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บทคัดย่ อ
บทความนีศ้ กึ ษาและประเมินประสิทธิ ผลการนําระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบความ
ปลอดภัยทางอาหาร (GMP) มาประยุกต์ใช้ ในโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทโฟมบรรจุอาหาร ปั ญหาของ
การดําเนินงานของโรงงานพบว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดจํานวนมาก ทําให้ เกิดข้ อร้ องเรี ยน
ด้ านคุณภาพจากลูกค้ าตามมา
งานวิจยั นําเสนอการวัดผลโดยการใช้ ดชั นีชี ้วัดประสิทธิผลการดําเนินงาน (KPI) ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
กลุ่มความพึงพอใจของลูกค้ า (customer satisfaction) ได้ แก่ ความพึงพอใจของลูกค้ า, จํานวนลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น, ข้ อ
ร้ องเรี ยนจากลูกค้ าด้ านคุณภาพกลุ่มปั จจัยนําเข้ า (input) ได้ แก่ การสรรหาให้ ตรงตามคุณสมบัติและตรงตามที่ร้อง
ขอ, การฝึ กอบรมเป็ นไปตามแผน, คุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ รับเข้ า และกลุ่มปั จจัยนําออก (output) ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด, ปริ มาณของเสียในกระบวนการผลิต, ความผิดพลาดในการจัดส่ง, พนักงานไม่
ปฏิบตั ิตามกฎ GMP และ การพบสัตว์พาหะในพื ้นที่การผลิต
ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มความพึงพอใจของลูกค้ า ผลการสํารวจความพึงพอใจสองครั ง้ มีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่าเป้ าหมายที่ กําหนด ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าด้ านคุณภาพลดลง เช่น เดีย วกับผลิตภัณ ฑ์ ที่ไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนด และคุณภาพวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ รับเข้ าต่างก็ลดลงเช่นกัน ยอดขายเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องโดยยอดขาย
เพิ่มขึ ้นเป็ น 23-25 ล้ านบาทในปั จจุบนั และไม่พบความผิดพลาดในการส่งมอบ
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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.
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คํานํา
ธุรกิจในโลกปั จจุบนั เป็ นธุรกิจไร้ พรมแดน การแข่งขันมีสงู มากขึ ้นในหลาย ๆ มิติ ทังด้
้ านราคาและคุณภาพ
ความพยายามในการลดต้ นทุนการผลิตเพื่อให้ สามารถต่อสู้ในด้ านราคาเป็ นเพียงส่วนหนึ่งในด้ านการผลิต แต่ในทาง
การตลาดจะหนีไม่พ้นสภาพของการสร้ างความมัน่ ใจต่อคุณภาพ ภายใต้ เงื่อนไขขององค์การสากลด้ านคุณภาพได้ มี
การสร้ างข้ อกําหนดในการปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในคุณภาพการดําเนินงานขององค์กรผู้ผลิตและผู้ให้ บริ การ
เพื่อได้ คณ
ุ ภาพผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในระดับที่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการ
นําเสนอระบบประกันคุณภาพต่าง ๆที่สามารถใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิให้ ได้ ระบบการผลิตและบริ การที่จะสร้ างความเชื่อมัน่
ได้ วา่ ผลผลิตหรื อบริ การที่จะได้ จากองค์กรที่ผ่านกระบวนการตามระบบคุณภาพเหล่านันเป็
้ นผลผลิตและบริ การที่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
ระบบคุณภาพ (Quality System) สามารถกําหนดกระบวนการรวมกับการผลิตหรื อบริ หารทําให้ สินค้ าหรื อ
บริ การมีความสมบูรณ์ ISO ย่อมาจาก International Organization for Standard ซึง่ ISO 9000:2000 รวบรวมจาก
3 มาตรฐาน คือ 9001, 9002 และ 9003 และเรี ยกใหม่เป็ น 9001 บนพื ้นฐานหลักบริ หาร 8 ประการ คือ การมุ่งเน้ นที่
ลูกค้ า, ความเป็ นผู้นํา, การมีสว่ นร่ วมของพนักงาน, วิธีเชิงกระบวนการ, วิธีเชิงระบบในการจัดการ, การปรับปรุ งอย่าง
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ต่อเนื่อง, การใช้ ข้อเท็จจริ งในการตัดสินใจ, ความสัมพันธ์ กบั ผู้ส่งมอบโดยการได้ รับผลประโยชน์ร่วมกัน (G. Guchu
and Z. Mwanaongoro, 2012)
ระบบ GMP หรื อ Good Manufacturing Practice เป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตอาหาร (Recommended
International Code of Practice: General Principles of Food Hygiene) ที่บริ ษัท ฯ ใช้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
Codex ซึ่งเป็ นที่ ยอมรั บระดับสากล GMP เป็ นระบบที่ เน้ น เรื่ องการจัด การด้ านสุขลักษณะทัง้ ในส่วนของอาคาร
สถานที่ผลิต เครื่ องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้ อมในกระบวนการผลิต และสุขลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งสามารถใช้ กับ
อุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ
ผู้วิจยั จึงสนใจที่ศกึ ษาประสิทธิผลจากการนําระบบบริ หารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหาร โดย
ใช้ ดชั นีชี ้วัดประสิทธิผลการดําเนินงาน (KPI) ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มความพึงพอใจของลูกค้ า (customer
satisfaction) กลุม่ ปั จจัยนําเข้ า (input) และกลุม่ ปั จจัยนําออก (output)

วิธีการศึกษา

1. ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นศึกษาประสิทธิผลของการนําระบบบริ หารคุณภาพและระบบความปลอดภัยของมา
หารมาใช้ ในโรงงานบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ประเภทโฟมบรรจุอาหาร โดยทําการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือน กันยายน 2554
ถึงเดือน สิงหาคม 2555
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 ศึกษาปั ญหาก่อนการนําระบบบริ หารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาใช้
2.2 ศึกษาผลของนําระบบบริ หารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาปฏิบตั ิใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
จากตัวชี ้วัดประสิทธิผลการทํางาน (KPI) 3 กลุม่ ได้ แก่
1. ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction) ได้ แก่ ความพึงพอใจของลูกค้ า, จํานวนลูกค้ าที่
เพิ่มขึ ้น, ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าด้ านคุณภาพ
2. ปั จจัยนําเข้ า (Input) ได้ แก่ การสรรหาให้ ตรงตามคุณสมบัติและตรงตามที่ร้องขอ, การฝึ กอบรมเป็ นไป
ตามแผน, คุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์รับเข้ า
3. ปั จจัยนําออก (Output) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด, ปริ มาณของเสียในกระบวนการผลิต,
ความผิดพลาดในการจัดส่ง, พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามกฎ GMP, การพบสัตว์พาหะในพื ้นที่การผลิต

ผลการศึกษา
1. ศึกษาปั ญหาก่ อนการนําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาใช้
พบว่าพนักงานทัง้ ในระดับปฏิ บัติการและจัดการขาดความรู้ ความเข้ าใจ ไม่มีระบบการจัดการเอกสาร
(Documentation) ไม่มีมาตรฐานในการทํางาน (Work Standard) เป็ นการทํางานตามใจของผู้ปฏิบตั ิงาน ทําให้ เกิด

107

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ของเสียในกระบวนการผลิต สินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า การส่งสินค้ ากลับคืนจากลูกค้ า
ค่อนข้ างมาก
2. ศึกษาผลของนําระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหารมาปฏิบัตใิ ช้
1. กลุม่ ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction)
ผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้ าซึง่ มีการประเมินสองรอบ ในภาพรวมเป็ นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า
70 % โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 77.21% และ 76.95% ในการประเมินเดือนพฤศจิกายน 2554 และเดือนมิถุนายน 2555
ตามลําดับ เมื่อดูหวั ข้ อการประเมินที่เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ คือ การติดต่อกับบริ ษัทฯ 2.25% คุณภาพ 2.17% ส่วนเรื่ อง
ราคาพบว่าผลความพึงพอใจลดลง 7.18% เนื่องจากคูแ่ ข่งมีการลดราคาลง และความพึงพอใจในการส่งมอบลดลง
2.38% เนื่องจากยอดสัง่ ซื ้อที่มีปริ มาณที่สงู ขึ ้น ทําให้ โรงงานไม่สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ทนั กําหนด
ในด้ านข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าด้ านคุณภาพ (ภาพที่ 2) ในช่วงแรกหลังการนําระบบบริ หารคุณภาพและระบบ
ความปลอดภัยทางอาหารมาใช้ พบข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าค่อนข้ างมาก และเริ่ มลดลงในเดือนธันวาคม 2554 เป็ นต้ น
มา ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย และไม่พบข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2555 และสิงหาคม
2555 แต่จะมีเพียงในเดือนมิถนุ ายน 2555 ที่พบข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า 3 ครัง้ ด้ านการเปิ ดลูกค้ าใหม่ แนวโน้ มลูกค้ า
ใหม่เริ่ มมากขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคม 2554 ที่มี 23 ราย ส่วนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2555
จํานวนลูกค้ าลดลงเหลือ 4, 5 รายตามลําดับนัน้ เนื่องมาจาก ฝ่ ายขายต้ องการรักษาฐานลูกค้ าเก่า จึงไม่ได้ เปิ ดลูกค้ า
ใหม่อย่างเต็มที่ ด้ วยคําสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าที่เพิ่มมากขึ ้น จนเพิ่มขึ ้นเป็ น 23-25 ล้ านบาทต่อเดือน จากเดิมที่มียอดขาย
10-12 ล้ านบาทต่ อเดื อนก่ อนการนํ าระบบบริ ห ารคุณ ภาพและระบบความปลอดภัย ทางอาหารมาใช้ ทํ าให้
โรงงานผลิตสินค้ าไม่ทนั ต่อความต้ องการของลูกค้ า และหลังจากเดือนมีนาคม 2555 เป็ นต้ นไป ฝ่ ายขายสามารถเปิ ด
ลูกค้ าใหม่ได้ ตามเป้าหมายจนถึงปั จจุบนั

ภาพที่ 1 ผลความพึงพอใจของลูกค้ า
2. กลุม่ ปั จจัยนําเข้ า (Input)

ภาพที่ 2 ข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ าและจํานวนลูกค้ าใหม่

108

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การสรรหาให้ ตรงตามคุณสมบัติและตรงตามที่ร้องขอ, การฝึ กอบรมเป็ นไปตามแผน มีผลการดําเนินงาน
เป็ นไปตามเป้าหมาย ด้ านคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์รับเข้ า (ภาพที่ 5) พบปั ญหาด้ านคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์
ถึง 12, 10, 9 และ 5 ครั ง้ ตามลําดับ ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2554 ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องสีและขนาดของถุง
เนื่องจากการไม่มีมาตรฐานที่ชดั เจน เมื่อมีการจัดทํามาตรฐานบรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมกันระหว่างโรงงานและผู้สง่ มอบทําให้
แนวโน้ มปั ญหาดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ ชดั ตังแต่
้ เดือนมกราคม 2555 เป็ นต้ นมา

ภาพที่ 3 การสรรหาให้ ตรงตามคุณสมบัติ

ภาพที่ 4 การฝึ กอบรมเป็ นไปตามแผน

ภาพที่ 5 คุณภาพของวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด
3. กลุม่ ปั จจัยนําออก (Output)
อัตราของเสียระหว่างกระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์ ที่กําหนด จะมีเพียงเดือนมิถุนายน 2555 ที่ เริ่ มสูงขึน้
1.63% และ 2.99 % ในเดือนกรกฎาคม 2555 (ภาพที่ 6) เนื่องจากมีพนักงานเข้ ามาทํางานใหม่ ซึง่ ขาดความรู้ ทักษะ
คุณภาพของสินค้ า ทําให้ มีการทิ ้งชิ ้นงานที่ดีลงไปกับชิ ้นงานที่เสียจริ ง จึงได้ ทํากิจกรรม Quality Awareness กับ
พนักงานทําให้ ในเดือนสิงหาคม 2555 อัตราของเสียลดลงไม่เกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ อีกครัง้ ด้ านผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็ นไปตามข้ อกําหนด มีการกําหนดเป้าหมายไม่เกิน 10 ครั ง้ ต่อเดือน ในเดือนกันยายน 2554 จากภาพที่ 7 พบ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดถึง 15 ครัง้ เฉลี่ยที่ 4.66 ฉบับต่อเดือน สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากพนักงาน จึงได้ ทํา
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การฝึ กอบรม การจัดทํามาตรฐานการทํางาน มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีผลทําให้ จํานวนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดไม่เกินเป้าหมายที่กําหนด ส่วนเรื่ องความผิดพลาดในการจัดส่ง พบว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

ภาพที่ 6 อัตราของเสียระหว่างกระบวนการผลิต

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด

ภาพที่ 8 ความผิดพลาดด้ านการจัดส่ง
ผลการดําเนินงานในระบบความปลอดภัยทางอาหาร (GMP) พบว่า ในเดือนกันยายน 2554 พบพนักงานไม่
ปฏิ บัติตามข้ อกํ าหนด GMP ถึง 27 คน ซึ่ง ประเด็น ที่ พบมากคือ การสวมใส่ห มวกที่ ไม่ถูกต้ อง ซึ่งอาจให้ เกิ ดการ
ปนเปื ้อนสู่ผลิตภัณฑ์ และเริ่ มมีแนวโน้ มลดลงในเดือนธันวาคม 2554 เป็ นต้ นมา เนื่องมาจากมีการฝึ กอบรม GMP
ให้ กับพนักงานอย่างทัว่ ถึง ในด้ านของการพบสัตว์พาหะในพื ้นที่การผลิต จากภาพที่ 9 จะพบสัตว์พาหะ 2 และ 3
ครัง้ ในเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2554 ตามลําดับ เนื่องมาจากยังมีการจัดการป้องกันสัตว์พาหะที่ยงั ไม่สมบูรณ์
จึงได้ มีการใช้ บริ การของบริ ษัทกําจัดสัตว์พาหะ ในการการจัดการป้องกันสัตว์พาหะ ทําให้ ไม่พบสัตว์พาหะในพื ้นที่
การผลิต ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2554 เป็ นต้ นมา
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ภาพที่ 9 พนักงานที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด GMP

ภาพที่ 10 การพบสัตว์พาหะในพื ้นที่การผลิต

อภิปรายผล

การนํ าระบบบริ หารคุณภาพ (ISO 9001:2008) และระบบความปลอดภัยทางอาหาร (GMP) มาใช้ ใน
โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ประเภทโฟมบรรจุอาหาร มีส่วนที่ช่วยให้ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตดีขึ ้น ข้ อ
ร้ องเรี ยนจากลูกค้ าด้ านคุณภาพลดลง มีลกู ค้ าเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจ จนนําไปสู่ยอดขายที่เพิ่ม
สูงขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ Abbas AL, Ola G, Ming HL (2012) พบว่าข้ อกําหนด ISO 9001 ช่วยปรับปรุ ง
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของระบบบริ หารคุณภาพ ซึง่ เป็ นการสะท้ อนมาจากการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า
และสมรรถนะของธุรกิจ และ Heras et al. (2002) สรุ ปว่าองค์กรที่มีมาตรฐาน ISO 9000 จะทํากําไรได้ มากกว่า
องค์กรที่ไม่ได้ ระบบมาตรฐาน การร้ องเรี ยนของลูกค้ าลดลง ยอดขายเพิ่มขึน้ ส่วนแบ่งการตลาดและการจํานวน
ลูกค้ าเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับ Calisir et al. (2001) ได้ วิจยั จากการสํารวจ 73 บริ ษัทขนาดใหญ่ในตุรกี ได้ ผลสรุ ป
ประโยชน์จากการรับรองระบบบริ หารคุณภาพ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน รวมทังผลิ
้ ตภาพที่เพิ่มมากขึ ้น คุณภาพ
การให้ บริ การมีมาตรฐาน ข้ อบกพร่ องและข้ อผิดพลาดลดลง ส่วน Larson และ Kerr (2007) ได้ สํารวจรายงานจาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบ ISO 9000 พบว่า มีระบบเอกสารที่ดีกว่า 88% ความพึงพอใจของลูกค้ า
เพิ่มขึ ้น 83% ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น 40% และเพิ่มความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันถึง 70%
ปั ญหาที่พบในขัน้ ตอนการจัดทําระบบบริ หารคุณภาพและระบบความปลอดภัยทางอาหาร ส่วนใหญ่เกิด
จากตัวพนักงานที่ ยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ จึงได้ มีก ารฝึ กอบรม ทํ ากิ จ กรรม 5ส ไคเซ็น เพื่ อให้ พ นักงานเข้ าใจ
ความสําคัญในการนําระบบดังกล่าวมาใช้
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