
 

 

บทท่ี  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้และระดับเจตคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพ

ด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ือศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขา การศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่ง 
เงินเดือน และการฝึกอบรม ที่มีต่อระดับความรู้และระดับเจตคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร HACCP ทั้งส่วนบุคคลและต่อองค์กรของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้การศึกษา คือ พนักงานในสถานประกอบการผลิตอาหารซึ่งเป็นสถาน
ประกอบการผลิตอาหารส าเร็จรูปที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานและอนุญาตผลิตอาหารที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพด้านความปลอดภัย  HACCP ซึ่งมีท้ังสถานประกอบการขนาดเล็กขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ โดยท าการศึกษาเฉพาะ โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ใน
จังหวัดระยอง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขต นิคม
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด  จ านวน 25โรงงาน  
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลปาร์ค จ านวน 8 โรงงาน และนิคมอมตะซิตี้ จ านวน 15โรงงาน รวม
ทั้งสิ้น 48 โรงงาน  กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะได้ ผู้บริหารของ ฝ่ายผลิต  ประกอบด้วย นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด  
จ านวน 24 โรงงาน นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลปาร์ค จ านวน 8 โรงงาน และนิคมอมตะซิตี้ จ านวน 
14 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 46 โรงงาน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับความเข้าใจในระบบ HACCP วัดความรู้และเจตคติท่ีมีต่อระบบประกัน

คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ซึ่งมีทั้งหมด 9  ข้อว่ามีความเข้าใจในระบบ HACCPหรือไม่ 
อยู่ในระดับใด 

ตอนที่ 3 เป็นการส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับความส าเร็จของระบบ
ประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ( HACCP) และอุปสรรคของระบบประกันคุณภาพด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) โดยใช้วิธีเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
          ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในระบบ  HACCPโดยการ
หาค่าเฉลี่ยของประชากร ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (S.D.) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในจังหวัดระยองมีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ 

เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือเพศหญิงมีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 69.6 น้อย
ที่สุดคือเพศชาย มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ  25 ปี มีจ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.0 อายุน้อยที่สุดมากกว่า   35 - 45 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 

ระดับการศึกษาสูงสุด ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ มัธยมปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. มี
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7   น้อยที่สุดคือมัธยมต้นหรือต่ ากว่า มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 

สาขาการศึกษาที่ส าเร็จของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีจ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0    น้อยที่สุดคือพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจมีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.2 

 อายุการท างานในองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ มากกว่า  3 – 5 ปี มีจ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 น้อยที่สุด 5 ปี ขึ้นไปมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานใน
สายการผลิต มีจ านวน 3 4 คน คิดเป็นร้อยละ 73.9  น้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ส านักงานมีจ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.1 

ระดับเงินเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ มากกว่า  8,000  -  12,000  บาทมี
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 น้อยที่สุดมากกว่า  16,000 – 12,000  บาทมีจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 

การฝึกอบรมระบบคุณภาพ HACCP ของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดคือ ผ่านการฝึกอบรมมี
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 น้อยที่สุดยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.8 
 

ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความเข้าใจในระบบ HACCP วัดความรู้และเจตคติที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ซึ่งมีทั้งหมด 9  ข้อว่ามีความเข้าใจในระบบ 
HACCPหรือไม่ อยู่ในระดับใด 

ค่าเฉลี่ยด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความ ปลอดภัยของอาหาร HACCP  
พบว่าค่าเฉลี่ยรวมด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความ ปลอดภัยของอาหาร 

HACCP ( X 3.34 )  ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านด้านความรู้สึกท่ีมีต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความ ปลอดภัยของอาหาร HACCP ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ  HACCP  ท าให้ท่านได้ใช้
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีค่ามาก ( X 3.74 ) และน้อยที่สุดคือ HACCP ส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในงานของท่านเช่น การเลื่อนต าแหน่ง , เงินเดือน มีค่าปานกลาง ( X 2.84 ) 
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ตอนที่ 3 เป็นการส ารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความส าเร็จของ
ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ( HACCP) และอุปสรรคของระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP)        

ส าหรับข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นดังนี้ 
      1. ระบบ HACCP ท าให้งานที่ออกมามีคุณภาพท่ีดีขึ้น แต่เมื่อท าตามระบบแล้วท าให้ท างานได้
ช้าลง ควรปรับปรุงวิธีการท างานด้วย และควรจัดการอบรมระบบ HACCP ให้ทุกคนเข้าใจให้
มากกว่านี้ 
      2. พนักงานยังไม่เข้าใจระบบ HACCP โดยแท้จริง และไม่ทราบว่าระบบ HACCP มีผลอะไรกับ
พวกเขา และการฝึกอบรมระบบ HACCP ยังไม่ท่ัวถึง 

  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  พนักงานระดับปฏิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพศมากที่สุดคือเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 69.6 อายุมากที่สุดคือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
คิดเป็นร้อยละ 63.0  ระดับการศึกษาสูงสุดมากท่ีสุดคือ มัธยมปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 
45.7 สาขาการศึกษาที่ส าเร็จมากที่สุดคือ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 37.0 อายุการท างาน
ในองค์กรมากท่ีสุดคือ มากกว่า  3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.2 ต าแหน่งงานปัจจุบันมากที่สุดคือ 
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานในสายการผลิต คิดเป็นร้อยละ 73.9 ระดับเงินเดือนมากที่สุดคือ มากกว่า 8 ,000 
- 12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 การฝึกอบรมระบบคุณภาพ HACCP มากท่ีสุดคือ ผ่านการฝึกอบรม 
คิดเป็นร้อยละ 65.2 
 2. ค าถามเกี่ยวกับความเข้าใจในระบบ HACCP วัดความรู้และเจตคติที่มีต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ซึ่งมีทั้งหมด 9  ข้อว่ามีความเข้าใจในระบบ 
HACCPหรือไม่ อยู่ในระดับใด 
ด้านความรู้สึกที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP 
 ผู้ตอบแบบสอบถามด้านความรู้สึกท่ีมีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร 
HACCP อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือมีความคิดเห็นด้าน  HACCP  ท าให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่คิดเป็นค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X 3.74 ) สอดคล้องกับอุทัย หิรัญโต (2524:11) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรมหมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ความสามารถ 
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติท่าที ความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในการท างานปัจจุบัน และท างานประสพผลส าเร็จ
ในอนาคต ตลอกจนการเตรียมตัวคนให้พร้อม เพื่อรับต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นไปการฝึกอบรม
ถือว่าเป็นงานหนึ่งของฝ่ายบริหาร ที่ต้องด าเนินการอย่างไม่หยุดยั้งสอดคล้องกับเครือวัลย์ ลิ่มอภิชาต  
(2531:11) ได้กล่าวถึงความหมายของการฝึกอบรมและการพัฒนาไว้ว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะอย่างของบุคคลเพื่อปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือความ
ช านาญและทัศนคติอันเหมาะสมจนสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปปลงพฤติกรรมและทัศนคติ เพื่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่  (Specific knowledge) เพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
และท าให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงาน  
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5.3 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย  
  5.3.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยบุคคลยังมีผลต่อการมีความรู้และเจตคติของพนักงาน   
โดยพบว่าพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ HACCP มีระดับความรู้เฉลี่ยมากกว่าพนักงานที่ยัง
ไม่ผ่านการฝึกอบรบ ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบ HACCP ควรเพิ่มการฝึกอบรบให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบ HACCP ให้กับพนักงานที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรบให้มากข้ึน  
  5.3.2 จากผลการวิจัยพบว่า ควรให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับ HACCP อย่างต่อเนื่อง   
และอบรบถึงวิธีปฏิบัติให้เข้าใจถึงสาเหตุของข้อก าหนดที่ต้องจัดท าข้ึนมา และปรับปรุงการฝึกอบรบให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของพนักงานแต่ละแผนก โดยข้อก าหนดแต่ละข้อควรมีการให้เหตุผล   
เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึงผลดีเมื่อปฏิบัติตามข้อก าหนด และผลเสียที่อาจเกิดข้ึนเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยครั้งต่อไป    
        5.2.1 ควรท าการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัย
ของอาหาร HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออ ก ในจังหวัด
ระยอง” 
  5.2.2 พัฒนาศักยภาพของบุคคลผู้เกี่ยวข้องการผลิตอาหารให้เข้าใจและสามารถประยุกต์
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติจริงได้  การวิเคราะห์อันตราย การก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การก าหนดค่า
วิกฤต การก าหนดระบบตรวจติดตามเพ่ือควบคุมจุดวิกฤต การก าหนดการแก้ไข การก าหนดการทวน
สอบ และการก าหนดระบบเอกสารและเก็บบันทึกข้อมูล 
  5.2.3 ระบบ HACCP จะประสบผลส าเร็จได้ ผู้ผลิตจะต้องมีโปรแกรมสุขลักษณะพ้ืนฐาน 
คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) รองรับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice (GMP) คือ เกณฑ์
หรือข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการผลิต และควบคุมเพ่ือให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และท าให้สามารถ
ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย 
  5.2.4 ปัจจุบันมีโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง HACCP มีเพียง 
700 โรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อการส่งออก ในขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ทั้งหมดกว่า 9,000 โรงงานที่ผลิตอาหารจ าหน่ายแก่คนทั้งประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบประกัน
คุณภาพความปลอดภัย HACCP และเป็นโรงงานที่มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME 
จึงจ าเป็นที่ต้องได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และต้องผลักดันให้
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME เข้าสู่มาตรฐาน HACCP โดยเร็ว 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป  
       จากหัวข้อเรื่อง  ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออ ก ในจังหวัดระยองครั้งต่อไปควรท าเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ของนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง 
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