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ทัศนคติของพนักงานบริษัทเป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด โรงงานลําพูน  

ที่มีต่อการรับรองระบบความปลอดภัยด้านอาหาร 22000: 2005 

The Attitude of Employee in Pepsi-Cola (Thai) Trading Company Limited (Lamphun plant)  

towards Food Safety System Certification (FSSC 22000: 2005) 

ณัทธิดา เลิศวนาผล*1 และเขมกร ไชยประสิทธิ์**  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของพนักงานบริษัทเป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จํากัด 

โรงงานลําพูนท่ีมีต่อการรับรองระบบความปลอดภัยด้านอาหาร 22000: 2005 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ    

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในขอบเขตของการรับรองระบบ

คุณภาพ FSSC 22000: 2005 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 230 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และวเิคราะห์ Chi-Square  T-test  และ F-Test  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด  

คือ อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า มีระยะอายุการทํางานระหว่าง 5 - 10 ปี ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ       

แผนกงานผลิต เคยได้รับการอบรมสัมมนาระบบ FSSC 22000: 2005 มากกว่า 3  คร้ัง ไม่เคยเข้าร่วมการประเมินระบบ 

สําหรับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมประเมิน เป็นผู้รับการประเมินภายใน (Auditee) 

การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจพบว่าพนักงานมีระบบความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น              

ร้อยละ 71.30 มีความคิดเห็นต่อข้อกําหนดของการรักษามาตรฐานในระดับมากท่ีสุด และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมมาก

ท่ีสุด เม่ือทําการเปรียบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจกับระยะเวลางาน ระดับพนักงาน และแผนกงาน พบว่ามีเพียงระดับ

พนักงานเท่าน้ันที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือใช้สถิติทดสอบ Chi-square ท่ีระดับนัยสําคัญ             

ทางสถิต ิ0.05  

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลางาน ระดับพนักงานและแผนกงาน พบว่า                        

ไม่มีข้อกําหนดใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ แมก้ระนั้นก็ดียังพบความสัมพันธ์ภายในข้อกําหนดบางขอ้  

การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีต่อการรักษามาตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลางาน ระดับพนักงานและ        

แผนกงาน พบความสัมพันธ์ของระดับผู้บังคับบัญชาท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญกับระดับปฏิบัติการ เม่ือทดสอบ

ด้วยสถิติ t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่าน้ัน 

 

                                                            

  *นักศกึษาโครงการบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. อาจารยภ์าควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to explore the attitude of the employee's at the Pepsi-Cola (Thai)  Trading 

Company Limited (Lamphun plant) towards Food Safety System Certification (FSSC 22000: 2005).  This quantitative 

study uses a questionnaire in sampling of 230 from population who work under the quality control system FSSC 

22000:2005, using statistic tools and parameters which include frequency, percentage, mean, chi-square, t-test, 

and f-test to analyze the data. 

Most of the participants were 31-35 year old male with the highest education of Associate Degree, their 

job duration were between 5-10 years. Most work as operators in the manufacturing department, have participated 

in system training seminar more than 3 times, never participated in system evaluation.  If they participated in an 

evaluation, it was only an internal audit. 

The employees had a good level of knowledge and comprehension of the system, which could be 

calculated at 71. 3% .  Most of them have a very good attitude and compliance to the clauses of standard 

Perseverance. There's statistic significant associated between  knowledge / comprehension level and job duration in 

the level of performing workers and department worker at p<0.05 (using chi-square).  

There were no statistical significant associated between the workers' attitude and job duration, however 

there were some statistical significant associated with some clauses when tested with Scheffe. 

There's a statistical significant between the compliance to the standard perseverance and job duration compare in 

performing worker level, department level, and higher hierarchy level at p<0.05 using chi-square. 

บทนํา 

 บริษัทเป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด จํากัดในจังหวัดลําพูน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว คือ มันฝร่ังทอด 

มันฝร่ังทอดข้ึนรูปและขนมขบเค้ียวขึ้นรูป ได้ให้ความสําคัญสําหรับกระบวนการผลิต จึงได้นําระบบการจัดการความ

ปลอดภัยอาหารตามมาตรฐาน FSSC 22000:2005 มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต โดยกําหนดให้เป็นความรับผิดชอบ

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมภายใต้การรับมาตรฐานของภาคเอกชนท่ีมีผลต่อการค้า

ระหว่างประเทศ (The Global Food Safety Initiative: GFSI)  

ท้ังน้ี  บริษัทได้มีการนําเอาระบบมาตรฐานเพ่ือนํามาใช้ควบคุมการผลิตสําหรับ  การควบคุมและประกันคุณภาพ

ของสินค้า รวมไปถึงระบบมาตรฐานอ่ืนครอบคลุมพนักงาน  สิ่ งแวดล้อม  และครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อาหาร  

รวมทั้งสิ้น 16 มาตรฐาน ซ่ึงจัดเป็นหนึ่งในหน้าท่ีของพนักงาน การควบคุมที่มากขึ้นนอกเหนือไปจากเป็นหน้าท่ีหลักท่ีพึง

ปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งภาระงานที่เพิ่มข้ึนเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อทัศนคติ ตรงกันกับการศึกษาทัศนคติ คือ การประเมินค่า

ส่ิงของ บุคคลหรือสถานการณ์ในทิศทางใด ๆ จากความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก และแนวโน้มในการแสดงออก 

ของผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงพนักงานระดับบริหาร ผู้ศึกษาจึงมีความจําเป็นต้องศึกษาเพื่อเป็น
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แนวทางในการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาหารและใช้วางแผนสําหรับงานปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน  

และธํารงไว้ซ่ึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้านอาหารให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

แนวคิดและทฤษฎี  

 ทัศนคติ คือ ความรู้ ความเข้าใจ สภาวะทางอารมณ์และการแสดงออกที่ส่งผลมาจากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้

จากสถานการณ์ ท่ีเคยได้ประสบมาซ่ึงรวบรวมไว้และส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิดเห็น การแสดงออก  ซึ่งสามารถเป็นท้ัง

แง่บวกและแง่ลบ หรือการเลือกไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อเร่ืองน้ัน ๆ ก็ได้ ซ่ึงองค์ประกอบของทัศนคติมี 3 ประการ 

ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ จากประสบการณ์หรือ

เหตุการณ์ท่ีเคยได้รับ หรือเคยได้พบมา ว่าส่ิงท่ีพบน้ันมีประโยชน์หรือโทษอันจะก่อให้เกิดความรู้และกลายเป็นทัศนคติต่อ

ส่ิงน้ัน ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีเคยรับรู้มาแล้วจะกําหนดทิศทางบวก หรือลบกับทัศนคติน้ันได้ 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) หมายถึง ส่ิงที่ชอบหรือ  

ไม่ชอบ มีแนวโน้มทางใดทางหน่ึง ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ซ่ึงจะเกิดข้ึนหลังจากได้รับความรู้มาแล้ว 

ซ่ึงอาจเกิดทั้งทางบวกหรือลบ ทางใดทางหนึ่งก็ได้ โดยทางแสดงออกหรือไม่แสดงออกก็ได้ 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมที่

ส่งผลสอดคล้อง แสดงออกหลังจากมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในทิศทางบวกหรือทางลบกับคน ส่ิงมีชีวิต หรือวัตถุใด ๆ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษา 

 เน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วย

ตนเอง (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 354 คน และพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา 

จํานวน 187 คน ที่ปฏิบัติงานในขอบเขตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ FSSC 22000: 2005 ของบริษัทเป๊ปซ่ี-โคล่า 

(ไทย) เทรดด้ิง จํากัด รวมเป็น 541 คน 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจัิยคร้ังนี้ คือ ได้จากการคํานวณไดจํ้านวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 230 คน ทําการสุ่มแบบ

โควตา (Quota Sampling) แบ่งตามระดับการปฏิบัติงานเป็น 2 กลุ่ม คือ สุ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับปฏิบัติการ 

จํานวน 152 คน และสุม่จํานวนกลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา จํานวน 78 คน 
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การเก็บรวมรวบข้อมูล 

ในการศึกษานี้จะทําการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 

โดยเก็บข้อมูลที่บริษัทเป๊ปซ่ี - โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด จํากัดในจังหวัดลําพูน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประกอบด้วย ค่าความถี่ 

(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และวิเคราะห์ Chi-square  t-test  และ f-test (ANOVA) โดยข้อมูล

ด้านความคิดเห็นใช้มาตรวัด Likert Scale แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ต้ังแต่ เดือน เมษายน 2560 ถึง สิงหาคม 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน พฤษภาคม 2560 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือ 

อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า มีระยะอายุการทํางานระหว่าง 5 – 10 ปี เม่ือจําแนกผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ (น้อยกว่า L1) แผนกผลิต เคยได้อบรมสัมมนาระบบ FSSC 22000: 2005 มากกว่า  

3 ครั้ง ไม่เคยเข้าร่วมประเมินระบบ FSSC 22000: 2005  สําหรับกลุ่มท่ีเคยเข้าร่วมประเมิน FSSC 22005: 2005 และ 

เป็นผู้รับการประเมินภายใน (Auditee) 

ความรู้ 

ความเข้าใจ 

ความคิดเห็นต่อข้อกําหนดของการรักษามาตรฐาน

FSSC 22000: 2005 พฤติกรรม

ความส่วนร่วม ISO 

22000:2005 

ISO/TS 22002: 

2009 

ข้อกําหนด

เพิ่มเติม 

ระดับ มาก มากที่สุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

ตารางที่ 1: แสดงระดับความรู ้ความเข้าใจ ระดับความคิดเห็นต่อข้อกําหนดและระดับพฤติกรรมการมีส่วนรว่มของ  

               พนักงานต่อการรักษามาตรฐาน FSSC 22000: 2005  

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาของระดับความรู้ ความเข้าใจ โดยพนักงานเกี่ยวกับเม่ือทําการจําแนกจํานวน

ระดับความคิดเห็นที่มีต่อข้อกําหนดของพนักงานพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดกับข้อกําหนด

ของการรักษามาตรฐาน FSSC 22000: 2005 และภายในข้อกําหนดย่อยทั้ง 3 ข้อกําหนด สําหรับระดับพฤติกรรมการมี       

ส่วนร่วมของพนักงานพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุด การรักษามาตรฐาน FSSC 

22000: 2005 พนักงานส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 71.30  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   82

 

ผลการเปรียบเทียบระดับความรู ้ความเข้าใจกับระยะเวลางาน ระดับพนักงานและแผนกกงานพบว่ามีเพียงปัจจัย

ด้านระดับพนักงานพบความสัมพันธ์ของระดับพนักงานกับความรู้ความเข้าใจที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือทดสอบ

ด้วยสถิติ Chi-square  

ผลความคิดเห็นท่ีมีต่อข้อกําหนด FSSC 22000: 2005 เปรียบเทียบกับระยะเวลางาน ระดับพนักงานและแผนก

งาน พบว่า ไม่มีปัจจัยเปรียบเทียบใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ เม่ือทดสอบด้วยสถิติทดสอบ F-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ในปัจจัยด้านระยะเวลางาน สําหรับระดับพนักงานและแผนกงาน ใช้สถิติทดสอบด้วยสถิติทดสอบ t-test 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  แม้กระน้ันก็ดี เม่ือตรวจสอบภายในข้อกําหนดแต่ละข้อพบความแตกต่างและความสัมพันธ์ภายใน

ข้อกําหนด เม่ือทดสอบตอ่เน่ืองด้วยการทดสอบแบบจับคู่พหุพจน์ (Multiple comparison test) ด้วยค่าสถติิ Scheffe 

ผลของการทดสอบพฤติกรรมท่ีมีต่อข้อกําหนด FSSC 22000: 2005 เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลางาน ระดับ

พนักงานและแผนกงาน พบว่ามีปัจจัยด้านระดับพนักงานท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างระดับผู้บังคับบัญชา

กับระดับพนักงาน ท่ีสถิติทดสอบ t-test ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

สําหรับปัญหาเก่ียวกับการรักษามาตรฐานสามารถสรุปได้ดังน้ีคือ ประสิทธิภาพของการอบรมแนวคิดมาตรฐาน 

FSSC 22000: 2005 ของพนักงานใหม่และพนักงานแผนกอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่แผนกผลิตที่ไม่เคยได้เข้ารับการอบรม การสื่อสาร

และการทํางานท่ีสอดคล้องในภาพรวมของทั้งองค์กร ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับระบบ  

และกิจกรรมอื่นๆ ส่งเสริมแนวคิดมาตรฐาน FSSC 22000: 2005  

การอภิปรายผลการศึกษา 

1) ส่วนของความรู้ ความเข้าใจ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมาก คิดเป็นร้อยละ 71.30 สอดคล้องกับผล

การศึกษาของรุ่งฤทัย รังสี (2551) ทําการศึกษาแนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารตามตาม

มาตรฐาน ISO 22000: 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียวของบริษัท ชาระมิงค์ จํากัด และยังสอดคล้องกับนิคม 

ศรีภักดี (2553) ซ่ึงได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท กรีนไดมอนด์ จํากัดท่ีมีต่อระบบ ISO 22000 พบว่า

พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระดับดี สอดคล้องกับ ณัฐวรางค์ ศิริพร (2557) ได้ทําการศึกษาทัศนคติของพนักงาน

บริษัทเป๊ปซ่ี – โคล่า (ไทย) เทรดด้ิง จํากัด ท่ีมีต่อมาตรฐาน ISO 22000: 2005 มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  

แต่ไม่สอดคล้องกับ อภิวันต์ อินต๊ะวงค์ (2552) ที่ได้ทําการศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการวิเคราะห์อันตรายและจุด

วิกฤตควบคุมของในบริษัท ลําปางฟู้ด โปรดักส์ จํากัด โดยพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในระดับปานกลาง 

และณัฐภัทร  ไชยเทพ (2553) ได้ทําการศึกษาทัศนคติของพนักงานบริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีต่อ

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO 2200: 2005) พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจน้อย 

2) ส่วนของคิดเห็นความคิดเห็น พนักงานมีความคิดเห็นเห็นด้วยมากท่ีสุดสอดคล้องกับ นิคม ศรีภักดี (2553) 

พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เห็นด้วยมากท่ีสุด สอดคล้องกับอภิวันท์ อินต๊ะวงค์ (2552) พนักงานมีความรู้สึก

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ไม่สอดคล้องกับณัฐภัทร ไชยเทพ (2553) พบว่าพนักงานมีความคิดเห็นแตกต่างกันในแต่ละ

ข้อกําหนด และไม่สอดคล้องกับณัฐวรางค์ ศิริพร (2557) พบว่าพนักงานท่ีมีปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาทํางาน สังกัดงาน และระดับของพนักงานที่แตกต่างกัน 
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3) ส่วนของพฤติกรรมค่าเฉล่ียของพฤติกรรมอยู่ที่เห็นด้วยมากที่สุดโดยท่ีปัจจัยด้านระยะเวลาทํางาน และแผนก

งานผลิตและแผนอื่นๆ ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ สอดคล้องกับนิคม ศรีภักดี (2553) มีพฤตกิรรมการมีส่วน

ร่วมโดยเฉลี่ยท้ังหมดในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับอภิวันท์ อินต๊ะวงค์ (2552) การมีส่วนร่วมชองพนักงานอยู่ในระดับปาน

กลาง ไม่สอดคล้องกับณัฐวรางค์ ศิริพร (2557) พนักงานมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากปัจจัยด้านระดับการศึกษา จํานวนครั้งในการฝึกอบรม และสังกัดของพนักงาน 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เพิ่มวิธีการยืนยันถึงการอบรมที่มีประสิทธิผลของระบบ FSSC 22000: 2005 สําหรับความรู้  

ความเข้าใจ  โดยเพิ่มวิธีการในการทวนสอบผลการอบรม และทําให้ม่ันใจว่าการอบรมน้ันมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เน่ืองจากข้อกําหนดเป็นเร่ืองท่ียากและไกลตัวสําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการในบางข้อกําหนด อันจะส่งผล

ใหพ้นักงานที่มีอายุงานการทํางานในแต่ละช่วงการทํางาน  

2. จัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง หรือบัดดี้ เน่ืองจากจากประสบการณ์ทํางานท่ีแตกต่างกัน และ

ช่วยอายุการทํางานของพนักงานแตกต่างกันน้ัน ทําให้พนักงานมีความความรู้ ความคิดเห็น ท่ีมีแนวโน้ม ความเข้าใจและ

ความคิดเห็นต่อระบบท่ีมากกว่าพนักงานที่เร่ิมเข้ามาทํางานใหม่ ซ่ึงอาจไม่เข้าใจเหตุผลในการปรับปรุงระบบ  

มีประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ จึงควรจัดโปรแกรมการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องเพ่ือให้พนักงานท่ีมีอายุการทํางานมากกว่าน้ัน

เกิดความภูมิใจในประสบการณ์ ความรูแ้ละฝึกพัฒนาการส่งมอบความรู้ให้แก่พนักงานรุ่นน้องด้วย  

3. จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมในข้อกําหนดเรื่องมีความสนใจเมื่อมีการสื่อสารเก่ียวกับ ระบบ   

ความปลอดภัยด้านอาหารภายในองค์กรพบว่า ในข้อกําหนดเหล่าน้ี พนักงานที่มีอายุงานแตกต่างกัน และพนักงานท่ีมี

ระดับตําแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างต่อข้อกําหนดน้ี เม่ือทําสอบด้วยค่าสถิติ การจัดกิจกรรมจูงใจให้

พนักงานสนใจด้านการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยมากกว่าปีละ 1 สัปดาห์ อาจเป็นการกระตุ้น และรณรงค์ให้พนักงานมี

ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงทบทวนระบบผ่านกิจกรรมที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ เช่น การตอบคําถามชองรางวัลจาก

บอร์ดให้ความรู้ เกมส์จับผิดภาพการจัดเก็บสิ่งของ หรือการจัดสายการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด อาจสามารถช่วย

แก้ไขพฤติกรรมในด้านการส่ือสารและความรู้ ความเข้าใจอันจะส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานได ้

4.  ปรับปรุงด้านการส่ือสารข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับระบบความปลอดภัยอาหาร เน่ืองจากพบ

ความแตกต่างกันของความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันในข้อกําหนดเร่ืองความรับผิดชอบของฝ่าย

บริหาร    จึงควรจัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมเม่ือผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมได้ลงมติเห็นชอบ

เร่ืองใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000: 2005 ในลักษณะส่ือหรือ

ภาพเคล่ือนไหวในบริเวณโรงอาหาร บริเวณจอโทรทัศน์พื้นท่ีสแกนมือเข้างาน เพื่อให้พนักงานรับรู้รับทราบความคืบหน้า

ของระบบท่ีมีการจัดทํา หรือส่งคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาหารที่จัดการระบบเข้าสู่การ KYT ในเวลา

ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสายการผลิต เพื่อตอบคําถาม รับความคิดเห็นของพนักงาน ประชาสัมพันธ์การทํางานของฝ่าย  

คณะกรรมความปลอดภัยอาหารเพื่อลดช่วงว่างระหว่างความคิดเห็นท่ีแตกต่างเน่ืองจากได้รับข้อมูลข่าวสารในระดับที่

แตกต่างกันกันเก่ียวกับข้อกําหนดเรื่องความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 
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5. จากพฤติกรรมที่แตกต่างกันจากตําแหน่งงานที่แตกต่างกันของระดับปฏิบัติการและระดับบังคับ

บัญชา ในข้อกําหนดเร่ืองรู้สึกยินดีเม่ือมีหัวหน้างานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบหรือตรวจประเมินเพื่อพัฒนา

ระบบให้การดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยอาหาร คณะกรรมการและผู้ทําการทวนสอบและตรวจประเมิน ควรให้ผลตอบ

กลับหลังจากท่ีเกิดการตรวจสอบการกระบวนการผลิตแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงานหน้างานโดยตรงผ่านการประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการทํางาน โดยเม่ือเห็นผลตอบกลับ จะทําให้พนักงานสามารถ

เข้าใจในการปฏิบัติงานของตนและสามารถพัฒนาการทํางานของตนได้ โดยที่ไม่ต้องรอหัวหน้างานมาแจ้ง โดยสามารถ

ปรับปรุงได้เลย เช่น ผลตรวจการทําความสะอาดก่อนการผลิตประจําสัปดาห์เพื่อลดช่องว่างระหว่างตําแหน่งงานของ

พนักงานระหว่างปฏิบัติการและหัวหน้างาน ทําให้ทราบถึงความจําเป็นท่ีต้องทวนสอบ เพื่อเป็นการชี้แจ้งให้เห็นสาเหตุและ

ผลของการทวนสอบจึงอาจก่อประสบการณ์และเหตุผลของการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง 
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