมติไป 
 ปภาวดี  ดุลยจิตตา   (2527:  542 – 54) กล่าวถึง ผลของพฤติการณ์ถดถอยของคนทํางาน
เมื่อมีเจตคติท่ีไม่ดีต่องาน 

1. อัตราการออกจากงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่องานและอัตราการออกจากงาน
เป็นความสัมพันธ์ทางลบ  ยิ่งคนทํางานมีเจตคติดีต่องานมากเท่าใดอัตราการออกจากงานก็ยิ่งน้อยลง
เท่านั้น 

2. การจาดงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างหารขาดงานและเจตคติต่องานเป็นความสัมพันธ์
ในทางลบ  ยิ่งคนทํางานมีเจตคติดีต่องานมาก การขาดงานก็ยิ่งน้อยลง คนทํางานที่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อ
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งาน  มีแนวโน้มที่จะขาดงานมากกว่าคนที่มีเจตคติที่ดีต่องาน  อย่างไรก็ตามลักษณะการขาดงานนั้น
จะต้องเป็นการขาดงานที่ไม่มีเหตุผลสมควรด้วยจึงจะเป็นเครื่องมือชี้เห็นถึงเจตคติที่ไม่ดีต่องาน 

3. สุขภาพของคนทํางาน  เจตคติที่ไม่ดีต่องานนําไปสู่สุขภาพจิตที่เสื่อมโทรม  ซึ่งจะทําให้
สุขภาพกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงในลําดับถัดมา  ความเครียด  ความกังวล  นํามาซึ่งความเจ็บปุวยด้วย
โรคหัวใจ และโรคกระเพราะอาหาร  เป็นต้น 
 ผลทั้งสามประการนี้เป็นพฤติกรรมถดถอยของคนทํางาน  เมื่อมีเจตคติท่ีไม่ดีต่องาน
พฤติกรรมถดถอยนี้มีผลต่อองค์กร  การขาดงานทําให้การทํางานปกติเสียไป  ทําให้เกิดความล่าช้า
และทําให้องค์กรต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่คนทํางาน  การเข้าออกงานก็ทําให้การปฏิบัติงาน
หยุดชะงัก  และทําให้องค์กรต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและอบรมคนงานใหม่  ซึ่งมักมี
จํานวนไม่ใช่น้อย  ดังนั้นผู้บริหารจึงควรรู้ควรสร้างเสริมเจตคติท่ีดีให้บังเกิดข้ึนแก่คนในองค์กร 
 การเปลี่ยนเจตคติ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม  (Theories  of  Attitude  and  Behavior 
Change) ของ  Zimbabo  et.  Al.  (1977  :  49 -53) กล่าวไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเจตคติข้ึนอยู่กับ
ความรู้ คือ  ถ้ามีความรู้  ความเข้าใจดี  เจตคติก็จะเปลี่ยนแปลง  เมื่อเจตคติเปลี่ยนแปลงก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา  ความรู้  เจตคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง 3 อย่างนี้  มีความ
เชื่อมโยงกันการที่จะให้เกิดการยอมรับปฏิบัติในสิ่งใด จะต้องพยายามเปลี่ยนเจตคติเสียก่อนโดยการ
ให้ความรู้ 
 การศึกษาโดยภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (อ้างในวิไล
ลักษณ์  ชมพูศรี  2544  :  57 – 58)  พบว่า  เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  ได้แก่  การได้รับข้อมูลใหม่จากบุคคลอ่ืน  หรือโดยผ่านจากสื่อมวลชน  หรือโดย
การได้รับประสบการณ์ตรง  ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้วยความเข้าใจ  ซึ่งมีผลทําให้
องค์ประกอบด้านความรู้สึกและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งสาเหตุการเกิดการเปลี่ยนแปลงเจต
คติ  ได้แก่ 

1.    ความสอดคล้องกันระหว่างความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึก นั่นคือ  เมื่อบุคคลมี
ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อสิ่งใด  บุคคลจะมีความคิด ความเข้าใจในสิ่งนั้นในลักษณะดังกล่าวด้วย
เช่นกัน  ดังนั้นถ้าบุคคลได้รับข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ๆ  ซึ่งทําให้องค์ประกอบด้านความรู้สึก
ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป  ก็จะมีผลทําให้ความคิดความเข้าใจของคนๆ  นั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

2.    ความสอดคล้องกันระหว่างความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจ และพฤติกรรม เมื่อไรก็ตามท่ี
บุคคลต้องกระทําอย่างหนึ่งอย่างใด โดยที่การกระทํานั้นเป็นการกระทําท่ีเขาไม่เชื่อถือ อึดอัดใจ 
เนื่องจากการกระทํานั้นไม่สอดคล้องกับความเชื่อ บุคคลจึงต้องพยายามทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลด
ความขัดแย้งนั้น วิธีการหนึ่งก็คือเปลี่ยนความเชื่อหรือเจตคติของตนให้สอดคล้องกับการกระทําของ
ตน 

3.    การถูกบังคับให้ยินยอม การถูกบังคับขู่เข็ญหรือลงโทษมีผลต่อการเปลี่ยนเจตคติเช่นกัน  
แต่มักจะสําเร็จเฉพาะการเปลี่ยนเจตคติทางองค์ประกอบด้านพฤติกรรมเท่านั้น เช่น  การบังคับใน
ลักษณะองกฎข้อบังคับ  กฎหมาย  บทบัญญัติต่างๆ 

4.    ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและอิทธิพลของกลุ่มที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก  บุคคลอาจเปลี่ยน
เจตคติคล้อยตามกลุ่มเพื่อน เพ่ือให้เข้ากลุ่มเพื่อนได้ เช่น เมื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม  ซึ่งอาจ
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ขัดแย้งกับเจตคติเดิมที่มีอยู่  ทําให้เกิดภาวะตึงเครียดในการที่ยะแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดของตน  ในภาวะเช่นนี้จึงทําให้บุคคลเปลี่ยนเจตคติไปตามสภาพการณ์นั้น 

5. การเสริมแรงและการลงโทษ  เมื่อบุคคลมีประสบการณ์ที่ดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากได้รับการ
เสริมแรง  บุคคลจะมีเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้น  และในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเนื่องจากถูกลงโทษ  บุคคลก็จะมีเจตคติไม่ดีต่อสิ่งนั้น 

6. การสื่อสารมวลชน  สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
คําแถลงการณ์ทางวิทยุ  ทางหนังสือ  หนังสือพิมพ์  และวารสารต่างๆ  รวมทั้งโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์  แต่อย่างไรก็ดีสื่อมวลชนเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติได้มากน้อยแค่ไหนนั้น
ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่สําคัญ  4 ประการ คือ 

- แหล่งข้อมูล  (Source)  เราจะต้องพิจารณาที่ลักษณะของผู้ให้ข้อมูล  เช่น  เป็นผู้ที่มี
ความสามารถ  มีความน่าเชื่อถือ  มีเสน่ห์น่าพึงพอใจ  มีความคุ้นเคยกับผู้รับข้อมูล  มี
ท่าทีเป็นศัตรูหรือเป็นผู้มีอํานาจ  คุณสมบัติเหล่านี้จะมีส่วนในการยอมรับข้อมูลของผู้รับ
ข้อมูลอย่างมาก 

- วิธีการให้หรือเสนอข้อมูล  (Channel)  การเสนอข้อมูลนั้นเป็นการเสนอข้อมูลด้านดี
หรือไม่ดีเพียงด้านหนึ่งเท่านั้น  หรือว่าเสนอข้อมูลทั้งด้านดีและไม่ดีพร้อมกัน  วิธีการให้
ข้อมูลที่ต่างกันจะมีผลทําให้เจตคติของบุคคลต่างกันไปด้วย 

- ลักษณะข้อมูล  (Message)  ลักษณะของข้อมูลเป็นอย่างไร  เช่น  การกระตุ้นให้เกิด
ความกลัว  ชี้ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในสังคม  เป็นต้น 

- ผู้รับข้อมูล  (Audience)  ผู้รับข้อมูลมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร  เช่น  เพศอายุ  
สติปัญญา  การศึกษา  ประสบการณ์เดิมของผู้รับข้อมูล  เป็นต้น 

 เหตุผลในการส ารวจเจตคติและความคิดเห็น 
สุชาญ โกศิน  (2523  :  45)  ได้กล่าวถึงเหตุผลในการทําการสํารวจเจตคติและความคิดเห็น

ไว้ดังนี้ 
  -     เพ่ือทําให้ฝุายบริหารหรือฝุายจัดการมีความระมัดระวัง  และทําให้เอาใจใส่ใน

เจตคติต่างๆ  ของบุคคลในองค์กรมากขึ้น 
   -     เป็นการวัดเจตคติของบุคคลในองค์กรที่มีต่อการบริหาร  โครงการ  นโยบาย  
ระเบียบต่างๆ  ว่าเป็นอย่างไร 
   -     เป็นการตรวจสอบดูขวัญกําลังใจในองค์กร  
   -     เป็นการสํารวจสัมพันธ์ภาพของเจตคติกับประสิทธิภาพขององค์กร  
   -     ช่วยในการพัฒนาโครงการต่างๆ  หรือเปูาหมายในการดําเนินธุรกิจขององค์กร
ให้สอดคล้องต้องกัน 
   -     เพ่ือปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ซึ่งฝุายจัดการมองไม่เห็นหรือมองข้าม
ไป  หรือขาดความสนใจอย่างเพียงพอ 
 วิธีการวัดเจตคติ 

รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์  (2533:  17 – 29)  กล่าวถึง  วิธีการวัดเจตคติ  ซึ่งมีหลายวิธี  คือ 
     1.   การสังเกต  (Observation) หมายถึง การศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของ

บุคคลรวมถึงปรากฎการณ์ต่างๆ  ที่เกิดข้ึนเพื่อค้นหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้
สังเกตโดยตรง ทําให้ได้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ  (Primary Data) 
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  2.   การสัมภาษณ์ (Interview)  หมายถึง  การสนทนา  หรือพูดคุยกันอย่างมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือได้ข้อมูลตามที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  การสัมภาษณ์ประกอบด้วยผู้สัมภาษณ์
(Interviewer)  และผู้ถูกสัมภาษณ์  (Interviewee)  การสัมภาษณ์นอกจากได้ข้อมูลตามต้องการแล้ว
ยังได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสัมภาษณ์ในด้านปฏิภาณ  ไหวพริบ  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย 

  3.   การสอบถาม  (Questionnaire)  หมายถึง ชุดข้อคําถาม  ที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้
รวบรวมข้อเท็จจริงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เกี่ยวกับความคิดเห็น ความสนใจ  ความรู้สึกต่างๆ  ซึ่งเป็น
เครื่องมือวัดด้านความรู้สึก (Affective  Domain)  รวมเป็นแบบสํารวจ  (Inventory)  และแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Check  list) 

  4.    การรายงานตนเอง (Self – Report) โดยให้เจ้าตัวรายงานความรู้สึกที่มีต่อ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นออกมาว่า ชอบ – ไม่ชอบ อย่างไร ด้วยการพูดหรือเขียนบรรยายความรู้สึก
ของตนเองจากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

  5.    โปรเจคทีฟเทคนิค ( Projective   Technique) เป็นการใช้สิ่งเร้าที่มีลักษณะไม่
ค่อยชัดเจนกระตุ้นให้บุคคลระบายความรู้สึกออกมา เครื่องมือนี้จะไปกระตุ้นให้เขาแสดงปฏิกิริยา
ความรู้สึกความคิดเห็นออกมา เพื่อจะได้สังเกตดูว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร 

  6.     สังคมมิติ (Sociometry) เป็นวิธีการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมของ
บุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยให้บุคคลอ่ืนประเมินค่าตัวเรา และเราประเมินค่าบุคคลอื่น 
 มาตรวัดเจตคติ 

พวงรัตน์   ทวีรัตน์  (2543:  106  - 107)  กล่าวว่า  มาตรวัดเจตคติ  หมายถึง  สเกลของ
ข้อความหนึ่งที่ใช้วัดความรู้สึกท่ีค่อนข้างจะลึกซึ้ง  ใช้วัดข้อมูลทางด้านจิตอารมณ์  
(Affectivedemain)   สําหรับมาตรวัดเจตคติที่นิยมใช้มีอยู่  3  ชนิด  ดังนี้ 
 1.     วิธีของเทอร์สโตน (Thurstone   Scale)  มาตรวัดเจตคติตามวิธีของเทอร์สโตน  จะ
กําหนดช่วงความรู้สึกของคนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็น  11  ช่วงจากน้อยที่สุดจนถึงมากท่ีสุด  แต่ละช่วง
จะมีระยะห่างเท่าๆ  กัน จึงมีชื่อเรียกได้อีกอย่างว่า The  Method  of  Equal  Appearing 
Intervals  ข้อความที่บรรจุลงในมาตรวัดจะต้องนําไปให้ผู้ตัดสิน  (Judge)  พิจารณาว่าควรอยู่ใน
ตําแหน่งใดของมาตรวัดและแต่ละข้อวามก็ต้องหาค่าประจําข้อความหรือค่า Scale  value  หาในรูป
ของมัธยฐาน  (Median) และหาค่า  Quartile  deviation  จํานวนข้อความที่ประกอบเป็นมาตรวัด
เจตคติ  ตามวิธีของเทอร์สโตนมีประมาณ 20 ข้อความ หรือมากกว่าเล็กน้อย 
 2.     วิธีของลิเคิร์ท (Likert   Scale)  มาตรวัดเจตคติตามวิธีตามวิธีของลิเคิร์ท  กําหนดช่วง
ความรู้สึกของคนเป็น  5  ช่วง  หรือ  5  ระดับ  คือ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ข้อความที่บรรจุในมาตรวัดจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงความรู้สึกต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งในทางที่ดี  (ทางบวก)   ปละในทางท่ีไม่ดี   (ทางลบ)   และมีจํานวนพอๆ  กันข้อความ
เหล่านี้อาจมีประมาณ   18 – 20 ข้อความ การกําหนดน้ําหนักคะแนนการตอบแต่ละตัวเลือก  จะ
กระทําภายหลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลมาแล้ว  โดยกําหนดตามวิธี  Arbitrary weighting Method 
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด 

3.      วิธีวัดเจตคติโดยใช้ความหมายทางภาษา  (Osgood  Scale)  วิธีนี้ผู้คิดคือ  ออสกูด
สเกลแบบนี้ใช้คําคุณศัพท์มาอธิบายความหมายของสิ่งเร้า  โดยมีคุณศัพท์ตรงข้ามกันเป็นขั้วของมาตร
วัดออสกูดเรียกสิ่งเร้านี้ว่า  Concept คําคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของสิ่งเร้านี้ออสกูด
พบว่า  สามารถอธิบายได้  3 รูปแบบ หรือ 3 องค์ประกอบ คือ 
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    -     องค์ประกอบด้านการประเมินค่า (Evaluative factor) เป็นองค์ประกอบที่
แสดงออกด้านคุณค่า คําคุณศัพท์ที่ใช้อธิบาย  เช่น  ดี – ชั่ว  จริง – เท็จ   ฉลาด – โง่   สวย – น่า
เกลียดเป็นต้น 

  -     องค์ประกอบด้านศักยภาพ  (Potential  factor)  เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึง
กําลังอํานาจ  เช่น  แข็งแรง – อ่อนแอ   หนัก – เบา   หยาบ – ละเอียด   เป็นต้น 

  -     องค์ประกอบด้วยกิจกรรม  (Activity  factor)  เป็นคําคุณศัพท์แสดงถึง
ลักษณะกิจกรรมต่างๆ  เช่น  แข็งแรง – อ่อนแอ    หนัก – เบา   หยาบ – ละเอียด  เป็นต้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทสเกล  (Likert  Scale)   ในการ
วัดเจตคติต่อระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารเนื่องจากมาตรวัดแบบลิเคอร์ทสเกลเป็นมาตรวัดที่ให้ค่าความเชื่อมั่นสูงมากเพียงใช้ข้อคําถาม
ไม่ก่ีข้อก็จะได้ค่าความเชื่อม่ันสูงพอๆ  กับเทคนิคอ่ืนที่ใช้ข้อคําถามจํานวนมากกว่านอกจากนี้มาตรวัด
แบบ  ลิเคอร์ทสเกลยังง่ายต่อการสร้าง  สะดวกในการนําไปใช้  และประหยัดเวลา 
(พวงรัตน์   ทวีรัตน์  2543:  107 – 108) 
 2.2.10     ประโยชน์ของเจตคติ 
 Katz (อ้างใน   วัฒนา   ศรีสัตย์วาจา   2534:  186 – 189)   ได้แบ่งหน้าที่ของเจตคติที่จะ
ทําให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล ออกเป็น 4 หน้าที่ดังนี้ 

1. หน้าที่ในการปรับตัว  และคํานึงถึงผลประโยชน์  (The lnstrumental Adjustive.  Or 
Utilitarian Function) เจตคติเป็นแนวทางท่ีจะนําบุคคลไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ หรือหลีกเลี่ยง
เปูาหมายที่ไม่ต้องการ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าการมีเจตคติในทํานองใด (ชอบหรือไม่ชอบ) ต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะทําให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทน บุคคลก็จะมีเจตคติในทํานองนั้น 
 2. หน้าที่ในการปูองกันตัว ( The Ego – Defensive Function)   เป็นหน้าที่อันเกิดจาก
ความต้องการที่จะปกปูองคุ้มครองตนเองจากความรู้เกี่ยวกับตัวของเขา ซึ่งทําให้เขาเกิดความไม่สบาย
ใจหรือปกปูองเขาจากความเป็นจริงในสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นความจริงที่ทําให้เขาเกิดความไม่
สบายใจ 
 3. หน้าที่ในการแสดงออกถึงค่านิยมของคน (The Value – Expressive Function)   บุคคล
อาจจะได้มาซึ่งความพอใจจากการแสดงออกถึงเจตคติของตน ซึ่งเจตคตินั้นจะเหมาะสมสอดคล้องกับ
ค่านิยมส่วนตัวของเขาและเหมาะสมกับความคิดรวบยอดเก่ียวกับตัวเขาเองด้วย 

4. หน้าที่ให้ความรู้  (The  Knowledge  Function)  เจตคติทําให้เกิดบรรทัดฐานสําหรับใช้
อ้างอิงในการตัดสินเหตุการณ์หรือวัตถุ  ฯลฯ  เจตคติจึงอยู่ในฐานะจัดหามาตรฐานนั้น  เจตคติ
ดังกล่าวนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็น  เช่น  เมื่อความรู้ที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอที่จะ
จัดการกับสถานการณ์บางอย่าง  หรือความรู้ที่ได้มานั้นไม่สอดคล้องกับความคิดของเขา  บุคคลก็จะมี
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเสียใหม่  เพื่อให้เกิดความม่ันคงยิ่งข้ึน 
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2.3   ทฤษฎีระบบคุณภาพ GMP/HACCP 
 2.3.1 ระบบคุณภาพ   GMP 
  2.3.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเสี่ยงอันตรายจากอาหาร 
  เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ  ได้
บังเกิดข้ึนและดําเนินควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์เทคโนโลยีที่มีผู้
คิดค้นหรือพัฒนาขึ้นได้ถูกนํามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ชาติมากยิ่งขึ้นทุกขณะ
กล่าวคือมนุษย์มีโอกาสใช้วิทยาการ แ ละเทคโนโลยีที่คิดค้นหรือเรียนรู้เหล่านั้น เพ่ือค้นหาและ
สังเคราะห์สารเคมีชนิดใหม่ข้ึนมาใช้  ประกอบกับการที่ความต้องการอาหารของพลโลกได้เพ่ิมมากข้ึน
ทุกขณะ  มนุษย์จึงจําต้องคิดค้นหาวิธีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตการถนอม
อาหารให้เก็บไว้ใช้ได้นานๆ รวมทั้งการเสริมแต่งกลิ่น  รส  และสีของอาหารเพื่อให้น่ารับประทานขึ้น
ด้วย  ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ การปนเปื้อนของสารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ นอกจากนั้น
มนุษย์ยังจะต้องเสี่ยงอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนท่ีเป็นพิษซึ่งเข้าสู่สายโซ่อาหารจากกระบวนการผลิตที่
ถูกสุขลักษณะ  ภาชนะบรรจุหรือมลพิษ  อุบัติเหตุในการเตรียมการเก็บสะสม  และการขนส่งอาหาร  
ฯลฯ  ดังนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นประการแรกในการบริโภคอาหารก็คือ  ความปลอดภัยแต่เนื่องจาก
รูปแบบ  หรือระดับความปลอดภัยนั้นไม่อาจกําหนดออกมาเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกันได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามนําเอาแนวคิดเก่ียวกับอัตราการเสี่ยงต่อ
อันตรายมาใช้เพ่ือตอบปัญหาข้างต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538) อย่างไรก็ตามพอสรุป
เหตุพื้นฐานของการเสี่ยงอันตรายเนื่องจากอาหารได้ดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลที่ดีส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ปัจจัยที่มีความสําคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทําให้โรงงานอุตสาหกรรมอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะคือการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เนื่องจากอาหารส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ  ที่
จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ดังนั้นจุลินทรีย์จึงเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้อาหารเกิดการ
เน่าเสีย และเป็นสาเหตุให้เกิดอาหารเป็นพิษ หรือเกิดอาการเจ็บปุายได้การลดการเน่าเสียของอาหาร
และจํากัดการระบาทของโรคอาหารเป็นพิษจึงควรมีการควบคุมทั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  
และจํานวนจุลินทรีย์ในอาหาร ซึ่งถ้าหากไม่มีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นช่วงการเตรียมวัตถุดิบ  การแปร
รูปและการเก็บรักษาระหว่างรอจําหน่ายให้ถูกสุขลักษณะแล้วย่อมมีโอกาสที่อาหารจะเกิดการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ 

1. จุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญทางด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ศิวาพร ศิวเวชซ  (2536) ได้กล่าวว่า จุลินทรีย์ที่มีความสําคัญทางด้านสุขาภิบาลอาหารแบ่ง

ได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
 แบคทีเรีย  จะมีรูปร่างแตกต่างกันไป  เช่น  กลมหรือรูปแท่ง  หรือเป็นรูปเกลียว  เป็นต้น
และอาจอยู่เป็นคู่  เช่น  พวก Pneumococci  หรือ อาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4 เซลล์ เช่น
Sarcinia หรืออาจจะเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น เช่น  Staphytococcus หรืออาจจะจับกันเป็นลูกโซ่ยาว 
เช่น Streptococci เป็นต้น แบคทีเรียบางชนิดสามารถสร้างสีได้ บางชนิดสามารถสร้างสปอร์ได้และ
ส่วนใหญ่แบคทีเรียพวกนี้จะสามารถทนความร้อนได้ดี และสร้างสารพิษได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรค
อาหารเป็นพิษกับผู้บริโภคได้ 
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 รา  เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่หว่าแบคทีเรีย  สมารถสร้างเส้นใยที่มีลักษณะและสีแตกต่าง
กันออกไป  นอกจากนั้นราบางชนิดยังสามารถสร้างสปอร์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ได้โดยทั่วไปรา
สามารถทนต่อสภาวะความเป็น  กรด  – ด่าง   และอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าแบคทีเรียและยีสต์ 
 ยีสต์   เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญในอุตสาหกรรมอาหาร  ยีสต์เป็นจุลินทรีย์ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าแบคทีเรีย  สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ  ลักษณะโคโลนีจะมีสีขาวครีม  ชั้นหรือเป็นเมือก  
มักจะพบปลิวอยู่ในอากาศคล้ายรา 
 การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารนั้น  บางครั้งมาสามารถรู้ได้เนื่องจากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางคุณภาพที่สังเกตได้แลเมื่อรับประทานอาหารนั้นไปแล้ว  อาจจะไม่ก่อให้เกิดการ
เจ็บปุวย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2535)  ได้กล่าวถึงผลของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ในอาหารที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารและผู้บริโภคไว้ดังนี้ เป็นสาเหตุทําให้อาหารเกิดการเน่าเสีย 
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารเป็นสาเหตุให้อาหารเกิดการเน่าเสียได้ ซึ่งลักษณะของการเน่าเสีย
จะมีการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในอาหารที่พบบ่อยได้แก่  การ
เปลี่ยนแปลงของสี กลิ่น รสและลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร เป็นต้น ซึ่งการจะมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงเช่นไรนั้นขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนเป็นสําคัญ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากมี
Pseudomonas sp. ปนเปื้อนมาในอาหารประเภทเนื้อหรือไก่ จะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นหรือถ้าหาก
มี  Lactobacillus ปนเปื้อนมาในอาหารประเภทเนื้อหรือไก่ จะทําให้เกิดรสเปรี้ยวในนมเป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  เนื่องจากจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีเอนไซม์ที่แตกต่างกันออกไป  
บางชนิดมีโปรตีนเอสหรือไลเปส  เป็นต้น  และมีการย่อยสลายโดยเอนไซม์ท่ีแตกต่างกันแล้วยังพบว่า
จะแตกต่างกันในระหว่างสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนอีกด้วย เช่น  การย่อยสลายโปรตีนใน
สภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนั้น  โปรตีนจะย่อยไปเป็นเปปไทด์และกรดอะมิโน แต่ในสภาวะที่ไม่มี
ออกซิเจนนั้น  โปรตีนจะถูกย่อยไปเป็นสารประกอบที่มีกํามะถันเป็นส่วนประกอบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
สารประกอบที่มีกลิ่นไม่ดี  เป็นต้น 

จุลินทรีย์เป็นสาเหตุให้อาหารเป็นพิษ   การมีอาการผิดปกติหรือมีโรคระบาดต่างๆเกิดขึ้น
มักจะมีสาเหตุเนื่องมาจากจุลินทรีย์เป็นส่วนใหญ่  การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรืออาหารที่มี
เชื้อยุลินทรีย์ หรือสารพิษของจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ก็เช่นกัน  ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการผิดปกติ  
อาการผิดปกติต่างๆ  ที่พบได้แก่ โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร ซึ่งรวมถึงอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดท้อง ท้องเดิน  จุลินทรีย์บางชนิดอาจทําให้มีอาการเวียนศีรษะ มึนงงและมีไข้ด้วย หรืออาการ
อัมพาต เห็นภาพไม่ชัด  หรือภาพซ้อนและขากรรไกรแข็ง  เป็นต้น(Marriot, 1989) 

ระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐาน   GMP (Good   Manufacturing Practice) 
GMP   หรือเรียกว่าสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร   หรือบางครั้งอาจเรียกว่า   โปรแกรม

พ้ืนฐาน (Pre – requisite)   ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานระหว่างประเทศ   Codexประกอบด้วย 
10 หัวข้อ และมีหลักการที่สําคัญคือ ข้อ 8 – 10   ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
บอกสาระของ GMP ว่าเป็นการนําสุขลักษณะอาหารมาปฏิบัติตั้งแต่การผลิตในขั้นต่อไป

จนถึงมือผู้บริโภคให้มั่นใจว่าปลอดภัยเหมาะสมต่อการบริโภคของมนุษย์ โดยมีการกําหนดหลักการ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะต้องเป็นไป
ตามแต่ลักษณะของการผลิต 
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2. ของข่ายและนิยาม 
กล่าวถึงขอบข่ายการคุ้มครองความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารว่าครอบคลุมอย่างไรเสนอ

ทําไปควบคู่กับ  HACCP บอกถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ อุตสาหกรรม และผู้บริโภคบอกถึง
นิยามศัพท์ที่ปรากฏ อาทิ สารปนเปื้อน กากปนเปื้อน ผู้ปฏิบัติต่ออาหาร ความเหมาะสมของอาหาร
เป็นต้น 

3. การผลิตในขั้นต้น 
สุขลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ดีในการผลิตอาหารผู้ผลิตควรมีมาตรการควบคุมการ

ปนเปื้อนจากอากาศ   ดิน  น้ํา  ปุ๋ย  สารปูองกันกําจัดแมลง ปูองกันแหล่งอาหารจากสิ่งปฏิกูล   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความสําคัญการจัดการกับของเสียการเก็บรักษาสารอันตรายอย่างเหมาะสม 
         3.3 บอกขั้นตอนการปฏิบัติต่ออาหารการเก็บรักษา และการขนส่ง ตั้งแต่การคัดเลือก
การกําจัด และการปูองกันการปนเปื้อนในทุกๆ ด้าน 
         3.4 หลักเกณฑ์การทําความสะอาดการบํารุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนสุขอนามัยส่วน
บุคคลที่เหมาะสม 

4. สถานประกอบการและการออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวก 
 4.1   ทําเลที่ตั้ง 
 สถานประกอบการต้องตั้งห่างจากบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนในอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามบริเวณท่ีน้ําท่วมถึง บริเวณท่ีมีสัตว์พาหะนําเชื้ออาศัยอยู่   บริเวณท่ีไม่
สามารถขจัด/ขนถ่ายของเสียทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวออกไปได้อย่างสะดวกเครื่องมือควรจัดให้
อํานวยประโยชน์ด้านการรักษาและทําความสะอาดสามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  
และถูกสุขลักษณะตลอดจนการตรวจเฝูาระวังให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 4.2   อาคารสถานประกอบการและห้อง 

            4.2.1 การออกแบบและวางผังต้องเอ้ือมต่อการปกปูองกันการปนเปื้อนในทุก
ลักษณะ โดยเฉพาะการปนเปื้อนข้ามของแต่ละขั้นตอนการผลิตในระหว่างปฏิบัติงาน 
  4.2.2 โครงสร้างภายในต้องแข็งแรง วัสดุที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อการใช้งานทําความ
สะอาด   และฆ่าเชื้อได้ง่าย   มีการระบายน้ําที่ดี 
  4.2.3 อาคารปลูกสร้างอ่ืนๆ ได้มีการควบคุมการก่อสร้างอย่างเหมาะสมสามารถ
ควบคุมสุขลักษณะ   ความสะอาดและความปลอดภัยด้านอาหาร ได้อย่างพอเพียง 
 4.3   เครื่องมือ 

4.3.1 เครื่องมือและภาชนะบรรจุต้องไม่เป็นพิษในการใช้งานทําความสะอาด 
และฆ่าเชื้อได้สะดวกในการตรวจสอบสัตว์พาหะนําเชื้อต่างๆ 
  4.3.2 เครื่องมือพิเศษ เช่น   หุงต้ม ทําความเย็น หรือเก็บแช่แข็ง ต้องแน่ใจว่า
สามารถปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้รวดเร็วตามระดับที่ต้องการ และต้องมั่นใจว่าเชื้อจุลินทรีย์หรือ  
สารพิษได้ถูกขจัดออกไปอย่างปลอดภัย สอดคล้องกับระดับวิกฤตท่ีกําหนด โดยอาศัยมาตรฐาน  
ของ  HACCP เป็นเกณฑ์ 
  4.3.3 ภาชนะสําหรับของเสียหรือสารที่บริโภคไม่ได้   ควรมีการแจ้งบ่งบอก มี 
การจัดเก็บท่ีจะไม่เป็นอันตรายหรือปนเปื้อนในกระบวนการผลิตโดยบังเอิญหรือเจตนา 
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 4.4   สิ่งอํานวยความสะดวก 
            4.4.1 น้ําใช้ ต้องมีให้มากเพียงพอสะอาดปลอดภัยประเภทและคุณภาพน้ําที่ใช้

แตกต่างกันต้องแยกระบบ บ่งชี้ให้ชัดเจนและไม่มีการปนเปื้อนเชื่อมต่อกัน 
  4.4.2 ควรมีการระบายน้ําและการขจัดของเสียที่สะดวก การออกแบบต้องหลีกเลี่ยง
การปนเปื้อนเข้าไปในอาหาร 

4.4.3 ระบบการทําความสะอาดทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นที่เหมาะสมและเพียงพอ 
4.4.4 ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสม ไม่ว่าจะ 

เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้ํา อุปกรณ์ ทําเลต้องห่างจากจุดประกาบอาหารเพื่อปูองกันการปนเปื้อน 
            4.4.5    การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการให้งานทั้งในส่วนของการผลิตอาหาร

การปฏิบัติงาน 
            4.4.6     ควรมีการออกแบบคุณภาพของการระบายอากาศให้ไม่มีการพัดพาจากที

ปนเปื้อนไปยังที่สะอาด   ควบคุมกลิ่น อุณหภูมิที่เหมาะสม ณ ที่จําเป็นต้องมีการควบคุมข้ึนให้แน่ใจ
ว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับอาหาร 
  4.4.7     ณ   ที่จําเป็นต้องมีการจัดการเรื่องแสงสว่างที่เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านอาหารไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนเพราะแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ 
  4.4.8     ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ไม่เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์พาหะปูองกันการปนเปื้อนและสภาพแวดล้อมดังกล่าวต้องเป็นการทําลายสภาพอาหาร
น้อยที่สุด 

5. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
5.1 การควบคุมอันตรายของอาหารต้องดําเนินการผ่านระบบ HACCP คือต้องระบุขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่วิกฤตต่อความปลอดภัยอาหาร มีการประยุกต์หาวิธีควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิด
ภาวะวิกฤตดังกล่าว มีการเฝูาระวังและควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจควรจะต้องเป็นระบบที่มีการ
ควบคุมตลอดห่วงโซ่อาหาร 

5.2 จุดสําคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ 
               5.2.1 ต้องมีระบบให้แน่ใจว่าได้มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ พ้น

จุดวิกฤตต่อความปลอดภัย โดยต้องคํานึงลักษณะของอาหาร ค่าความเป็นกรด/ด่าง อายุการเก็บ
กรรมวิธีการบรรจุหีบห่อ และการบริโภคเป็นต้น 
        5.2.2 ขั้นตอนอื่นๆ ที่ช่วยคุมคุณลักษณะของอาหาร เช่น การแช่เย็น การฉาย
รังสีให้ความร้อย ทําแห้ง บรรจุ 
         5.2.3  ข้อกําหนดเฉพาะด้านจุลินทรีย์ เคมี ฟิสิกส์ ในระบบการควบคุมอาหาร
ต้องอยู่ในหลักของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม 

               5.2.4  การปนเปื้อนเข้ามาของจุลินทรีย์สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในกระบวนการ
ผลิตควรมีการแบ่งประเภทของอาหารที่ดิบ อาหารผ่านการแปรรูปของเสียที่เหลือจากการผลิต ให้มี
การฆ่าเชื้อและระบบปูองกันการปนเปื้อนข้ามโดยไม่ควรมองข้ามสิ่งอํานวยความสะดวก การปนเปื้อน
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของพนักงานปฏิบัติงานขนส่งควรมีการควบคุมความสะอาดที่เหมาะสม 
       5.2.5 การปนเปื้อนทางฟิสิกส์และเคมี ควรปูองกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนเข้า
ไป เช่น เศษโลหะจากเครื่องจักร ฝุุน ควัน สารเคมีที่ไม่ต้องการ ต้องมีการคัดแยกที่เหมาะสม 

www.ssru.ac.th



30 
 

               5.2.6 ควรมีการตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารก่อน
นําไปแปรรูป ณ ที่จําเป็นมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนสต็อกท่ีมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

5.3 ควรมีการตรวจสอบและคักเลือกวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารก่อนนําไปแปรรูป ณ  
ที่จําเป็นมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการ มีการหมุนเวียนสต็อกท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

5.4 การบรรจุหีบห่อ ควรออกแบบเพื่อปูองกันการเสียและลดการปนเปื้อน มีการระบุฉลาก
อย่างเหมาะสม ที่เก็บรักษาต้องสะอาดและง่ายต่อการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

5.5 น้ํา 
         5.5.1 น้ําที่สัมผัสกับอาหาร ควรใช้น้ําที่บริโภคได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ํา

สําหรับผลิตไอน้ําที่อยู่ในกระบวนการผลิต ต้องปลอดภัยและหมุนเวียน มีกระบวนการบําบัดอย่างมี
ประสิทธิภาพหากมีการนํากลับมาใช้มีเสี่ยง 
  5.5.2 น้ําที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ณ ที่จําเป็นให้ควบคุมภาวะวิกฤตใช้น้ําที่เหมาะสม
กับการบริโภค 
  5.5.3 น้ําแข็งและไอน้ําควรเป็นไปตามข้อ 4.4.1 
  5.5.4 ผู้มีอํานาจควรจัดการดูแลให้ถูกสุขลักษณะอาหาร มีประสบการณ์ที่สามารถ
พิจารณาตัดสินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และหาทางปูองกันได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

         5.5.5 เอกสารและการบันทึกข้อมูล ณ ที่จําเป็นต้องมีกระบวนการจัดเก็บและบันทึก
ข้อมูลตลอดกระบวนการผลิตเพ่ือเป็นหลักฐานส่งเสริมความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพใน 
การควบคุมคุณภาพอาหาร 
  5.5.6 ขั้นตอนการเรียกคืน ผู้จัดการต้องแน่ใจว่ามีระบบหรือกระบวนการเรียกคืน
สินค้ารุ่นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยกลับคืนจากตลาดได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่เรียก
คืนกลับมาควรมีกระบวนการจัดเก็บที่ปลอดภัยเหมาะสมเพื่อรอการพิสูจน์ก่อนที่จะดําเนินการใดๆ   
ต่อไป 

6. การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาลสถานประกอบการ 
 การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
 ควรมีการดูแลซ่อมแซมรักษาสถานประกอบการและเครื่องมือในสภาพที่เอ้ืออํานวยต่อการ
สุขาภิบาลได้  ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และปูองกันการปนเปื้อนของ
อาหารได้  ควรมีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
           6.1 ขั้นตอนและวิธีการทําความสะอาดจะต้องมีกระบวนการทําความสะอาดทาง
ฟิสิกส์และเคมี ณ ที่จําเป็นมีการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม 
           6.2 โปรแกรมการทําความสะอาด  ควรมีการกําหนดอย่างชัดเจนทั้งในแง่ของบริเวณ
รายการ วิธีการ ความถี่ ตลอดจนวิธีการตรวจเฝูาระวัง ณ ที่จําเป็นและเหมาะสมจําเป็นต้องมี
ผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาและแนะนํา 
            6.3 ระบบการควบคุมพาหะนําเชื้อ 
        6.3.1 ควรมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะเพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์พาหะนําเชื้อประเภทต่างๆ  มีการตรวจสอบวัสดุที่นําเข้ามาใช้และ
มีการเฝูาระวังอย่างด ี
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        6.3.2 การปูองกันการเข้ามาในอาคาร ควรมีการซ่อมบํารุงส่วนต่างๆ  ของ
อาคารให้ปิดสนิทมิดชิด ไม่เอ้ือให้สัตว์พาหะใช้เป็นช่องทางเข้ามาในอาคาร และควรมีระบบเฝูาระวังที่
ดี 
         6.3.3 ควรมีการดูแลเรื่องอาหารและน้ํา ให้ห่างจากแหล่งผลิต มีการกําจัดเศษ
ที่เหลือใช้ ณ ที่เหมาะสม ปูองกันไม่ให้สัตว์พาหะเข้ามา 
         6.3.4 ควรมีการตรวจสอบ เฝูาระวังมาตรการดังกล่าวเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง 

                   6.3.5 ควรมีการกําจัดที่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้อให้ปลอดภัยและเหมาะสม
ต่อการผลิตอาหาร 
  6.4 การจัดการกับของเสีย ต้องไม่ปล่อยให้หมักหมมในการปฏิบัติอาหาร 
  6.5 ประสิทธิผลของการตรวจสอบเฝูาระวังมีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์จาก
สิ่งแวดล้อม   มีการทบทวนอยู่สม่ําเสมอและแก้ไขสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
 

7. สุขลักษณะส่วนบุคคล 
 7.1 ไม่ควรให้บุคคลที่เจ็บปุวยเป็นโรค  หรือเป็นพาหนะนําโรคเข้าไปในบริเวณ

ปฏิบัติงานหากรู้ว่าอาจมีการปนเปื้อนต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
     7.2 การเจ็บปุวยหรือบาดเจ็บที่คาดว่าจะมีการติดเชื้อต้องมีการแจ้งให้ผู้บริหาร

ทราบเพ่ือแยกคนเหล่านี้ออกไปจากสถานปฏิบัติอาหาร 
       7.3 ผู้ปฏิบัติงานอาหาร ควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับดีมาก มีระเบียบ
ควบคุมความสะอาดก่อนเริ่มปฏิบัติงานทันทีหลังใช้ห้องใช้ห้องสุขาหรือหลังจากจับต้องอาหารดิบ   
เป็นต้น 
  7.4 อุปนิสัยส่วนบุคคล หรับผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติอาหารควรละเว้นจากการสูบ
บุหรี่ ถ่มน้ําลาย ขบเค้ียว หรือรับประทานอาหารระหว่างงานหรือไอจาม 
  7.5 ผู้เยี่ยมชม ควรจัดอยู่ในบริเวณ ณ ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามสุขลักษณะที่
กําหนด 

8. การขนส่ง 
            8.1 ต้องมีการปูองกันอย่างเพียงพอระหว่างมีการขนส่ง ตั้งแต่ชนิดของพาหะ

ภาชนะ   และสภาวะการขนส่ง 
  8.2 ณ ที่จําเป็นต้องมีการออกแบบภาชนะเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน สามารถล้างทํา
ความสะอาดได้ง่ายมีประสิทธิภาพระหว่างการขนส่งสามารถจัดแยกประเภทอาหารที่แตกต่างได้ 
  8.3 สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้น และสภาวะอ่ืนที่จําเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันการเน่าเสียหรือการเกิดจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ 
  8.4 การใช้และการดูแลรักษา พาหนะควรเก็บในสภาพที่สะอาด ดูแลซ่อมแซมทํา
ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าจําเป็นมีการฆ่าเชื้อหลังการส่งสินค้าในแต่ละครั้ง 

9. ข้อมูล 
             9.1 กําหนดรุ่นของผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์อย่างถาวร เพ่ือช่วยการหมุนเวียน

สต็อกมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียกคืนได้หากจําเป็น 
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  9.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ควรมีเพียงพอที่จะให้ผู้รับช่วงถัดไปสามารถปฏิบัติต่ออาหาร
เก็บรักษาจัดเตรียมได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 
  9.3 การระบุฉลาก ควรมีข้อความที่ชัดเจน ควรปฏิบัติตาม  Codcx Standard   1-
1985 (Rev-1-1991) 
  9.4 การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยการให้คําแนะนําเพ่ือรับทราบทางเลือกในการใช้
ผลิตภัณฑ์   และข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิ/เวลาและการเจ็บปุวยที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ 

10. การฝึกอบรม 
            10.1 พนักงานควรเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบในการปูองกันอาหารจากการ

ปนเปื้อน   ผู้ปฏิบัติควรมีความรู้และความชํานาญที่เพียงพอเพ่ือปฏิบัติต่ออาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
หากจําเป็นต้องมีสารเคมีมาเก่ียวข้องควรได้รับการฝึกอบรมจากผู้ชํานาญหรือนักเทคนิค 
  10.2  โปรแกรมการฝึกอบรม  ควรจะให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติของอาหารที่จะทํา
ให้อาหารเสียหรือเกิดจุลินทรีย์ ลักษณะที่จะปฏิบัติต่ออาหารและหีบห่อ ตลอดจนปูองกันการ
ปนเปื้อน ขั้นตอนการแปรรูป ลักษณะการเก็บอาหา ช่วงเวลาที่จะบริโภค 
  10.3 การแนะนําและตรวจดูแล ควรมีการฝึกอบรมโปรแกรมความรู้ด้านอาหารเป็น
ระยะเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและแนะนําพนักงานไปในตัว เพื่อคงความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของอาหาร 
  10.4 พนักงานในระดับบริหารและระดับหัวหน้า ควรมีความเชี่ยวชาญพอที่จะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการ ตลอดจนดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ 
 จากหลักการของระบบ GMP และ HACCP ที่นํามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารพบว่า
ระบบทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก กล่าวคือสภาพแวดล้อมการผลิตที่ดีย่อมทําให้การควบคุม
กระบวนการ ณ จุดวิกฤตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําให้แผน HACCP มีความชัดเจนมากข้ึนด้วย   
ดังนั้น GMP จึงจัดเป็นการจัดการด้านสุขลักษณะที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP 
 
3.3.2   ระบบคุณภาพ HACCP  
 หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข เอกสารอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินหน่วยรับรอง GMP และ 
HACCP ของสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
 1. ขอบข่าย  
                      1.1 เอกสารนี้จัดทําขึ้นเป็นข้อกําหนดทั่วไปสําหรับ หน่วยรับรอง ที่ต้องการขอรับ
การรับรองระบบงานโดย สรม. ในกิจกรรมการรับรองระบบความปลอดภัยอาหาร HACCP สิ่งสําคัญ
ที่จะต้องเข้าใจคือข้อกําหนดนี้ใช้สําหรับหน่วยรับรอง จึงไม่ใช่ข้อกําหนดที่ใช้กับผู้ประกอบการอาหาร
ที่ถูกตรวจประเมินโดยหน่วยรับรอง ทั้งนี้ สําหรับข้อกําหนดที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
นั้น สามารถพิจารณาตามความเหมาะสมจากมาตรฐานที่ขอการรับรองได้  
                      1.2 ข้อกําหนดนี้ถอดความจาก ISO/IEC Guide 62:1996 - ข้อกําหนดทั่วไป
สําหรับ หน่วยตรวจประเมินและรับรอง/ขึ้นทะเบียนระบบคุณภาพ จึงควรอ่านข้อกําหนดดังกล่าว
ควบคู่กับการใช้เอกสารนี้  
                      1.3 การรับรองระบบงานตามข้อกําหนดทั่วไปฉบับนี้นั้น องค์ความรู้ของหน่วย
รับรองที่จําเป็น ต้องมีอย่างเพียงพอและเชื่อม่ันได้ว่าสามารถใช้ตรวจรับรองตามขอบข่ายได้และให้
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เกิดการยอมรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องการรับรองจากหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมายใน
การออกใบรับรองนั้น  
                      1.4 หน่วยรับรองที่ได้การรับรองระบบงานต้องเล็งเห็นถึงขอบข่ายการรับรอง
ระบบงานที่อ้างถึง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถึงหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานทางกฎหมายได้วางไว้ 
หลักเกณฑ์ของหน่วยรับรองทางกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงจากเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่ง อาจจะได้รับการ
ประยุกต์ใช้โดย สรม. ในการเพิ่มข้อกําหนดในเอกสารขั้นตอนฉบับนี้ ในบางกรณีอาจทําบันทึก
ข้อตกลงหรือการตกลงรูปแบบอื่นๆระหว่าง สรม. และหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมายที่มี
ความสัมพันธ์กับการรับรองระบบงานนี้  
                      1.5 การทับซ้อนระหว่างเอกสารฉบับนี้และหลักเกณฑ์เฉพาะในข้อตกลงระหว่าง 
สรม. และหน่วยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย หลักเกณฑ์เหล่านั้นต้องผ่านการประชุมโดยหน่วยงานที่
ถูกรับรองซึ่งข้อตกลงนั้นต้องนํามาใช้ก่อน  

การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหาร  
HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point คือ ระบบการจัดการ

คุณภาพด้านความปลอดภัย  ซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย  
จากเชื้อจุลินทรีย์  สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง  ๆ อาทิ เศษแก้ว โลหะ เป็นต้น ปัจจุบัน HACCP 
ถือเป็นมาตรการสากลที่ใช้สร้างความมั่นใจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งโดยผู้ผลิตและผู้บริโภค  และ
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  โครงการมาตรฐานอาหาร  FAO / WHO (Codex 
Alimentarius Commission) จึงได้จัดทําข้อกําหนดหลักการของระบบ  HACCP และข้อแนะนําใน
การนําไปใช้  เพ่ือให้ประเทศต่าง  ๆ ได้นําไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร  และประเทศไทยได้
นํามาประกาศใช้ในประเทศแล้ว  

หลักการของระบบคุณภาพ HACCP  
หลักการของระบบ  HACCP ครอบคลุมถึงการปูองกันปัญหาจากอันตราย  3 สาเหตุ ได้แก่ 

อันตรายทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคหรือสารพิษ  อันตรายจาก
สารเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง  เพาะปลูก ในวงจรผลิตวัตถุดิบ  อาทิ สารปฏิชีวนะ  สาร
เร่งการเจริญเติบโต  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร  เช่น สารกันบูดและ
สารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่นน้ํามันหล่อลื่น  จารบี สารเคมีทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน  
เป็นต้น และอันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลอมปนต่างๆ อาท ิเศษแก้ว เศษกระจก โลหะ อันตราย
ทางชีวภาพเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากที่สุดในระบบ  HACCP เนื่องจาก อันตรายประเภทอ่ืนๆ  มี
ขอบเขตการก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้บริโภคในวงจํากัด  และบางครั้งผู้บริโภคสามารถตรวจพบได้ด้วย
ตัวเอง แต่การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนโดยจุลินทรีย์นั้น  อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยแพร่หลาย
และพิษท่ีเกิดข้ึน  อาจรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้  ระบบ HACCP เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยต่างๆที่
ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  และผลิตภัณฑ์  วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ  HACCP 
เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  และ
การที่ประยุกต์ใช้ระบบอย่างได้ผลขึ้นกับความมุ่งม่ันและการสนับสนุนจากฝุายบริหาร  ความร่วมมือ
ของฝุายต่างๆในองค์กร และท่ีสําคัญยิ่งคือการที่หน่วยงานนั้นๆต้องมีการจัดทําระบบพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
สุขลักษณะโรงงานเสียก่อน  ระบบ HACCP สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุก
ประเภทและทุกขนาดธุรกิจ  ทั้งกับกระบวนการผลิตที่เรียบง่าย  และซับซ้อน โดยสามารถจะนํามาใช้
กับผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิตแล้วหรือที่จะเริ่มการผลิต  
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ประโยชน์ของระบบ HACCP  
1. เป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยกับอาหาร  โดยครอบคลุมทุข้ันตอนตั้งแต่การเพาะปลูก  การ

เก็บเก่ียว การรับวัตถุดิบ  การแปรรูป การเก็บรักษา  การจัดส่งและจัดจําหน่าย  จนถึงการเตรียมการ
ปรุง หุงต้มของผู้บริโภค  

2. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  เป็นระบบการปูองกันปัญหาตาม
หลักการประกันคุณภาพ  

3. ระบบ HACCP เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์  สารเคมี และสิ่ง
แปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง  

4. ช่วยปูองกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนด  
5. เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอ่ืน  
6. ระบบ HACCP มีการกําหนดในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล ว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย  
ระบบ HACCP มี “หลักการ 7 ข้อ” ที่ต้องปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรฐานระหว่างประเทศ  

และประเทศสมาชิกได้ยึดถือเป็นแนวทางประยุกต์ใช้โดยสอดคล้องกันทั่วโลก ดังนี้  
1. ดําเนินการวิเคราะห์อันตราย  (Conduct a hazard analysis) ระบุอันตรายที่อาจเกิดข้ึน

ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต  ตั้งแต่ข้ันตอนแรก  ของวงจรการผลิต  จากวัตถุดิบ วิธีการแปรรูป  
การกระจายสินค้า  จนถึงการบริโภคของลูกค้า  โดยการประเมินโอกาสจะเกิดอันตราย  และระบุ
มาตรการควบคุมอันตรายเหล่านั้น  

2. หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Determine the Critical Control Points (CCPs)) กําหนด
จุด การปฏิบัติขั้นตอนการทํางานซึ่งสามารถจะทําการควบคุม  เพ่ือกําจัดอันตรายหรือลดโอกาสการ
เกิดอันตราย เรียกว่าจุด CCP ขั้นตอน หมายถึง ขั้นตอนใดๆ ในกระบวนการการผลิต  รวมถึงวัตถุดิบ  
การรับ การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การปรับสูตร กรรมวิธีการผลิต หรือการจัดเก็บ เป็นต้น  

3. กําหนดค่าวิกฤต  (Establish critical Limit (s)) ซึ่งต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่
กําหนด เพ่ือมั่นใจว่า จุด CCP อยู่ภายใต้การควบคุม  

4. กําหนดระบบเพ่ือตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (Establish a system 
to monitor control of the CCP) กําหนดระบบในการเฝูาระวังจุดวิกฤต  โดยการกําหนดแผนการ
ทดสอบหรือการเฝูาสังเกต  

5. กําหนดวิธีการแก้ไข  เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่
ภายใต้การควบคุม  (Establish the corrective action to be taken when monitoring 
indicates that particular CCP is not under control)  

6. กําหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบ  HACCP 
(Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working 
effectively)  

7. กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ ที่เหมาะสม
ตามหลักการเหล่านี้  และการประยุกต์ใช้  (Establish documentation concerning all 
procedures and records appropriate to these principles and their application)  
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การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP  
ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งทีมงาน HACCP  
คุณสมบัติของบุคคลในกลุ่มควรคัดเลือกผู้มีวุฒิการศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม  หรือมีอายุงาน

ในหน่วยงานนั้นพอควร  และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและนโยบายของบริษัท  กลุ่มบุคคลที่ผ่านการ
คัดเลือกและแต่งตั้งแล้วจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการของระบบ  HACCP โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการระบุอันตราย (Identifying Hazards) การคัดเลือกจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  (CCP) และการ
กําหนดค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical limits) และความเข้าใจในคําจํากัดความต่างๆ  ในความหมาย
เดียวกันการฝึกอบรมอาจขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมในเรื่อง  การตรวจประเมินระบบคุณภาพ  
(quality system Auditing) การทํางานเป็นทีม  (team working) และการแก้ปัญหา  (problem 
solving)  
หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมควรกําหนดให้ชัดเจน ได้แก่  

1. หัวหน้าทีม (HACCP Team Leader)  
  - ต้องทําหน้าที่ควบคุมขอบข่าย และการใช้ระบบ HACCP ให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ  
  - เข้าร่วมและทําหน้าที่ประธานที่ประชุมกลุ่ม  
  - ตรวจสอบ ติดตามระบบเอกสาร และการบันทึกผล  
  - ตรวจสอบติดตามโปรแกรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน  (internal 

audit schedule)  
2. สมาชิกลุ่ม  

- จัดทําเอกสารระบบ HACCP  
            - ทบทวนระบบ  HACCP หากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ  อาทิการเปลี่ยนสูตร

อาหารหรือส่วนผสมเครื่องปรุง การปรับค่าวิกฤต (Critical limits)  
- เป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)  
- ประสานงานการดําเนินกิจกรรมระบบ HACCP  

ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Describe Product)  
การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นั้น ทีมงานต้องมีความเข้าใจคุ้นเคย  

กับผลิตภัณฑ์ นั้นเป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการบริโภคอาหาร
ชนิดนั้นหรือไม่ ทีมสามารถที่จะระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตอาหารประเภท
นั้นได้อย่างถูกต้อง  หากมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  การอธิบายรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์อาจจัดทําในรูปแบบฟอร์ม 1 และ 2 ทั้งนี้ทีมงาน HACCP ควรจะได้พิจารณาประเด็นต่างๆ  
ก่อนจะพิจารณาให้รายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว ดังนี้  

1. สูตรของผลิตภัณฑ์  
- มีการใช้วัตถุดิบหรือส่วนผสมอะไรบ้าง?  

            - มีเชื้อจุลินทรีย์ที่น่าจะมีอยู่ในวัตถุดิบหรือส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่  ถ้ามี 
เป็นจุลินทรีย์ชนิดใด?  

            - มีการใช้วัตถุเจือปนหรือสารกันบูดหรือไม่ ? ปริมาณที่ใช้เหมาะสมหรือไม่และ
ระดับท่ีใช้เป็นระดับท่ีเพียงพอต่อการทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์หรือไม่?  

            - ความเป็นกรด -ด่างของผลิตภัณฑ์ช่วยระงับหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคหรือไม่?  
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- ปริมาณความชื้นในการผลิตภัณฑ์ช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หรือไม่?  
- ค่า oxidation/reduction (OR) potential ของผลิตภัณฑ์?  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการเตรียม  
            - มีโอกาสจะเกิดการปนเปื้อนขณะจัดเตรียม การแปรรูปหรือการเก็บรักษาหรือไม่?  
            - เชื้อจุลินทรีย์หรือสารพิษที่เก่ียวข้อง  สามารถจะถูกทําให้ไม่เกิดพิษได้ในระหว่าง

การหุงต้ม การให้ความร้อนซ้ํา หรือกระบวนการแปรรูปอื่นๆ หรือไม?่  
           - มีโอกาสจะเกิดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารพิษ  ภายหลังขั้นตอนการให้

ความร้อนหรือไม?่  
- วิธีการแปรรูปกําหนดโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่?  
- ภาชนะบรรจุหีบห่อ มีผลต่อการอยู่รอดหรือการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์อย่างไร?  

            - เวลาที่ถูกใช้ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การเตรียม การเก็บรักษาและการวาง
จําหน่าย  

- เงื่อนไขสภาวะการกระจายสินค้า  
ขั้นตอนที่ 3 การชี้หาวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Indentify indended Use)  
การระบุวิธีการใช้และกลุ่มผู้บริโภค  เพ่ือให้มั่นใจว่า  แผน HACCP ที่จัดเตรียมขึ้นได้มีการ

พิจารณากลุ่มเปูาหมายผู้บริโภคอาหารนั้นๆ เนื่องจากบางกลุ่มผู้บริโภค  ต้องดูแลเป็นพิเศษ  เช่น กลุ่ม
ผู้บริโภคตามสถาบันหรือสถานพยาบาล  กลุ่มผู้มีความต้านทานน้อย  หรือแพ้สารอาหารบางประเภท
โดยกลุ่มผู้บริโภคนี้จะมีการระบุในแบบฟอร์มที่ 1  

ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิต  
แผนภูมิกระบวนการผลิตจะช่วยทําให้ทีมงาน  HACCP สามารถใช้พิจารณาการปนเปื้อนของ

อันตรายต่างๆ  ในแต่ละข้ันตอนการผลิต  การแนะนํามาตรการควบคุม  โดยการพิจารณาขั้นตอนตาม
แผนภูมิที่จัดทําขึ้น  การจัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิตที่ดีต้องมีรายละเอียดตั้งแต่การรับเข้าของ
วัตถุดิบทุกชนิด  การแปรรูป การจัดส่ง โดยรวมข้ันตอนการ  reprocess หรือ rework ด้วยหากมี 
ตามลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ  โดยมีข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ  ซึ่งได้จากการสอบถาม  การ
สังเกตหรือจากแหล่งข้อมูลอื่น  แต่ละข้ันตอนการผลิต  ควรมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ  อย่างเพียงพอ 
อาท ิ 

- ส่วนผสมทุกชนิดและภาชนะบรรจุหีบห่อ  
- เขียนแผนภูมิตามลําดับการปฏิบัติจริง รวมข้ันตอนการรับเข้าวัตถุดิบ  

  - บันทึกข้อมูลเวลา /อุณหภูมิของวัตถุดิบทุกชนิด  ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต  และ
ผลิตภัณฑ์สําเร็จ รวมถึงโอกาสของการล่าช้า  

- อธิบายเส้นทางการนําผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปหรือนํากลับมาผลิตใหม่  
- โครงสร้างของเครื่องมืออุปกรณ์  

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต  (On – site 
Verification of Flow Diagram)  

ทีมงาน HACCP ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการ
ผลิตที่จัดทําข้ึน โดยการตรวจสอบเปรียบเทียบแผนภูมิกับการปฏิบัติจริง  เพ่ือยืนยันความถูกต้องโดย
ตรวจสอบครอบคลุมถึงจุดที่มีการนํามาใช้ของวัตถุดิบและภาชนะบรรจุด้วย  ในระหว่างการตรวจสอบ  
ทีมงาน HACCP อาจทําการปรับเปลี่ยนแผนภูมิการผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตจริง 
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  ขั้นตอนที่ 6 ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต  
ทําการ  วิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายที่ตรวจพบ  

ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์อันตราย  คือ การระบุอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนการ
ผลิต โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง  ขั้นตอนสุดท้าย  และทําการพิจารณาให้ครอบคลุมอันตรายทั้ง  3 
ประการ ได้แก่  

1. อันตรายทางชีวภาพ  
อันตรายทางชีวภาพ  หมายถึง อันตรายที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็ก  ได้แก่ จุลินทรีย์ ไวรัส 

เชื้อรา พยาธิต่างๆ โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้เกี่ยวข้องกับมนุษย์และวัตถุดิบต่างๆ  ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร  หลายชนิดพบอยู่ตามธรรมชาตอในสิ่งแวดล้อมจากแหล่งผลิตอาหารนั้น  ส่วน
ใหญ่จะถูกทําลายด้วย การหุงต้ม และสามารถลดจํานวนโดยมาตรการต่างๆ เช่น การควบคุมอุณหภูมิ  
เวลาและการจัดการสุขลักษณะ  อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่กําให้เกิดโรค  และสารพิษที่เชื้อจุลินทรีย์
บางชนิดสร้างขึ้นถือว่าเป็นอันตราย  ที่สําคัญที่สุดในระบบ  HACCP เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์สามารถ
แพร่กระจายในอาหารและทําอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย  และระดับอันตรายจากจุลินทรีย์
บางชนิดอาจถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไปอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท  

          1) Infection เกิดข้ึนโดยการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนโดยเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้
เกิดโรค เช่น เชื้อรา Salmonella หรือ Listerria  

          2) Intoxication เกิดจากการบริโภคสารพิษที่เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอาหาร
นั้น สร้างข้ึน เช่น สารพิษของเชื้อ Staphylococcus หรือ Clostridium botulinum  

2. อันตรายจากสารเคมี  
อันตรายจากสารเคมี อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  หรือเจตนาเติมในระหว่างการผลิต  ได้แก่ 

วัตถุเจือปนในอาหาร  สารปนเปื้อนประเภทโลหะหนัก  ยาปฏิชีวนะ ยาตกค้างในสัตว์  สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช น้ํามันหล่อลื่น  หากได้รับสารพิษเหล่านี้ในปริมาณมาก  อาจทําให้เกิดพิษภัย  ร้ายแรงในทันที
หรืออาจเป็นพิษสะสมในกรณีได้รับปริมาณน้อยโดยทั่วไปจะพบการปนเปื้อน จาก 3 แหล่งคือ  

1) วัตถุดิบ  
- โลหะหนัก ได้แก่ สารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว  
- สารกําจัดศัตรูพืช และสารเคมีท่ีใช้ในทางการเกษตร  
- สารพิษจากธรรมชาติ  
- ยาตกค้างในสัตว์ 
- Nitrates และ Nitrosamines  

2) ในระหว่างกระบวนการผลิต หรือสิ่งผิดปกติท่ีปนเปื้อนในระหว่างผลิต  
- น้ํามันหล่อลื่น หรือน้ํามันเครื่องจักร  
- ฝุุนควันดํา หรือไอฝุุน  
- น้ํายาทําความเย็น  
- สารเคมีที่ทําความสะอาด  
- สี  
- สารเคมี กําจัดแมลง สัตว์พาหนะนําเชื้อโรคต่างๆ  
- Nitrates and Nitrosamines  
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3) วัสดุหีบห่อ  
- พลาสติก  
- สีพิมพ์ระบุ coding หรือวันที่ผลิต 
- กาว  
- สารตะกั่ว ดีบุก อลูมิเนียม  

3. อันตรายทางกายภาพ  
อันตรายทางกายภาพได้แก่  การปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ  อาทิ เศษแก้ว เศษโลหะ 

เศษไม้ ซึ่งจะทําให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้บริโภคได้  การปนเปื้อนเกิดขึ้น  ในวงจรอาหาร  ตั้งแต่การเก็บ
เกี่ยว จนสินค้าถึงมือลูกค้า  โดยการเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง  อันตรายจากสิ่งแปลกปลอม
ทางกายภาพ โดยทั่วไป เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  

1) สารที่เกิดจากธรรมชาติ  
- กระดูก หนัง และเศษเนื้อ  
- ชิ้นส่วนจากพืช ก้านใบ ใบไม ้และเมล็ดพันธุ์  
- ขนสัตว์ เส้นผม  
- คราบเชื้อรา  
- แมลง  
- มูลสัตว์ หรือคราบขับถ่ายของสัตว์พาหะ  

2) สิ่งแปลกปลอม  
- เศษแก้ว โลหะ พลาสติก  
- เศษไม้ เทปกระดาษ ปูนพลาสเตอร์ สิ่งสกปรก กรวด  
- เข็มฉีดยาสัตว์ ปูายชื่อ  
- ปะเก็น ฉนวนหุ้มท่อ  
- ผ้าปิดแผล  
- กระดุมและเครื่องประดับต่างๆ  
- ก้นบุหรี่  

ขั้นตอนที่ 7 การหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  
การตัดสินว่าขั้นตอนใดในกระบวนการผลิต  เป็นขั้นตอนสําคัญหรือเป็นจุดวิกฤตที่ต้อง

ควบคุม สามารถจะดําเนินการได้โดยการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ  หรือการใช้หลักการของ  decision 
tree ซึ่งเป็นคําถาม 4 คําถาม รายละเอียดตามเอกสารแนบ  การใช้หลักการตาม  decision tree ต้อง
มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้ได้กับทุกข้ันตอนในวงจรการผลิต  และทุกประเภทอุตสาหกรรมอาหาร  
และยังสามารถใช้ได้กับอันตรายทั้ง  3ประการ โดยไม่มีการจํากัดจํานวนจุดวิกฤต  ค่าวิกฤต ที่จะ
กําหนดขึ้น ควรเป็นค่าที่สามารถจะทําการตรวจวัด  หรืออ่านค่าได้ผลอย่างรวดเร็ว  ควรหลีกเลี่ยงการ
ตั้งค่าวิกฤตทางจุลชีวะ อาทิเช่น การกําหนดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์  เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์ต้องใช้
เวลานาน  ทําให้ไม่สะดวกต่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเป็นการต้องเสียเวลารอผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทําให้แผนการการผลิตต้องล่าช้า  จึงอาจทําการกําหนดผลของจุลินทรีย์ในทางอ้อม  หาก
จําเป็น เช่น กําหนดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบแทน  
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ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดการตรวจติดตาม  
การตรวจติดตาม  หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตามลําดับของแผนที่ได้จัดทําไว้เพ่ือสังเกต

หรือตรวจวัด่าต่างๆ  ที่ต้องควบคุม  เพ่ือประเมินว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนั้นๆ  อยู่ภายใต้สภาวะ
ควบคุม  การตรวจติดตามเป็นการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบ  ตรวจวัดค่าโดยการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม  หรือใช้ความชํานาญประสบการณ์ของประสาทสัมผัส  เช่น การดมกลิ่น  การชิม 
การสังเกตโดยสายตา และการบันทึกผลไว้ในแบบฟอร์มที่กําหนด ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  

1) ใช้ตรวจสอบว่า กรรมวิธีผลิต ในขั้นตอนที่เป็นจุดวิกฤต ว่า อยู่ในสภาวะปกติหรือไม่  
2) ใช้ตัดสินว่าจําเป็นต้องดําเนินการแก้ไข เมื่อพบสิ่งปกติ  หรือเกิดการเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤต
ที่กําหนด  
3) ทําให้ได้เอกสารการบันทึกข้อมูลจาการเฝูาระวัง  เพ่ือใช้ในการทบทวนสอบประสิทธิผล
ของระบบ  
ขั้นตอนในการตรวจติดตามจะประกอบขึ้นด้วย  การกําหนดแผนการการตรวจติดตาม  โดย

แผนการตรวจติดตามจะครอบคลุมถึง  
- อะไรที่จะทําการตรวจติดตาม  
- วิธีการติดตาม ค่าวิกฤตและมาตรการควบคุม  
- ความถี่ของการตรวจติดตาม  
- ผู้ตรวจติดตาม  

ขั้นตอนที่ 9 การก าหนดวิธีการทวนสอบ  
การทวนสอบ  หมายถึง การใช่วิธีทํา  วิธีปฏิบัติงาน  การทดสอบและการประเมินผลต่างๆ  

เพ่ิมเติมจากการตรวจติดตามเพ่ือตัดสินความสอดคล้องกับแผน  HACCP   ระบบ HACCP ที่ผ่านการ
จัดเตรียมมาอย่างถูกต้อง  มอใช่เป็นเครื่องประกันว่าจะมีประสิทธิผลจากการประยุกต์ใช้แล้วได้ผลดี  
การทวนสอบเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิผล  และการปฏิบัติตามแผน  HACCP เพ่ือยืนยันว่ามี
การปฏิบัติการปฏิบัติการควบคุมตามมาตรการต่างๆ  ที่ระบุไว้ในแผนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องตาม
รายการละเอียดทุกประการ  การทวนสอบตามปกติตามปกติในแต่ละจุดวิกฤตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ระบบการทวนสอบ กิจกรรมการทวนสอบ แบ่งเป็น  

1) การตรวจสอบความถูกต้องของแผนระบบ  
           การตรวจสอบแผน  HACCP เป็นการประเมินว่ามีการจัดทําแผน  HACCP สําหรับ

ผลิตภัณฑ์  โดยมีการระบุ  และควบคุมอันตราย  หรือลดปริมาณอันตรายถึงจุดที่ยอมรับได้  การ
ตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบโดยอาศัยหลักการด้านวิทยาศาสตร์  

2) การตรวจประเมินระบบ  
3) การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ  
          การสุ่มตวัอยา่งและการทดสอบ  เป็นส่วนหนึ่งของการทวนสอบ  โดยต้องมีการทํา

เป็นช่วงระยะเพ่ือสร้างความม่ันใจ  ค่าวิกฤตที่กําหนดมีความเหมาะสม  และยังสามารถใช้เพ่ือ
ตรวจสอบความสามารถของผู้จัดส่ง ว่าสามารถส่งวัตถุดิบได้ตามข้อกําหนดที่ต้องการหรือไม่  
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ขั้นตอนที่ 10 การก าหนดวิธีจัดท าเอกสารและการจัดเก็บบันทึกข้อมูล  
เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบ HACCP ควรจะได้มีระบบการจัดทําและการจัดเก็บ

เอกสาร โดยการกําหนดอํานาจหน้าที่ ผู้จัดทําเอกสารที่ใช้ในระบบ HACCP เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
ระบบ HACCP ได้แก่  

1. Support Document ได้แก่เอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในระบบ HACCP รวมทั้ง
เอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์อันตราย  

2. บันทึกข้อมูลต่างๆ ในระบบ HACCPได้แก่บันทึกข้อมูลที่เก่ียวจากการปฏิบัติการ  
3. เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและวิธีการใช้บันทึกคู่มือ วิธีการปฏิบัติในระบบ HACCP ได้แก่ 

รายละเอียดขั้นตอนวิธีการตรวจติดตามในแต่ละจุดวิกฤต  
4. บันทึกผลการฝึกอบรม การฝึกอบรมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง กับการจัดทําระบบ HACCP 

ในเรื่องหลักการของระบบ HACCP รวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีภาระหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายต่างๆ 

 
2.4  อุตสาหกรรมอาหาร 
 2.4.1  ลักษณะอุตสาหกรรมอาหาร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2546)  [Online] 
 อุตสาหกรรมอาหาร หมายถึงอุตสาหกรรมที่นําผลผลิตจากภาคการเกษตรซึ่ง ได้แก่ ผลผลิต
จากพืช ปศุสัตว์และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภค หรือการนําไปใช้ในขั้นต่อไป และเป็น
การยืดอายุ การเก็บรักษาผลผลิตจากพืชปศุสัตว์ และประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น หรือ
ชั้นกลางเป็นสินค้าก่ึงสําเร็จรูป หรือขั้นปลายที่เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
 ประเทศไทยเป็นแปล่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ภาวะ 
การผลิตและการส่งออกอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลิตมาเป็นระยะเวลา 
นานและต่อเนื่อง ทําให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอาหารมีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันสินค้าอาหาร
สามารถทํารายได้เข้าประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออกมีทั้งท่ีเป็นสินค้าแปร
รูปขั้นต้น ขั้นกลาง หรือสินค้ากึ่งสําเร็จรูป แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้นําในการผลิตและส่งออกสินค้า
อาหารหลายประเภท เช่น อาหารทะเลกระป๋อง กุ้ง และไก่แช่เย็น แช่แข็ง แต่เนื่องจากภาวะ การ
แข่งขันในตลาดโลกมีความเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะประเทศแถบเพ่ือนบ้านใกล้เคียง ที่เริ่มมีความ
ได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน และมีวัตถุดิบที่คล้ายคลึงกับไทย ทําให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย ต้อง
เร่งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการส่งออกท้ังระบบ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การจัด
กระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพ่ือก้าวไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม
สูง และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น 
  2.4.1.1  ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย  (สถาบันอาหาร. 
2546) [Online] 
 สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาของสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่ากว่า 1.2 
ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 28 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) และไทยเป็นประเทศ
ส่งออกอาหารของโลกคิดเป็นอันดับที่ 14 ของโลก โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารโดยรวมเพ่ิมข้ึน
จาก 190,000 ล้านบาทในปี 2534  เป็น 444,000 ล้านล้านบาทในปี 2544 คิดเป็นประมาณร้อยละ 
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10 ของมูลค่าส่งออกรวมของประเทศไทย ในอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
(2540  - 2544) มีการจ้างงานถึงประมาณ 400,000 คน รวมทั้งมีมูลค่าเพ่ิมในตัวอุตสาหกรรม
ประมาณร้อยละ 19 ของมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศถึงร้อย
ละ 80 โดยมีผลผลิตส่งออกสําคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าว กุ้งสดแช่เย็น กุ้งแปรรูป ทูน่ากระป๋อง 
ไก่สด ไก่แปรรูป น้ําตาลทราย มันสําปะหลังอัดเม็ด / เส้น สับปะรดกระป๋อง เป็นต้น โดยมีตลาด
ส่งออกอาหารที่สําคัญ เช่น ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และมาเลเซีย เป็นต้น 
 แม้ว่าประเทศไทย จะสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในอดีตท่ีผ่านมา 
แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในอนาคตพบว่าไทยจะต้องประสบกับปัญหาหลายประการทั้งในเรื่อง
ของการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นรวมทั้ง
ปัญหาด้านมาตรฐานสินค้าและคุณภาพสินค้าท่ีจําเป็นจะต้องทําให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ ที่ต้องากรอาหารที่มีคุณภาพดี ถูกสุขอนามัย จึงทําให้
อุตสาหกรรมอาหารไทย มีความจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งในด้าน
ของคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
  2.4.1.2  โครงการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐ 
กิจและสังคมแห่งชาติ. 2546) [Online] 
 โครงสร้างของการผลิตอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในปัจจุบันประกอบด้วยการผลิต
สินค้าสําคัญ ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ประมง ผลไม้สดและแปรรูป ธัญพืชและ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส นมและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ําตาล ขนมหวาน ชา กาแฟ น้ํามัน
และไขมัน อาหารสัตว์และอาหารเสริม 
 ทั้งนี้จากข้อมูลของสถาบันอาหารพบว่ามีโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
6439 โรงงาน เป็นโรงงานขนาดใหญ่ร้อยละ 3 โรงงาน ขนาดกลางร้อยละ 12 และขนาดเล็กร้อยละ 
85 ซึ่งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ํา รวมทั้งมี
ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหารไม่มากนัก 
 นอกจากปัญหาในเรื่องความไม่ได้มาตรฐานของโรงงานผลิตแปรรูปอาหารแล้วยังมีปัญหาใน
ด้านของคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตเกษตรซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญของการผลิตอาหารรวม ทั้งการ
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตวัตถุดิบในภาคเกษตรกับการแปรรูปทําให้เกิดปัญหาการส่งต่อ
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตที่ไม่สม่ําเสมอนอกจากนั้นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาห กรรมอาหาร
ของไทย คือ การขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของทั้งวัตถุดิบและในขบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ในด้านการผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าภาคเกษตรของไทยเป็นภาคการผลิตขนาด
ใหญ่ที่ประกอบด้วยผู้ผลิต คือ เกษตรกรถึงกว่า 5.4 ล้านครัวเรือน ที่ทําการผลิตสินค้าท่ีหลากหลาย
ทั้งธัญพืช ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งสามารถใช้เพ่ือการบริโภคสดและเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปใน
โรงงานได้ ในขณะที่ปัญหาพ้ืนฐานของภาคเกษตร ซึ่งได้แก่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดินและน้ํา ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสําหรับในการ
พัฒนาการเกษตรนับวันจะมีความอุดมสมบูรณ์ลดลงในขณะที่การใช้สารเคมีเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตรทั้งในด้านปุ๋ยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชฮอร์โมนในสัตว์และสัตว์น้ํามีแนวโน้มการใช้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยมูลค่าการนําเข้าปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในช่วงปี 
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2540 – 2545 ได้เพ่ิมข้ึนจาก 2,120 ตัน และ 23,689 ตัน เป็น 3,300 ตัน และ 37,039 ตัน 
ตามลําดับ  

2.4.1.3 แนวโน้มความต้องการสินค้าอาหารไทยในอนาคต 
สภาวะของโลกในทศวรรษหน้า จะเป็นโลกที่มีการแข่งขันสูงในตลาดการค้าต่างๆ โดย 

เฉพาะอาหารจะมีแนวโน้มที่เน้นในด้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะด้านคุณภาพโภชนาการ
สุขอนามัยของกรรมวิธีการผลิต ความปลอดภัยของผู้บริโภค อาหารต้องมีมาตรฐานทั้งในขั้นตอน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นอาหารที่มีแนวโน้มตามความ
ต้องการของตลาดผู้บริโภคในทศวรรษหน้า ควรเป็นอาหารที่มีความสะดวกพร้อมรับประทานมากขึ้น 
เนื่องจากวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการอํานวยความสะดวกสบายในรูปแบบต่าง 
ๆ ที่จะสามารถลดความสูญเสียในส่วนของเวลาโดยจะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคประหยัด เวลาในการ
เตรียมอาหารได้ ทําให้พฤติกรรมการบริโภคของคนท่ัวโลกเปลี่ยนไป โดยจําเป็นต้องคํานึงถึงอาหารที่
มีคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย และไม่ทําลายหรือก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นอาหารของไทย ที่มีแนวโน้มการส่งออกท่ีดี และสามารถสร้างเป็นอาหารโลกใน
ทศวรรษหน้าได้ ควรเป็นอาหารที่มีการเพิ่มมูลค่า ซึ่งรวมทั้งประเภทกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูปพร้อม
รับประทาน ได้แก ่

1. อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ 
- อาหารทะเลแปรรูป เช่น กุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกแช่แข็ง ปลาสดแช่แข็ง เนื้อปลาสด

แช่แข็ง 
- อาหารทะเลกึ่งสําเร็จรูป เช่น กุ้ง ปลาหมึก ปลาชุบแปูงทอด ทอดมันปลา ทอดมัน

กุ้ง อาหารทะเลปรุงรสสําเร็จรูป ( Prepared frozen seafood) เช่น อาหารทะเล
ปรุงรส (Inseasonning, Insauce) 

- อาหารทะเลสําเร็จรูป เช่น กุ้งเปรี้ยวหวาน ปลาทอด ปลาหมึกแปรรูป แกง
เขียวหวานทูน่า พะแนงทูน่า 

- อาหารทะเลกระป๋อง เช่น กุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง หอยลายกระป๋อง 
2. ผักผลไม้แปรรูป ได้แก่ 

- ผักผลไม้สดแช่แข็ง เช่น หน่อไม้ฝรั่งแช่แข็ง สับปะรดแช่แข็ง ถั่วแระแช่แข็ง มันฝรั่ง
แช่แข็ง ข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง 

- ผลไม้อบแห้ง แช่อ่ิม และฉาบน้ําตาล 
- ผักดองต่าง ๆ เช่น ขิงดอง แตงกวาดอง เกี้ยมฉ่าย มะเขือและหน่อไม้ดอง 
- ผลไม้กระป๋องอ่ืน ๆ เช่น เงาะสอดไส้สับปะรด ลิ้นจี่ ลําไย ฝรั่งและผลไม้ชนิดต่าง ๆ 

ลอยแก้วบรรจุกระป๋อง เป็นต้น 
- ผักกระป๋องอ่ืน ๆ เช่น ถั่วต่าง ๆ หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดหวาน 

3. ผลิตภัณฑ์ข้าว ได้แก่ 
- ข้าวผัด (ประเภทสําเร็จรูปเพ่ือนําไปอุ่นก่อนรับประทานในรูปแบบของอาหาร

ประเภท Frozen foods) 
- ข้าวและกับข้าวรวมเป็นชุด เป็นอาหารลักษณะพร้อมรับประทาน ( Finish meal) 

โจ๊ก หรือข้าวต้ม ข้าวสวยกระป๋อง 
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- ประเภทผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเป็นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ปรุงเป็นอาหาร
สําเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาทิ เช่น ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 

- ประเภทอาหารติ่มซํา ได้แก่ ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า และปอเปี๊ยะ เป็นต้น 
4. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ได้แก่ 

- บะหมี่สําเร็จรูปปรุงรสต่าง ๆ บรรจุซองและถ้วยหรือชามท่ีทําด้วยภาชนะบรรจุแบบ
ทนความร้อน 

5. สิ่งปรุงรสอาหารต่าง ๆ เช่น ซอส ซีอ้ิว น้ําปลา เครื่องแกงสําเร็จรูป กะปิ กะทิสําเร็จรูป 
เครื่องต้มยํา น้ําพริกสําเร็จรูปรสต่าง ๆ พร้อมรับประทาน 

6. เครื่องดื่ม เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและบํารุงกําลัง เช่น เครื่องดื่มสมุนไพร น้ําแร่ ลิโพ 
กระทิงแดงและน้ําอัดลม เป็นต้น 

7. อาหารฮาลาล (Halal food) ได้แก่ อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารหลากชนิด ที่ผลิตขึ้น
สําหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลาม 

8. อาหารมังสะวิรัติ / อาหาร / อาหารชีวจิต ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด น้ํายาเห็ด น้ําพริก
เห็ดหอม 

9. อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ นมผึ้ง กระเทียมสกัด เมล็ดทานตะวัน สาหร่ายน้ําเงิน มะม่วง
หิมพานต์ ว่านหางจระเข้ วุ้นมะพร้าว อาหารว่างที่ทําจากธัญพืชในลักษณะต่าง ๆ 

อาหารไทย ถือได้ว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพชนิดหนึ่ง  เนื่องจากมีพืชสมุนไพร เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งหมายถึงพืชผัก รวมทั้งเครื่องปรุง เครื่องเทศต่าง ๆ สมุนไพรหลายชนิดที่มี
กลิ่นหอม และมีรสชาติได้ถูกนํามาปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร จะมีประโยชน์ทั้งสรรพคุณทางยา และให้กิ
ล่นรสอาหาร การนําส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ผล เมล็ด เปลือก มาใช้เพ่ือปรุงอาหารก็จะนิยม
เรียกว่า เครื่องเทศ (Spices) สําหรับอาหารไทย จะเห็นได้ว่า พืชสมุนไพรที่นํามาใช้เป็นเครื่องเทศใน
อาหารนั้นมีมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นที่รู้จักกันดีและกินเป็นประจําเกือบทุกวัน มากบ้างน้อยบ้าง อาทิ 
กระเทียม หอม ขิง ข่า กระชาย ขมิ้น พริก พริกไทย สะเดา กะเพรา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพบว่า มี
บทบาทในการปูองกันและรักษาโรคบางโรคได้ โดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และมะเร็งบางชนิด จึงมีแนวโน้มเป็นที่นิยมรับประทานของชาวต่างประเทศมากข้ึนเรื่อย ๆ 
ในปัจจุบัน และเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนในอนาคต 

2.4.1.4 โอกาสในการแข่งขันของอาหารไทยและการเป็นครัวของโลก 
สําหรับประเด็นในโอกาสในการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อเป็น

ครัวของโลกในอนาคต ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญใน
การพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบคือการผลิตในภาคเกษตร การเก็บเก่ียว การแปรรูปทั้งในระดับครัวเรือน และ
ระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร และ
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ คุณพรศรี  ผู้จัดการสมาคมผู้ส่งออกไก่ เห็นว่า การเป็นครัวของโลกของไทย
นั้น มีความเป็นไปได้ โดยปัจจุบัน ไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารได้เป็นลําดับต้น ๆ ของโลก เช่น 
ส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ ไทยส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ได้เป็นอันดับ 
4 ของโลก รองจากบราซิล เกาหลีใต้ จีน ในขณะที่การส่งออกสุกรมีโอกาสมากข้ึน หลังจากไทยมี
โรงงานชําแหละที่ได้มาตรฐานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเราจําเป็นต้องให้
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ความสําคัญกับการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม ถึงโต๊ะอาหาร ( From farm to Table) เนื่องจากประเทศคู่
ค้าหลายประเทศของไทย ยังคงใช้มาตรฐานสุขอนามัยที่สูงกว่าระดับที่ควรจะเป็น มาเป็นข้ออ้างใน
การไม่นําเข้าสินค้าประมง และปศุสัตว์แปรรูปจากไทย 

แนวโน้มในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมี
เปูาหมายในการเป็นครัวของโลกนั้น เป็นเรื่องท่ีไทยมีศักยภาพในการที่จะสามารถบรรลุเปูาหมาย 
ดังกล่าวได้ โดยปัจจัยสําคัญส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไทยมีภาคเกษตรที่สามารถผลิตวัตถุดิบได้หลาก 
หลาย และมีราคาค่อนข้างต่ํา อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ทางการค้าของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประเทศคู่ค้าเป็นตลาดใหญ่ของอาหารไทย รวมทั้งผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศได้ตระหนักถึง
คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสิ้นค้าอาหารเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์ม กระบวนการเก็บเก่ียว แปรรูป การตลาด
จนถึงผู้บริโภค โดยผู้ผลิตทุกขั้นตอนต้องหันมาให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิต และการตรวจสอบ
สินค้าให้สอดคล้องและได้มาตรฐานตามท่ีตลาดกําหนด เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดให้แก่สินค้า
อาหารไทย ทั้งท่ีเป็นสินค้าก่ึงสําเร็จรูป สําเร็จรูป รวมทั้งสินค้าอาหารสําเร็จรูป ที่ผลิตและบริการใน
เรื่องอาหารไทยที่กระจายอยู่ทั่วโลก ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งเป็น
แหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพ
ในการตรวจสอบสินค้าอาหารให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการมีกลไกในการเจรจาทางการค้าที่เข้มแข็ง 
รู้เท่าทันเหตุการณ์ จะเป็นแนวทางดําเนินการหลักท่ีจะช่วยให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเปูาหมาย
การเป็นครัวโลกได้ในอนาคต  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีทุกฝุายทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตร จะต้องประสานความ
ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 

2.4.2  ปัญหาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหาร (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2546) 
ปัญหา คือ สภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลไม่ตรงตามที่ต้องการ 
องค์ประกอบของปัญหา 
1.  ความเบี่ยงเบนหรือความแตกต่างจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับสภาพเหตุการณ์ที่ต้อง 

การ 
2.  ความเบี่ยงเบนของสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กับความต้องการอาจแตกต่างในเวลาใด

ก็ได้ แต่ความเบี่ยงเบนนั้น จะปรากฏอยู่ในอนาคต จึงถือว่าเป็นปัญหา 
3.  ความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนเป็นของคู่กับอนาคต ในเมื่อสิ่งหนึ่งยังไม่เกิดข้ึนจริง ๆ ก็

ย่อมเป็นการยากท่ีจะรู้ว่าอะไรจะเกิดแทรกขึ้นมา แต่ความไม่แน่นอนนี้ อาจลดลงได้ ถ้าหากมีการหา
ข้อมูลให้เพียงพอ เช่น เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจในระดับหนึ่ง การทําวิจัยของนักวิชาการ จะพยายาม
ทําให้ความไม่แน่นอนลดลงหรือความผิดพลาดข่าวสารน้อยที่สุด ดังนั้น ถ้าหากมีข้อมูลข้างต้นเพียง
เล็กน้อย ก็จะมีความไม่แน่นอนสูง กลายเป็นความเสี่ยง แต่ถ้ามีข้อมูลข่าวสารมาก ก็จะทําให้เกิด
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ 

ประเภทของปัญหา แบ่งได้ดังนี้ 
1.  ปัญหาประเภทขัดข้อง ถ้าความเบี่ยงเบน ปัจจุบันยังปรากฏอยู่และยังปรากฏในอนาคต 

เพราะไม่มีมาตรแก้ไขหรือมีมาตรการการแก้ไข แต่มาตรการเหล่านั้นแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ได้ผล ปัญหานี้
เรียกว่า ปัญหาขัดข้อง 

2.   ปัญหาประเภทปูองกัน ถ้าหากในอดีตไม่มีความเบี่ยงเบน ปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุว่า 
อาจจะเกิดความเบี่ยงเบนในอนาคต และอนาคตเกิดความเบี่ยงเบน ปัญหานี้ คือ ปัญหาปูองกัน 
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3.  ปัญหาประเภทเชิงพัฒนา คือ ปัญหาที่เกิดจากสภาพเหตุการณ์ของสิ่งที่ไม่ต้องการให้มัน
เกิดข้ึน แต่ได้เกิดมานานจนกระทั่งไม่สามารถสืบหาเวลาเริ่มต้นที่แน่นอนได้ หรือทุกคนในสังคมนั้นถือ
ว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่มีกลุ่มบุคคลต้องการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

จากการระดมความคิดระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ 
ภาคเอกชน ภาคราชการ กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มนักการเมือง ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาของ
อุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปัญหา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

(1)  กลุ่มปัญหาที่มีความสําคัญในระดับสูง ได้แก่ 
-  การขาดเปูาหมายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศท่ีชัดเจน  
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ผ่านมามีลักษณะต่างฝุายต่างดําเนินการ ไม่มีวิสัยทัศน์รวม

ของประเทศโดยแต่ละกระทรวงจะมีนโยบายด้านอุตสาหกรรมอาหารตามบทบาทความรับผิดชอบ
ของตนซึ่งมักจะไม่สอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกันเนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลผลิตการเกษตรเป็นวัตถุดิบซึ่งภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศ 
เกี่ยวข้องกับประชาชนจํานวนมาก และครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ  จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
มีนโยบายระดับประเทศที่ชัดเจนสําหรับให้หน่วยงานของรัฐเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมได้รับรู้
และกําหนดแนวทางรองรับได้สอดคล้องกันเพื่อรับมือกับการแข่งขันในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีรุนแรงขึ้น  มีการใช้ข้อกําหนดต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้ามากขึ้น 

- เกษตรกรขาดระบบการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทําให้วัตถุดิบมีคุณภาพไม่ดีพอ 
และมีปริมาณการผลิตไม่สม่ําเสมอ บางครั้งขาดแคลนหรือบางครั้งล้นตลาด 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรรายย่อย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับระบบการ
จัดการที่ดี ทั้งในด้านการผลิต การรักษาคุณภาพผลผลิต และการจําหน่าย กล่าวคือ เกษตรกรส่วน
ใหญ่มักจะตัดสินใจผลิตตามความถนัด ตามเกษตรกรรายอื่น หรือตามราคาผลผลิตที่ได้ไม่ตรงกับ
ความต้องการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรรายย่อยทั่วไปยังขาดความรู้ด้านการจัดการ
คุณภาพและระบบการผลิตที่ยั่งยืน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม เพ่ือให้ปริมาณสารตกค้างอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเพื่อลดการ
สูญเสีย สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่สําคัญของอุตสาหกรรมเนื่องจากผู้บริโภคปลายทาง โดยเฉพาะใน
ต่างประเทศ ให้ความสําคัญด้านคุณภาพสูง หากวัตถุดิบมีคุณภาพไม่เหมาะสมจะทําให้ผลผลิตที่ได้ มี
ราคาต่ําลงมาก และเนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารเป็นค่าวัตถุดิบ การลดการ
สูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น 

-  การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ยังมีน้อย 
กระบวนการแปรรูปอาหารยังไม่มีประสิทธิภาพพอ ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงและมีคุณภาพไม่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกอาหารเป็นจํานวนมาก แต่ก็เป็น
สินค้าท่ีมีราคาถูก หรือมีมูลค่าเพ่ิมไม่สูงมากนัก การพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในโลก ทั้งในเรื่องขบวนการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้านการวิจัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาหารเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
ผลิต ที่จะผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และการเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการผลิต
อาหารพร้อมบริโภค ( ready to eat) ยังมีน้อยมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหารขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา  ขาดการวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบ ทําให้การใช้กําลังการ
ผลิตไม่เต็มที่ และยังไม่มีการนําระบบการจัดการที่ดี เช่น ระบบ HACCP, ISO 9000  เป็นต้น 
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- เกษตรกรและผู้ประกอบการ ขาดข้อมูลการตลาด และกฎระเบียบที่จําเป็นต้องรู้ 
ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ เช่น ความต้องการวัตถุดิบ ปริมาณการผลิตวัตถุดิบ เทคโนโลยี การ

แปรรูป คุณภาพมาตรฐานสินค้า กฎระเบียบข้อมูลการตลาด ตลอดจนผลการวิจัยต่าง ๆ มีหลาย
หน่วยงานจัดทําแต่กระจัดกระจาย   ไม่มีการจัดการที่ดี ทําให้ผู้ที่เก่ียวข้องไม่สามารถใช้ประโยชน์
ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย หรือเกษตรกรยังไม่ทั่วถึง 

- การขาดระบบเชื่อมโยงและการรับช่วงการผลิตและการตลาด 
อุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่ง ของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย คือ การขาดความ

เชื่อมโยงที่เหมาะสมระหว่างภาครัฐ ผู้ผลิตวัตถุดิบ (เกษตร) ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก เนื่องจากผลผลิต
เกษตรเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายในขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยการเชื่อมโยงโดยตรง
กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่สะดวก ควรมีการพัฒนาระบบตัวแทน ซึ่งอาจเป็นกลุ่มหรือ
สหกรณ์เพ่ือดูแลเรื่อง คุณภาพวัตถุดิบ ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้เกิดการรับช่วง
การผลิตที่สอดคล้องกันปัจจุบันการรวมกลุ่มของเกษตรกรทั้งในรูปของสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรยังไม่
มีความเข้มแข็งพอ ทําให้การจัดการการผลิตไม่มีประสิทธิภาพในส่วนของภาคอุตสาหกรรมขนาด
กลาง และขนาดย่อมมีข้อจํากัดในเรื่องเงินทุน การผลิตจึงนิยมใช้เทคโนโลยีขั้นต่ําผลิตสินค้าท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมต่ําการรวมตัวกันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมมีน้อย ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการในบางเรื่องให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การเจาะช่องทางการตลาด 
รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าก็กระทําได้ยาก เพราะการดําเนินการเพียงลําพัง ทําให้ต้นทุนสูงและ
ขาดพลังในการต่อรอง 

(2)  กลุ่มปัญหาที่มีความสําคัญรองลงมา 
-  การขาดมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาสินค้าใหม่ และตลาดใหม่ 
ผู้ประกอบการของไทยส่วนใหญ่ เป็นผู้รับช่วงการผลิต เข้าถึงช่องทางการตลาดได้เพียงระดับ

ผู้นําเข้า ทําให้ขาดความรู้ เกี่ยวกับผู้บริโภคท่ีจะนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและยังให้ความ
สนใจน้อย ในการสร้างตรายี่ห้อ ( Brand Name) ของประเทศให้มีลักษณะเด่น เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ดําเนินการได้ยาก และต้องใช้เงินลงทุนสูง การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ยังคงเน้นเรื่องความพยายามที่จะลดต้นทุน มากกว่าการแสวงหาตลาดใหม่ ยังไม่เพียงพอ 
ผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการตลาด 

- การขาดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน หรือหน่วยงานที่มีอยู่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนกัน 
อุตสาหกรรมอาหารผลิตสินค้าที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยของผู้บริโภค ผู้ซื้อในต่างประเทศ

ต้องการใบรับรองในหลายลักษณะและเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน เนื่องจากใช้วัตถุดิบหลายชนิด 
บางหน่วยงานมีการทํางานซ้ําซ้อนกัน ขาดการประสานงานที่ดี ทําให้ล่าช้าหรือในบางกรณีที่
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การเจรจาปัญหาการค้า การดําเนินการเพื่อแก้ปัญหา
การกีดกันทางการค้า ยังขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์ 

- การพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 
การพัฒนาความรู้ของบุคลากรอุตสาหกรรมอาหาร ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะการ

พัฒนาความรู้ด้วยระบบการจัดการ เช่น ISO 9000 หรือ HACCP ยังมีน้อยมาก 
- การขาดเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสม 

ปัญหาสภาพคล่องของสถาบันการเงิน ทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง ส่งผลให้ต้นทุนในการ
ประกอบการสูงขึ้นไปด้วย 
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- กฎระเบียบราชการไม่เอ้ืออํานวย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐบางเรื่อง เช่น การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขออนุญาตผลิต 

การยื่นสูตรการขึ้นทะเบียนตําหรับอาหาร การตรวจวิเคราะห์ และการออกใบรับรองไม่เอ้ือประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการ นอกจากจะเพ่ิมต้นทุนและภาระให้แก่ผู้ประกอบการแล้ว ยังมีประสิทธิผลต่ํา เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและมีกลไก ที่จะสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันจากภายนอกประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ กฎระเบียบบางประการที่ล้าสมัยยังไม่มีการพิจารณาแก้ไข ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

- การขาดความพร้อมในการแก้ไขข้อกีดกันทางการค้า ในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ปัจจุบันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สําคัญ ขณะที่

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารของไทย ยังให้ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยมาก 
โอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ยังคงมีโอกาสขยายตัวได้อยู่ ประกอบกับ 

การที่ไทยทําการค้าภายใต้ขอบเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นผลให้เกิดการขยายตัวในตลาดโลกมีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้น และอาจมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการผลิต โดยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัว และเร่งเพิ่มศักยภาพในการผลิต
อาหารให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก จะต้องมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น ในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า เนื่องจากสถานการณ์ในอนาคต เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ใน
กรณีทีการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าในตลาดโลก เริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยสาเหตุมาจาก
ที่ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มหันมาผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นของตัวเอง ขณะเดียวกัน 
ไทยยังคงต้องเผชิญกับคู่แข่งทางการค้าที่สําคัญอย่าง จีน และเวียดนาม ซึ่งแนวทางออกสําหรับ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว รัฐบาลและเอกชนได้พยายามวางแผนร่วมกันเพื่อสร้างโอกาส
ให้กับอุตสาหกรรมไทย สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน และจากการประชุมเรื่องโอกาสของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก โดยศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้เป็นแกนหลักในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝุายร่วมกัน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยสามารถสรุปผลการประชุมในสิ่งที่รัฐและเอกชนจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องร่วมมือกัน ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 

มาตรการระยะสั้น 
สําหรับมาตรการแก้ไขระยะสั้นของภาคอุตสาหกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์ไปในทางท่ีรัฐบาล 

เอกชน และนักวิชาการต้องร่วมมือกันในการที่จะพิจารณาขอบข่าย กระบวนการผลิตสินค้าอาหาร
ตั้งแต่ต้นด้วยการสร้างห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) ตั้งแต่ภาคเกษตรจนถึงภาคอุตสาหกรรมแปร
รูป ดังมาตรการต่อไปนี้ 

1.  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการปันความรู้และสร้าง
มาตร ฐานอ้างอิงให้กับอุตสาหกรรมอาหาร 

2.  ภาครัฐทําหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย การจัดตั้งห้อง Lab และมาตรฐานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนเผยแพร่และต่อยอดงานวิจัย 

3. จัดหาแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ําให้แก่เกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบแบบเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
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4. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลเสียของสารตกค้างท่ีเกิดกับผลิตภัณฑ์อาหารและมีการปราบ 
ปรามผู้ที่จําหน่ายสารพิษ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง 

5.  ภาครัฐมีความจริงจังในการปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
6.  นําเอามาตรการที่มิใช่ภาษีตามข้อตกลงของ WTO มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีที่

เกิดการค้าไม่เป็นธรรมเกิดข้ึน 
7.  เพ่ิมประสิทธิภาพให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการให้บริการตรวจสอบ ทดลองคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ์สามารถทํางานได้อย่างกว้างขวาง ไม่จํากัดประเภท เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการ
ดําเนินงาน 

8.  เร่งพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain Management) มาใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ผ่านขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการ
นําสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเพ่ือให้ ผู้ผลิตมีต้นทุนการผลิตต่ําที่สุด และสามารถออกไปแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ 

9.  พัฒนาวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ของประเทศให้เป็นแบบการเกษตรแบบก้าวหน้า 
ขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายในระบบการเกษตรแบบพอเพียง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได ้

มาตรการระยะยาว 
สําหรับมาตรการในระยะยาวนั้น มาตรการที่ออกมาจะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนา และการ

วิจัย (R&D) การพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่
อุตสาหกรรมเป็นหลัก 

1.  ภาครัฐมีการบังคับกฎหมายไปใช้อย่างจริงจัง ให้ผู้กระทําผิดร้ายแรงต่อประเทศชาติได้รับ
บทลงโทษ 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมอาหารอย่างแจ่มแจ้ง โดยการปฏิรูปการศึกษาให้มีการปลูกฝังเรื่อง 
Value Chain ในหลักสูตรการศึกษา และจัดให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.  มีการปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางด้านการค้า 
และการขยายตัวของความต้องการในตลาดโลก 

4.  สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังให้ทราบถึงความสําคัญและภาพลักษณ์ของ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ระบบเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้ทิศทางในอุตสาหกรรมอาหาร ในอีก 5 ปีข้างหน้า เชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เป็นเปูาหมายหลักในยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทย โดยที่ผู้ประกอบการและภาครัฐต้องมีการปรับตัวรองรับการแข่งขันทั้งด้านเทคโนโลยี และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง 

2.4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ 
Atwell  (1995 : 334) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ และการนําระบบ HACCP ไป

ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบ HACCP เวลาและค่าใช้จ่ายก็เป็น
อุปสรรคสําคัญ โดยพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คํานึงถึง 3 ประการ ได้แก่ (1) ต้นทุนของอุปกรณ์
หรือเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (2) ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานและ (3) ต้นทุนในการดําเนินการ
ระบบ ซึ่งต้นทุนดังกล่าวเป็นต้นทุนที่สูง และอ้างถึงการศึกษาต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติ
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ตามข้อบัง คับเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารในประเทศอังกฤษของ  Powell และ Atwell ว่า 
การฝึกอบรมพนักงานในช่วงเริ่มต้น จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 35 – 42 ล้านปอนด ์

Tayllor (2000 : 218 – 220) กล่าวว่าความสามารถในการปฏิบัติตามข้ันตอนของระบบ 
HACCP ที่ได้รับการฝึกอบรมต้องควบคู่กับความรู้ที่เหมาะสม ทางด้านจุลชีววิทยา และเคมีของ
อาหาร ดังผลการวิจัยของ Holt (1999) ที่แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถด้านเทคนิค เป็นปัจจัยสําคัญที่สุด ที่มีอิทธิพลต่อการนําระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ 
ปัญหาด้านเวลาและเงินก็เช่นเดียวกัน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีแผนกเทคนิคและฝึกอบรมจะเป็น
ผู้ดูแลโครงการจัดทําระบบ HACCP ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กส่วนใหญ่ ไม่มีทรัพยากรส่วนนี้ 
นอกจากนี้ การพิจารณาผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) เพ่ือสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของอาหาร 
อาจต้องใช้ผู้ร่วมตรวจสอบภายนอก ( Third parties) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะลงทุนทั้ง
เวลาและเงิน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารที่ซื้อจากผู้จัดส่งวัตถุดิบ ซึ่งรวมถึงรายละเอียด
เฉพาะ เช่น ใบรับรองการวิเคราะห์ และการตรวจประเมินผู้จัดส่ง 

Panisello and Quantick (2001 : 166. 171) กล่าวถึงลําดับขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 ประการ 
ที่จะทําให้การนําระบบ HACCP มาใช้ประสบผลสําเร็จ ได้แก่ พันธะสัญญา การศึกษาและการ
ฝึกอบรม ความสามารถในการจัดหาทรัพยากร และปัจจัยภายนอก สําหรับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น เงิน 
เวลา คน อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ และความช่วยเหลือในการฝึกอบรม จะต้อง
จัดหามาอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาและทวนสอบประสิทธิภาพของแผนในการจัดทําระบบ HACCP 
ค่าใช้จ่ายบางประการที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบ HACCP ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแผน 
HACCP  (2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและการเก็บบันทึก (3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (4) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งการปฏิบัติและการดําเนินการ (5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการติดตาม
ตรวจสอบ (6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก้ไขเม่ือเกิดจุดวิกฤตท่ีควบคุม และ (7) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
บริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และการออกแบบเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ดี ทําให้ทําความสะอาด บํารุงรักษา และตรวจสอบยาก จะพบในระหว่างการจัดทํา
ระบบ HACCP 

Jirathana (1998 : 98 – 99) กล่าวว่า การนําระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล จะประสบความสําเร็จได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานในการจําแนกอันตราย
และจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมและสิ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมอาหารไทยประสบความสําเร็จในการนําระบบ 
HACCP มาประยุกต์ใช้ส่วนหนึ่งก็คือ ทีมในการจัดทําระบบ HACCP ที่ต้องการคนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารขนาดเล็ก ในประเทศกําลังพัฒนาหลาย ๆ ประเทศ มี
ปัญหาในการนําระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้มากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางเทคนิคท่ีจะจําแนกและประเมินอันตรายจํานวน
ไม่มาก ทั้งท่ีต้องการคนที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี และการพัฒนาโปรแกรม HACCP แต่อุตสาหกรรม
ขนาดเล็กมักประสบปัญหาทางการเงินที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญของตนเอง 
รวมทั้งข้อจํากัดด้านเวลาที่ต้องเสียไปในการฝึกอบรม  

บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) พบว่าการนําหลักการของ HACCP มาใช้จริง
นั้น ทางองค์การได้เผชิญกับอุปสรรคสําคัญได้แก่ การแก้ไขอาคารสถานที่ผลิต อุปกรณ์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ 
ซึ่งต้องปรับปรุงเป็นอย่างมาก รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับพนักงาน ( For Quality. 
2544 : 41) 
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การกีดกันทางการค้า ยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นการกีดกันใน
แง่ของมาตรการทางภาษี หรือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะมาตรการด้านคุณภาพ และความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย จะเป็นแนวโน้มที่มีความรุนแรงมากข้ึน สําหรับเวทีการค้าระหว่างประเทศ 
ในรอบปี พ.ศ. 2542 – 2543 ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตนําเข้าสินค้าไทยด้วยเหตุผลสําคัญ ๆ 
5 ประการหลัก คือ 

1)  เป็นการนําเข้าโดยผิดขั้นตอนของกฎหมาย มีมูลค่าถึงปีละกว่า 360,000 เหรียญสหรัฐ 
2)  มีการปนเปื้อนประมาณกว่า 330,000 เหรียญสหรัฐ 
3)  มีปริมาณเชื้อหรือสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ 110,000 เหรียญสหรัฐ 
4)  คุณภาพไม่คงที่หรือไม่ได้มาตรฐานประมาณ 70,000 – 100,000 เหรียญสหรัฐ 
5)  มีปัญหาเรื่องความสะอาดและติดเชื้อโรคขนาดเล็กประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐ 
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกกีดกันสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 546,000 เหรียญสหรัฐ 

ผักและผลไม้ 321,000 เหรียญสหรัฐ เมล็ดข้าวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมล็ดข้าว 115,000 เหรียญ
สหรัฐ เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส 85,000 เหรียญสหรัฐ และเครื่องดื่ม 38,000 เหรียญสหรัฐ ( For. 
Quality. 2544 : 32 – 33) 

และจากการศึกษาการนําระบบ HACCP มาใช้เพ่ือการส่งออกในอุตสาหกรรมประมงไทยของ 
Suwanrangsi (2002 : 6) พบว่า ปัญหาที่อุตสาหกรรมกําลังเผชิญในการนําระบบ HACCP ไปปฏิบัติ 
คือ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายหลัก ได้แก่ การจัดทําหรือปรับปรุงระบบเก่ียวกับ
โปรแกรมพ้ืนฐาน ( Prerequisite system) ที่เป็นแหล่งหลักของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นคือ 
การฝึกอบรมบุคลากร ที่ปรึกษา การติดตามตรวจสอบ หรือการตรวจประเมินจากภายนอก รวมทั้ง
การจัดทําและคงไว้ของระบบเอกสาร นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรด้านเทคนิค หรือที่ได้รับการฝึกอบรม 
ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม ของระบบ HACCP การขาดบุคลากรภายในที่จะ
ปฏิบัติงานนี้ จะมีผลต่อการใช้บุคลากรจากภายนอก ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การประกันด้านความปลอดภัยอาหาร : ระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point) ในปัจจุบันระบบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ได้ถูก
นํามาใช้ในการประกันด้านความปลอดภัยอาหาร HACCP เป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะไม่ครอบคลุมถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Quality) แต่เป็นระบบปูองกัน ( Preventative program) มุ่งเน้นถึงการประเมิน และ
วิเคราะห์อันตรายที่อาจปนเปื้อนในอาหาร เช่น เชื้อโรค สารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆ การมี
ระบบตรวจติดตาม การแก้ไข และการทวนสอบวิธีการผลิตอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 
 โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ( Codex) ได้กําหนดให้ใช้เป็นมาตรฐานสากล โดย
ถูกใช้เป็นพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร และเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ 
HACCP ประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียม 5 ขั้นตอนคือ การจัดตั้งคณะทํางาน HACCP การบรรยาย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้บริโภค การสร้าง
แผนภูมิการผลิต และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของแผนภูมิการผลิต หลังจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่
หลักปฏิบัติ 7 ประการ ของระบบ HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย การกําหนดจุดวิกฤตที่ต้อง
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ควบคุม การกําหนดค่าวิกฤต การกําหนดระบบตรวจติดตามเพ่ือควบคุมจุดวิกฤต การกําหนดการ
แก้ไข การกําหนดการทวนสอบ และการกําหนดระบบเอกสารและเก็บบันทึกข้อมูล 
 ระบบ HACCP สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท และทุกขนาด 
โดยสามารถท่ีจะทํามาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ทําการผลิตแล้ว หรือท่ีจะเริ่มทําการผลิต โดยแผน HACCP 
แต่ละแผน จะเฉพาะเจาะจงสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ภายใต้สภาวะที่กําหนด นอกจากจะขึ้นกับ
ชนิดผลิตภัณฑ์แล้ว ยังขึ้นกับ สูตรการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ บรรจุภัณฑ์ และลักษณะการบริโภค 
(Consumer use) หรือหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตใดๆก็ตาม 
เช่น การเปลี่ยนสูตรอาหาร การเปลี่ยนเครื่องจักร จะต้องมีการปรับแผน HACCP ทันที ซึ่งระบบ 
HACCP จะประสบผลสําเร็จได้ ผู้ผลิตจะต้องมีโปรแกรมสุขลักษณะพ้ืนฐาน คือหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) รองรับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) คือ เกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้น
พ้ืนฐานที่จําเป็นในการผลิต และควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตอาหารได้
อย่างปลอดภัย  (นภาพร เชี่ยวชาญ  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
 ระบบคุณภาพอาหาร  (Quality System) : GMP/HACCP โดยนางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐ
วงศ์ หัวหน้ากลุ่มควบคุม  สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารกองควบคุมอาหาร  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  การผลิตอาหารนอกจากจะต้องศึกษาพระราชบัญญัติอาหารและ
กฎระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องการเตรียมความพร้อม หรือการปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารให้สะอาดและ
ได้มาตรฐาน ก็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้อาหารที่ผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย 
 ระบบคุณภาพ  (Quality System) ระบบคุณภาพ  (Quality System) หรือบางครั้งเรียกว่า  
ระบบประกันคุณภาพ  (Qualityassurance system) เป็นการดําเนินการเพื่อให้สถานที่ผลิตมี
มาตรฐาน  โดยคํานึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิตรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง  ซึ่งจะต้องถูกควบคุม
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และสม่ําเสมอเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น  หากระบบมีการดําเนินการถูกต้องแล้วจะสามารถช่วยตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมื่อ
ผลิตภัณฑ์มีปัญหา  แต่อย่างไรก็ตาม  ระบบนี้เป็นระบบที่เน้นการปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาใน
ระดับสากล ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  ได้แก่ GMP และ HACCP ซึ่งปัจจุบันมีความสําคัญ
และมีการดําเนินการมากขึ้นในประเทศไทย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรม
ส่งออก เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศ  และกระแสการค้าโลกท่ีมี
การแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งข้ึนเส้นทางและลําดับ
ขั้นตอนของระบบคุณภาพอาหารที่ดี  ในประเทศไทยมิใช่เริ่มต้นในเรื่อง GMP และ HACCP ได้เลย แต่
ควรมีการดําเนินการตั้งแต่ข้ันพื้นฐานจนถึงลําดับสุดท้าย  ดังนี้ 5 ส. Minimum Requirement GMP 
กฎหมาย GMP สากล HACCP ISO 9000 ISO 22000 
 ก่อนหน้านี้การที่โรงงานอาหารระดับ SME จะขอรับรองระบบประกันความปลอดภัยของ
อาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) เป็นไปได้ยาก เพราะ
นอกจาก HACCPเป็นระบบประกันความปลอดภัยอาหารที่อาศัยหลักการและความรู้พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร ทั้งยังต้องสามารถวิเคราะห์อันตรายให้สอดคล้องกับระบบผลิต
อาหารของโรงงานนั้นๆ ระบบ HACCP ยังต้องการโครงสร้างโรงงานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
ที่สําคัญบุคลากรยังจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติ และผลิตอาหารตามสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 
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บุคลากรมีเอกสารทวนสอบได้ สามารถตรวจสอบย้อนกลับสาเหตุของปัญหาได้ หากมีกรณีเกิดการ
ปนเปื้อนในอาหารเหล่านี้ จะทําให้ผู้ประกอบการอาหารระดับ SME ท้อและหมดกําลังใจที่จะยื่นขอ
รับรอง 
 จากข้อมูลปี 2550 ผู้ประกอบการ SME ด้านอาหารกว่า 9,000 โรงงานทั่วประเทศ พบว่ามี
เพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่ได้รับการรับรองระบบประกันอาหารปลอดภัย สาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก
ผู้ประกอบการ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนยังมิได้เล็งเห็น
ความสําคัญของระบบประกันอาหารปลอดภัย บางโรงงานสับสนจะเริ่มต้นพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยจากตรงจุดไหน ผลทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยอาหาร
เท่าท่ีควร ส่งผลต่อการขยายตัวทางธุรกิจของกิจการ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย HACCP หรือ โครงการ Pre-HACCP ในปี 2551เป็นโครงการนําร่องสู่ระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่สําคัญของผู้ประกอบการ SME อาหารของไทยพัฒนาขีด
ความสามารถสู่มาตรฐานความปลอดภัยของระบบอาหารระดับสากล โครงการ Pre-HACCP เสมือน
เป็นตัวกระตุ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับตัวและเตรียมพร้อมกิจการสู่ระบบอาหารปลอดภัยสากล
อ่ืนๆ ในอนาคต 
      ในฐานะหัวหน้าโครงการ Pre-HACCP ดร.วารุณี วารัญญานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU-FIRST) โดยสถาบันค้นคว้าและผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินงาน โครงการ Pre-HACCP ในปี 2551 นี้ จากการดําเนินงาน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ขณะนี้ในเดือนธันวาคม 2551 ทางคณะทํางานได้ดําเนินการจนเกือบเสร็จ
สิ้นโครงการฯแล้ว มีกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 12 รุ่น โดยมีผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ทั้งในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล และส่วนภูมิภาคให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 601 
โรงงาน  
 สําหรับหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ Pre-HACCP เป็นหลักสูตรแรกท่ีไม่เคยมีใน
ประเทศได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารซึ่งได้รับการ
เห็นชอบจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนกิจกรรมของโครงการแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรม โดยจัดอบรม Pre-HACCP อาหาร 
6 กลุ่ม ประกอบด้วย อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท (ชนิดกรดต่ํา ชนิดปรับกรด และชนิดกรด) 
อาหารแห้ง และก่ึงแห้ง อาหารหมัก อาหารแช่เย็นเครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส ซึ่งเป็น  
          การอบรมภาคทฤษฎีทีจ่ะให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนสามารถ
ประเมิน และวิเคราะห์อันตรายในระบบการผลิตของตนและปูองกันแก้ไขเพ่ือให้สามารถควบคุม
อันตรายให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารที่กําหนด ส่วนการฝึกปฏิบัติมีการปรึกษากลุ่มเสนอผลงานใน
ระหว่างฝึกอบรม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจทฤษฎีได้ถ่องแท้มากขึ้น การอบรมใช้เวลาฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 4 วัน ส่วนที่สอง การพัฒนาระบบเพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร พ้ืนฐาน
สุขลักษณะของอาหารผ่าน GMP และ SSOP ตลอดจนการพัฒนาระบบ Pre-HACCP โดยทีมท่ี
ปรึกษาโครงการฯ เข้าเยี่ยมโรงงาน เพื่อให้คําปรึกษา และคําแนะนําในการปรับปรุงโรงงาน 
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เตรียมพร้อมการประเมินตามเกณฑ์ของ Pre-HACCP ซึ่งเป็นบันใดนําร่องสู่มาตรฐานความปลอดภัย
อาหารต่อไป 
          นางสพุรรณิกา แรมชื่น เจา้ของ บริษัท สยามท่าใหม่ จาํกัด ผูผ้ลิตเหด็โคนญีปุุ่นบรรจุขวด
แก้ว กล่าวว่า “เนื่องจากเห็ดโคนญี่ปุุนมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย และมีรสชาติอร่อยถูก
ปาก ผู้บริโภคจึงนิยมนําไปปรุงอาหาร ซึ่งในตอนแรกคิดว่าการยื่นขอระบบ HACCP เป็นเรื่องยาก 
ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโรงงานสูง แต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ Pre-HACCP นี้แล้วทําให้มี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบและหลักการของ HACCP มากยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการฯ ยังให้คําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์มาก ทําให้ผมสามารถพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้เป็นไปตามข้ันตอน โดยใช้งบประมาณท่ีไม่สูงมากนัก ซึ่งหากมองในระยะยาวถือว่าคุ้มค่ามาก 
ดังนั้นโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างแท้จริง ทําให้เกิดการ
ปรับปรุงการผลิตและการจัดการด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยสากล ทําให้
สามารถสืบย้อนไปยังสาเหตุได้หากเกิดปัญหาขึ้น ที่สําคัญทําให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภค และยัง
สร้างความม่ันใจ และน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ของโรงงานอีกด้วย” 
          นางณัฐติกาญจน ์พวงแก้ว ผูบ้รหิาร บรษัิท คันธรส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกัด ผูผ้ลิตเครือ่งด่ืม
ขิงผง เก๊กฮวยผง และมะตูมผง จําหน่ายให้กับซุปเปอร์มาร์ชั้นนําต่างๆ กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม
โครงการ Pre-HACCP คือ เครื่องดื่มขิงผง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง 
เนื่องจากคนไทยหันมาดูแลรักษาสุขภาพกันมาก ทําให้เครื่องดื่มสมุนไพรไทยอย่างขิงซึ่งมีสรรพคุณท่ีดี
ต่อสุขภาพมากมายเป็นที่นิยม จึงมียอดสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภค
อาหารที่ปลอดภัย ดังนั้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยทราบว่าการเข้าร่วมโครงการฯไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้เรียนรู้ระบบการจัดการความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล หลังจากเรียนรู้ใน
หลักการแล้ว เมื่อนํามาปฏิบัติตามข้ันตอนที่ได้รับการอบรมมาอย่างเคร่งครัด ทําให้ลดความเสียหายที่
เกิดข้ึนจากการผลิตที่ไม่เป็นระบบ ช่วยเปลี่ยนภาระต้นทุนท่ีเกิดจากความเสียหายกลับมาเป็นกําไร
เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถนําหลักการมาปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของบริษัทได้อีกด้วย ทําให้
ผู้ผลิตและผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน ต้องขอขอบคุณและอยากให้โครงการดีๆ อย่างโครงการ Pre-
HACCP เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณคณะที่ปรึกษาของโครงการแบบนี้เป็นอย่างสูง และอยากให้มี
โครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อย่างนี้ต่อไป” 
 ดร.วารุณี วารัญญานนท์ กล่าวว่า “ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการโรงงานอาหารที่เข้า
ร่วมโครงการ ที่ทําให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ เพราะหลังจาก
ผ่านการอบรมทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติ ตลอดจนคณะที่ปรึกษาเข้าเยี่ยมให้คําปรึกษาในการ
ปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน ปรากฏว่าโรงงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พยายามปรับปรุง
และพัฒนาโรงงานของตนเองอย่างจริงจัง สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ SME 
เพ่ือช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังแสดง
ศักยภาพด้านการผลิตอาหารของไทยให้ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลก ที่สําคัญ ฝุาย
ผู้บริโภคเองย่อมได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้สิทธิของตนเองเข้าถึงอาหารปลอดภัยอย่างเต็มที่ 
ผู้บริโภคต้องฉลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย โดยการสังเกตตราสัญลักษณ์รับประกันความ
ปลอดภัยในการผลิตอาหาร ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องหมาย Pre-HACCP นั่นเอง” “ด้วยเหตุนี้อาหาร
ปลอดภัยไม่ใช่แต่จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐและภาระของผู้ประกอบการเท่านั้น หากแต่ผู้บริโภคเอง
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จะต้องให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่ ในการเข้าถึงอาหารปลอดภัย ตลอดจน
ติดตามข่าวสารอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะผลประโยชน์ของอาหารปลอดภัยนั้น ไม่ได้ตกไป
เป็นของใครอื่น นอกจากพวกเราและลูกหลานของพวกเรานั้นเอง” 
(โครงการ Pre-HACCP บันไดก้าวนําร่อง สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยของผู้ประกอบการ SME ของ
ไทยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน) 
 ปนัดดา  อินทราวุธ  (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับมาตรฐาน ISO 14001 
ของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คิวริตี้ ฟุตแวร์ จํากัด กับพนักงานจํานวน 
285 คน พบว่าพนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน รายได้ ตําแหน่งงานต่างกัน มีการยอมรับมาตรฐาน 
ISO 14001 ไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อการจัดระบบ ISO 14001 จะมี
ความสัมพันธ์ในการบวกกับการยอมรับ ISO 14001 
 ธารทิพย์  พจน์สุภาพ  (2544 : บทคัดย่อ) จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านการฝึกอบรม
หรือไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ โดยรูปแบบการ
ฝึกอบรมที่นิยมใช้มากท่ีสุด คือ การฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งมีวิธีการสอน คือ การสอนงาน 
และการฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรม คือ การสร้างจิตสํานึกและการ
สร้างความรู้ความเข้าใจตามระบบ HACCP ต่อพนักงาน 
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