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บทคัดย่อ 

บทความนีศ้กึษาและประเมินประสิทธิผลการนําระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 และระบบความ

ปลอดภยัทางอาหาร (GMP) มาประยกุต์ใช้ในโรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทโฟมบรรจุอาหาร   ปัญหาของ

การดําเนินงานของโรงงานพบวา่คณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจํานวนมาก ทําให้เกิดข้อร้องเรียน

ด้านคณุภาพจากลกูค้าตามมา  

งานวิจยันําเสนอการวดัผลโดยการใช้ดชันีชีว้ดัประสิทธิผลการดําเนินงาน (KPI) ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

กลุ่มความพึงพอใจของลกูค้า (customer satisfaction) ได้แก่ ความพึงพอใจของลกูค้า, จํานวนลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้, ข้อ

ร้องเรียนจากลกูค้าด้านคุณภาพกลุ่มปัจจยันําเข้า (input) ได้แก่ การสรรหาให้ตรงตามคุณสมบติัและตรงตามท่ีร้อง

ขอ, การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน, คุณภาพของวตัถุดิบ บรรจุภัณฑ์รับเข้า และกลุ่มปัจจัยนําออก (output) ได้แก่ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด, ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต, ความผิดพลาดในการจดัส่ง, พนกังานไม่

ปฏิบติัตามกฎ GMP และ การพบสตัว์พาหะในพืน้ท่ีการผลิต 

ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้า   ผลการสํารวจความพึงพอใจสองครัง้ มีคะแนนเฉลี่ย

มากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด   ข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพลดลง เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนด และคุณภาพวตัถุดิบบรรจุภัณฑ์รับเข้าต่างก็ลดลงเช่นกัน   ยอดขายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองโดยยอดขาย

เพ่ิมขึน้เป็น 23-25 ล้านบาทในปัจจบุนั และไมพ่บความผิดพลาดในการสง่มอบ 
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ABSTRACT 

This paper presents an effectiveness evaluation of the Quality Management System ISO 

9001:2008 and Food Safety System (GMP) implementation in production, packaging, plastic foam food 

containers of a factory. Problem of the factory are nonconforming products and customer complaints.  

The research reveals results from the use of indicators for effective implementation (KPI), which is 

divided into three main groups. The group of customer satisfaction includes customer satisfaction, 

number of customers increased and quality complaints from customers. The inputs are recruitment, 

training, and the quality of raw materials packaging received. The outputs are nonconforming products, 

waste in process, errors in shipping, employees does not follow the rules of GMP, and pest in production 

area.  

The results showed that in the customer satisfaction group, satisfaction survey twice the average 

over the target, customer quality complaints decreases, as well as nonconforming products and quality 

raw materials, packaging received to get it down as well. Sales continued to grow, with sales increasing 

from 23 to 25 million and no mistake found in the delivery. 

Key Words: QMS, Quality Management System, Food Safety System, Good manufacturing Practice, KPI, Packaging, Plastic 
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คาํนํา 

ธุรกิจในโลกปัจจุบนัเป็นธุรกิจไร้พรมแดน การแข่งขนัมีสงูมากขึน้ในหลาย ๆ มิติ ทัง้ด้านราคาและคณุภาพ 

ความพยายามในการลดต้นทนุการผลิตเพ่ือให้สามารถตอ่สู้ในด้านราคาเป็นเพียงสว่นหนึ่งในด้านการผลิต แต่ในทาง

การตลาดจะหนีไมพ้่นสภาพของการสร้างความมัน่ใจต่อคณุภาพ ภายใต้เง่ือนไขขององค์การสากลด้านคณุภาพได้มี

การสร้างข้อกําหนดในการปฏิบติัเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพการดําเนินงานขององค์กรผู้ผลิตและผู้ ให้บริการ

เพ่ือได้คณุภาพผลิตภณัฑ์หรือบริการในระดบัท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ อย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง โดยมีการ

นําเสนอระบบประกนัคณุภาพตา่ง ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นแนวปฏิบติัให้ได้ระบบการผลิตและบริการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่

ได้วา่ผลผลิตหรือบริการท่ีจะได้จากองค์กรท่ีผ่านกระบวนการตามระบบคณุภาพเหล่านัน้เป็นผลผลิตและบริการท่ีได้

มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง  

ระบบคณุภาพ (Quality  System) สามารถกําหนดกระบวนการรวมกบัการผลิตหรือบริหารทําให้สินค้าหรือ

บริการมีความสมบรูณ์  ISO ย่อมาจาก International Organization for Standard  ซึง่ ISO 9000:2000 รวบรวมจาก 

3 มาตรฐาน คือ 9001, 9002 และ 9003 และเรียกใหมเ่ป็น 9001 บนพืน้ฐานหลกับริหาร 8 ประการ คือ การมุ่งเน้นท่ี

ลกูค้า, ความเป็นผู้ นํา, การมีสว่นร่วมของพนกังาน, วิธีเชิงกระบวนการ, วิธีเชิงระบบในการจดัการ, การปรับปรุงอย่าง
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ตอ่เน่ือง, การใช้ข้อเท็จจริงในการตดัสินใจ, ความสมัพนัธ์กบัผู้ส่งมอบโดยการได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั (G. Guchu 

and Z. Mwanaongoro, 2012) 

ระบบ GMP หรือ Good Manufacturing Practice เป็นวิธีปฏิบติัท่ีดีในการผลิตอาหาร (Recommended 

International Code of Practice: General Principles of Food Hygiene)   ท่ีบริษัท ฯ ใช้เป็นไปตามข้อกําหนดของ 

Codex ซึ่งเป็นท่ียอมรับระดับสากล GMP เป็นระบบท่ีเน้นเร่ืองการจัดการด้านสุขลักษณะทัง้ในส่วนของอาคาร 

สถานท่ีผลิต เคร่ืองจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิต และสุขลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสามารถใช้กับ

อตุสาหกรรมอาหารทกุประเภทและทกุขนาดธุรกิจ 

ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีศกึษาประสิทธิผลจากการนําระบบบริหารคณุภาพและระบบความปลอดภยัทางอาหาร โดย

ใช้ดชันีชีว้ดัประสิทธิผลการดําเนินงาน (KPI) ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มความพึงพอใจของลกูค้า (customer 

satisfaction) กลุม่ปัจจยันําเข้า (input) และกลุม่ปัจจยันําออก (output) 

 

วิธีการศึกษา 

1. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นศกึษาประสิทธิผลของการนําระบบบริหารคณุภาพและระบบความปลอดภยัของมา

หารมาใช้ในโรงงานบรรจุภณัฑ์พลาสติก ประเภทโฟมบรรจุอาหาร โดยทําการเก็บข้อมลูตัง้แต่เดือน กนัยายน 2554  

ถงึเดือน สิงหาคม 2555   

2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.1 ศกึษาปัญหาก่อนการนําระบบบริหารคณุภาพและระบบความปลอดภยัทางอาหารมาใช้ 

 2.2 ศกึษาผลของนําระบบบริหารคณุภาพและระบบความปลอดภยัทางอาหารมาปฏิบติัใช้ วิเคราะห์ข้อมลู

จากตวัชีว้ดัประสิทธิผลการทํางาน (KPI) 3 กลุม่ ได้แก่   

1. ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า, จํานวนลกูค้าท่ี

เพ่ิมขึน้, ข้อร้องเรียนจากลกูค้าด้านคณุภาพ 

2. ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ การสรรหาให้ตรงตามคณุสมบติัและตรงตามท่ีร้องขอ, การฝึกอบรมเป็นไป

ตามแผน, คณุภาพของวตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์รับเข้า 

3. ปัจจยันําออก (Output) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด, ปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต, 

ความผิดพลาดในการจดัสง่, พนกังานไมป่ฏิบติัตามกฎ GMP, การพบสตัว์พาหะในพืน้ท่ีการผลิต 

 

ผลการศึกษา 

1. ศึกษาปัญหาก่อนการนําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาใช้ 

พบว่าพนักงานทัง้ในระดบัปฏิบัติการและจัดการขาดความรู้ ความเข้าใจ  ไม่มีระบบการจัดการเอกสาร 

(Documentation) ไมมี่มาตรฐานในการทํางาน (Work Standard) เป็นการทํางานตามใจของผู้ปฏิบติังาน ทําให้เกิด
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ของเสียในกระบวนการผลิต สินค้าท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ข้อร้องเรียนจากลกูค้า การส่งสินค้ากลบัคืนจากลกูค้า

คอ่นข้างมาก  

2. ศึกษาผลของนําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาปฏบิัตใิช้ 

 1. กลุม่ความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction)  

ผลการประเมินความพึงพอใจลกูค้าซึง่มีการประเมินสองรอบ ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

70 % โดยมีคะแนนเฉลี่ยท่ี 77.21% และ 76.95% ในการประเมินเดือนพฤศจิกายน 2554 และเดือนมิถุนายน 2555 

ตามลําดบั  เม่ือดหูวัข้อการประเมินท่ีเพ่ิมขึน้มากท่ีสดุ คือ การติดต่อกบับริษัทฯ 2.25% คณุภาพ 2.17%  ส่วนเร่ือง

ราคาพบวา่ผลความพงึพอใจลดลง 7.18%  เน่ืองจากคูแ่ข่งมีการลดราคาลง  และความพึงพอใจในการส่งมอบลดลง 

2.38%  เน่ืองจากยอดสัง่ซือ้ท่ีมีปริมาณท่ีสงูขึน้ ทําให้โรงงานไมส่ามารถสง่มอบสินค้าได้ทนักําหนด  

ในด้านข้อร้องเรียนจากลกูค้าด้านคณุภาพ (ภาพท่ี 2) ในช่วงแรกหลงัการนําระบบบริหารคณุภาพและระบบ

ความปลอดภยัทางอาหารมาใช้ พบข้อร้องเรียนจากลกูค้าคอ่นข้างมาก และเร่ิมลดลงในเดือนธันวาคม 2554 เป็นต้น

มา ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย และไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2555 และสิงหาคม 

2555 แตจ่ะมีเพียงในเดือนมิถนุายน 2555 ท่ีพบข้อร้องเรียนจากลกูค้า 3 ครัง้   ด้านการเปิดลกูค้าใหม ่แนวโน้มลกูค้า

ใหม่เร่ิมมากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเดือนธันวาคม 2554 ท่ีมี 23 ราย ส่วนในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 2555 

จํานวนลกูค้าลดลงเหลือ 4, 5 รายตามลําดบันัน้ เน่ืองมาจาก ฝ่ายขายต้องการรักษาฐานลกูค้าเก่า จึงไม่ได้เปิดลกูค้า

ใหม่อย่างเต็มท่ี ด้วยคําสัง่ซือ้จากลูกค้าท่ีเพ่ิมมากขึน้ จนเพ่ิมขึน้เป็น 23-25 ล้านบาทต่อเดือน จากเดิมท่ีมียอดขาย 

10-12 ล้านบาทต่อเดือนก่อนการนําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาใช้ ทําให้

โรงงานผลิตสินค้าไมท่นัตอ่ความต้องการของลกูค้า และหลงัจากเดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นไป ฝ่ายขายสามารถเปิด

ลกูค้าใหมไ่ด้ตามเป้าหมายจนถงึปัจจบุนั 
 

            ภาพท่ี 1 ผลความพงึพอใจของลกูค้า                     ภาพท่ี 2 ข้อร้องเรียนจากลกูค้าและจํานวนลกูค้าใหม ่

2. กลุม่ปัจจยันําเข้า (Input)  
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การสรรหาให้ตรงตามคุณสมบัติและตรงตามท่ีร้องขอ, การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน มีผลการดําเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย  ด้านคณุภาพของวตัถดิุบ บรรจภุณัฑ์รับเข้า (ภาพท่ี 5) พบปัญหาด้านคณุภาพของบรรจุภณัฑ์

ถึง 12, 10, 9 และ 5 ครัง้ ตามลําดบั ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองสีและขนาดของถุง

เน่ืองจากการไมมี่มาตรฐานท่ีชดัเจน เม่ือมีการจดัทํามาตรฐานบรรจุภณัฑ์ร่วมกนัระหว่างโรงงานและผู้ส่งมอบทําให้

แนวโน้มปัญหาดงักลา่วลดลงอย่างเห็นได้ชดัตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2555 เป็นต้นมา 

       ภาพท่ี 3 การสรรหาให้ตรงตามคณุสมบติั                          ภาพท่ี 4 การฝึกอบรมเป็นไปตามแผน 

                              ภาพท่ี 5 คณุภาพของวตัถดิุบและบรรจภุณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 

 

3. กลุม่ปัจจยันําออก (Output)  

อตัราของเสียระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนด จะมีเพียงเดือนมิถุนายน 2555 ท่ีเร่ิมสูงขึน้ 

1.63% และ 2.99 % ในเดือนกรกฎาคม 2555 (ภาพท่ี 6) เน่ืองจากมีพนกังานเข้ามาทํางานใหม ่ซึง่ขาดความรู้ ทกัษะ

คณุภาพของสินค้า ทําให้มีการทิง้ชิน้งานท่ีดีลงไปกบัชิน้งานท่ีเสียจริง  จึงได้ทํากิจกรรม Quality Awareness กับ

พนกังานทําให้ในเดือนสิงหาคม 2555  อตัราของเสียลดลงไม่เกินเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อีกครัง้  ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีไม่

เป็นไปตามข้อกําหนด มีการกําหนดเป้าหมายไม่เกิน 10 ครัง้ต่อเดือน ในเดือนกันยายน 2554  จากภาพท่ี 7 พบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนดถงึ 15 ครัง้ เฉลี่ยท่ี 4.66 ฉบบัตอ่เดือน สาเหตสุว่นใหญ่มาจากพนกังาน จึงได้ทํา
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การฝึกอบรม การจดัทํามาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ซึง่มีผลทําให้จํานวนของผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดไมเ่กินเป้าหมายท่ีกําหนด  สว่นเร่ืองความผิดพลาดในการจดัสง่ พบวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

      ภาพท่ี 6 อตัราของเสียระหวา่งกระบวนการผลิต                   ภาพท่ี 7 ผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 

                                                         ภาพท่ี 8 ความผิดพลาดด้านการจดัสง่ 

 

ผลการดําเนินงานในระบบความปลอดภยัทางอาหาร (GMP) พบวา่ ในเดือนกนัยายน 2554 พบพนกังานไม่

ปฏิบัติตามข้อกําหนด GMP ถึง 27 คน ซึ่งประเด็นท่ีพบมากคือ การสวมใส่หมวกท่ีไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจให้เกิดการ

ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ และเร่ิมมีแนวโน้มลดลงในเดือนธันวาคม 2554 เป็นต้นมา เน่ืองมาจากมีการฝึกอบรม GMP 

ให้กับพนักงานอย่างทัว่ถึง  ในด้านของการพบสตัว์พาหะในพืน้ท่ีการผลิต จากภาพท่ี 9 จะพบสตัว์พาหะ 2 และ 3 

ครัง้ ในเดือนกนัยายน และ ตลุาคม 2554 ตามลําดบั  เน่ืองมาจากยงัมีการจดัการป้องกนัสตัว์พาหะท่ียงัไม่สมบูรณ์ 

จึงได้มีการใช้บริการของบริษัทกําจดัสตัว์พาหะ ในการการจัดการป้องกนัสตัว์พาหะ ทําให้ไม่พบสตัว์พาหะในพืน้ท่ี

การผลิต ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2554 เป็นต้นมา 
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ภาพท่ี 9 พนกังานท่ีไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนด GMP                  ภาพท่ี 10 การพบสตัว์พาหะในพืน้ท่ีการผลิต 

 

อภปิรายผล 

การนําระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008) และระบบความปลอดภัยทางอาหาร (GMP) มาใช้ใน

โรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติก ประเภทโฟมบรรจุอาหาร มีส่วนท่ีช่วยให้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดีขึน้ ข้อ

ร้องเรียนจากลกูค้าด้านคณุภาพลดลง  มีลกูค้าเพ่ิมมากขึน้  ทําให้ลกูค้าเกิดความพึงพอใจ จนนําไปสู่ยอดขายท่ีเพ่ิม

สงูขึน้ตามไปด้วย ซึง่สอดคล้องกบั Abbas AL, Ola G, Ming HL (2012) พบว่าข้อกําหนด ISO 9001 ช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคณุภาพ ซึง่เป็นการสะท้อนมาจากการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า

และสมรรถนะของธุรกิจ และ Heras et al. (2002) สรุปว่าองค์กรท่ีมีมาตรฐาน ISO 9000 จะทํากําไรได้มากกว่า

องค์กรท่ีไม่ได้ระบบมาตรฐาน  การร้องเรียนของลูกค้าลดลง ยอดขายเพ่ิมขึน้  ส่วนแบ่งการตลาดและการจํานวน

ลกูค้าเพ่ิมขึน้ เช่นเดียวกับ Calisir et al. (2001) ได้วิจยัจากการสํารวจ 73 บริษัทขนาดใหญ่ในตุรกี ได้ผลสรุป

ประโยชน์จากการรับรองระบบบริหารคณุภาพ มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน รวมทัง้ผลิตภาพท่ีเพ่ิมมากขึน้ คณุภาพ

การให้บริการมีมาตรฐาน  ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดลดลง  ส่วน Larson และ Kerr (2007) ได้สํารวจรายงานจาก

แบบสอบถามเก่ียวกบัประโยชน์ของระบบ ISO 9000 พบว่า มีระบบเอกสารท่ีดีกว่า 88% ความพึงพอใจของลกูค้า

เพ่ิมขึน้ 83%  ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึน้ 40%  และเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขนัถงึ 70% 

 ปัญหาท่ีพบในขัน้ตอนการจัดทําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหาร ส่วนใหญ่เกิด

จากตัวพนักงานท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงได้มีการฝึกอบรม ทํากิจกรรม 5ส ไคเซ็น เพ่ือให้พนักงานเข้าใจ

ความสําคญัในการนําระบบดงักลา่วมาใช้ 
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