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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

การวิจัยการมีสวนรวมในการผลิตขนมชั้นใหถูกสุขลักษณะ  กรณีศึกษา : กลุมแมบาน
เกษตรกรสตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยใชแบบบันทึกการสังเกต 
แบบบันทึกการสัมภาษณ  และเทคนิคการอภิปรายกลุม  เปนเครื่องมือในการวิจัยและเทคนิควิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ  ตั้งแตระยะเริ่มตนการวิจัยจนเสร็จสิ้นการวิจัย  รวมระยะเวลา 3 เดือน  
โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 

4.1  สถานภาพของประชากรหรือกลุมตัวอยาง 
 

การวิจัยการมีสวนรวมในการผลิตขนมชั้นใหถูกสุขลักษณะ  กรณีศึกษา : กลุมแมบาน
เกษตรกรสตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหหา
กระบวนการผลิตขนมชั้นที่ไมถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตดังกลาวใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  ซ่ึงเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูวิจัยและ
กลุมแมบาน 

ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ  กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  จํานวน  15  คน  
ซ่ึงแยกเปนประธาน  และสมาชิกกลุมแมบาน  จํานวน  1  คน  และ  14  คน  ตามลําดับ   
 

4.2  การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลในการศึกษาวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบของ
ตารางพรอมการบรรยายความ  และแผนภาพพรอมการบรรยายความ  โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ในแตละหัวขอตามลําดับคือ  การผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ผลการวิเคราะห
กระบวนการผลิตขนมชั้นที่ไมถูกสุขลักษณะและแนวทางแกไข  การวางแผนกิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการผลิตและผลการดําเนินงาน  และการประเมินและสรุปผล 
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4.2.1  การผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพฒันา   

1)  วัตถุดิบ  ขนมชั้นในงานวิจัยนี้เปนผลิตภัณฑของกลุมแมบาน  ที่ปฏิบัติอยูเดิม  
มีสวนผสม  ดังนี้ 

(1)  แปงขนมชั้น   
(2)  น้ําตาลทราย   
(3)  มะพราว   
(4)  ใบเตย   
(5)  น้ํา   

2)  กระบวนการผลิต 
(1)  แปงขนมชั้นสําเร็จรูปที่เตรียมไว  นํามาตรวจสอบลักษณะภายนอกของแปง

ดวยสายตา  โดยแปงขนมทีด่ีจะตองไมเกาะตัวเปนกอน  และไมมีส่ิงปลอมปนของเศษผงและกรวด  
จากนั้น  นําไปชั่งน้ําหนกัตามที่กําหนด  เพื่อเตรียมนํามานวดรวมกับกะทิใหเปนเนือ้เดียวกัน 

(2)  มะพราวนาํมาตรวจสอบการเนาเสียจากภายนอก  จากนั้นนํามาขูดดวยกระตาย
ขูดมะพราว  แลวนําไปชั่งน้ําหนักตามทีก่ําหนด  เติมน้ําในปริมาณที่กําหนด  เพื่อนําไปคั้นน้ํากะท ิ

(3)  นําน้ําตาลทรายมาตรวจสอบภายนอกเพื่อไมใหมีส่ิงปลอมปน  เชน  เศษผง 
และกรวด   แลวนําไปชั่งน้ําหนักตามทีก่ําหนด   

(4)  ใบเตยนํามาตรวจสอบการเนาเสียของใบ      แลวนาํไปชั่งน้ําหนกัตามที่
กําหนด    เพื่อนํามาปน แลวค้ันเอาแตน้ําขน ๆ  

(5)  นําน้ําตาลทรายที่เตรยีมไวมาใสลงในสวนผสมของแปงและกะทิทีน่วดแลว   
คอย ๆ คนใหเขากัน  แลวแบงแปงออกเปน  2  สวน 

(6)  แปงสวนที่  1  คือแปงสวนที่เปนสีขาว  และแปงสวนที่ 2 นําไปผสมกับน้ํา
ใบเตยเพื่อใหแปงมีสีเขียว 

(7)  เทแปงสวนที่  1  ลงในถาด  แลวนึ่งโดยใชเวลา  7  นาที  จากนั้นเทแปงสวน
ที่ 2 ลงไปแลวนึ่งตอโดยใชเวลา  7  นาที  ทําเชนนี้สลับกันไปจนไดขนมชั้นรวม  8  ช้ัน 

(8)  ยกขนมชั้นลงจากเตา  พักไวใหเย็น  จึงนาํมาตัดแบงเปนชิ้น ๆ บรรจุใสภาชนะ
รอจําหนาย  โดยบรรจุภณัฑกอนนํามาใชบรรจุจะตองตรวจสอบสิ่งปลอมปนดวยสายตาเสียกอน 

จากกระบวนการผลิตขนมชั้นดังกลาวขางตน  สามารถสรุปไดดังภาพ 5 
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ภาพ 5  กระบวนการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนาที่ปฏิบัติอยูเดมิ 
 
 

3)  บรรจุภัณฑ  บรรจุภัณฑที่กลุมแมบานใชอยูในปจจุบันคือ  ถุงพลาสติก  กลอง
พลาสติก  กลองโฟม  และถาดมันสําปะหลัง  โดยจุดที่จําหนายสินคาเปนประจํา  คือ  จุดขายสงให
แมคาที่ศูนยการคาเซียรรังสิต  จุดขายสงใหแมคาที่สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา  และจุดขายที่กลุมแมบาน
ขายเองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผูซ้ือที่เปนแมคาจะสั่งซื้อสินคาที่บรรจุในถุงพลาสติกทั้งสิ้น 
เนื่องจากประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและจัดวางสินคา  และลูกคาสามารถมองเห็นผลิตภัณฑที่อยูใน
ถุงไดชัดเจน  สวนลูกคาที่จุดขายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นิยมซ้ือขนมชั้นที่บรรจุในถุงพลาสติก 
เนื่องจากสะดวกในการพกพาไปรับประทาน  นอกจากนั้นในเวลารับประทานสามารถใชมือจับ
ถุงพลาสติกและดันขนมขึ้นมารับประทานไดโดยเนื้อขนมไมติดมือ 

สวนการจําหนายสินคาในเทศกาล หรือวาระพิเศษตาง ๆ อาทิ  งานแสดงสินคา  
งานเทศกาลของจงัหวัดฉะเชิงเทรา  ตลอดจนการรวมออกรานในงานของกรมสงเสริมการเกษตรจะ
ใชบรรจุภัณฑหลากหลายมากขึ้นคือ  มีทั้งกลองพลาสติก  กลองโฟม  ถาดมันสําปะหลัง  และถุงพลาสติก
โดยใชสัดสวนของบรรจุภัณฑที่เปนถุงพลาสติก  และกลองพลาสติก กลองโฟม ถาดมันสําปะหลัง  
เทากับ  60 : 40  

แปง ตรวจสอบ ช่ังน้ําหนัก 

มะพราว ตรวจสอบ ขูด ช่ังน้ําหนัก คั้น 

นวดใหเขากัน 

น้ําตาลทราย ตรวจสอบ ช่ังน้ําหนัก 

ผสมใหเขากัน 

ใบเตย ตรวจสอบ ช่ังน้ําหนัก คั้น 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

นึ่ง ถุงพลาสติก  กลองพลาสติก กลองโฟม  ถาดมันสําปะหลัง 

จําหนาย บรรจ ุ ตัดช้ิน พักใหเย็น 

ตรวจสอบ 

โรงเรือนผลิตรวม ไมมีการปองกันแมลงพาหะนําโรค 
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ดังนั้น  กลุมแมบานจึงไดขอสรุปรวมกันวา  ไมมีความจําเปนทีจ่ะตองดาํเนนิการ
วิจัยเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑใหม  เนื่องจากกลุมลูกคาประจํานิยมบรรจุภัณฑที่เปนถุงพลาสติก  

4)  การตลาดและการจําหนาย  กลุมแมบานไดนําผลิตภัณฑไปจําหนายในสถานที่
ตาง ๆ โดยจุดจําหนายประจํา คือที่ศูนยการคาเซียรรังสิต  ซ่ึงเปนการขายสงในทุกวัน ๆ ละ 500 ช้ิน 
ในราคา  8  บาทตอช้ิน  จุดขายสงที่สถานีรถไฟ  สงสินคาทุกวัน ๆ ละ 300 ชิ้น  ราคา  8  บาทตอชิ้น
และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จําหนายทุกวันศุกร  จํานวน  200  ชิ้น  ราคา  10  บาทตอช้ินนอกจากนั้น
เปนการจําหนายสินคาในเทศกาล หรือวาระพิเศษตาง ๆ ตลาดนัดในหมูบาน  และงานเทศกาลของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนตน  

4.2.2  ผลการวิเคราะหกระบวนการผลิตขนมชั้นท่ีไมถูกสุขลักษณะและแนวทางแกไข 
1)  จากการจัดอภิปรายกลุม  คร้ังที่  1  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2549  เวลา  18.00  น. 

ณ  81/1  หมู 13  บานแพรกชุมรุม  ถนนเกษมราษฏร  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีผูเขารวมอภิปรายประกอบดวย กลุมแมบาน  จํานวน  15  คน  และผูวิจัย  โดยที่กลุมแมบานมี
ความคิดเห็นตรงกันวาควรแบงกระบวนการผลิตขนมชั้นออกเปนขั้นตอน  เพื่อใหสามารถนําเกณฑ 
GHP  มาพจิารณาเปรียบเทียบวาขั้นตอนไหนที่ไมสะอาด  ไมถูกสุขลักษณะ  จึงไดแบงกระบวนการ
ผลิตออกเปน  4  ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ  ขั้นตอนการผสม  ขั้นตอนการนึ่ง
และข้ันตอนการบรรจุ  จากนั้นรวมกันวิเคราะหแตละขั้นตอนวามีขั้นตอนใดที่ไมสะอาด  ไมถูก
สุขลักษณะ  และสาเหตุที่ทําใหไมสะอาด  ไมถูกสุขลักษณะ  

2)  จากการจัดอภิปรายกลุม  คร้ังที่  2  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2549  เวลา  18.00  น. 
ณ   81/1  หมู  13  บานแพรกชุมรุม  ถนนเกษมราษฏร  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีผูเขารวมอภิปรายประกอบดวย  กลุมแมบาน  จํานวน  15  คน  เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มีความรูความชํานาญในดาน  GHP  และผูวิจัย  โดยรวมกันวิเคราะหแนว
ทางแกไขการผลิตขนมชั้นในขั้นตอนที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะ ที่เปนผลมากการอภิปรายกลุม ครั้ง
ที่ 1ซ่ึงผลที่ไดจากการอภิปรายกลุม  ทั้ง  2  คร้ังนี้  สามารถสรุปขั้นตอนการผลิตขนมชั้นที่ไมสะอาด 
และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ 
ก.  การเตรียมน้ํากะทิ  ไมสะอาด  เนื่องจากสาเหตุการขูดมะพราวของกลุม

แมบานใชกระตายขูดมะพราวซึ่งทําใหมือสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง  โดยไมสนใจในการรักษาความ
สะอาดของมือและเล็บกอน  มิไดระมัดระวังเรื่องเสนผมที่ปนเปอนลงไปในมะพราวเนื่องจากไมมี
การสวมหมวกหรือเน็ทคลุมผมในเวลาขูดมะพราว  และผูขูดมะพราวมักจะไปหาที่ขูดมะพราวนอก
อาคารโรงเรือนผลิตเนื่องจากมีลมพัดเย็นสบายจึงสงผลใหฝุนละอองปนเปอนในมะพราว  แนว
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ทางแกไข  กลุมแมบานไดเสนอใหมีการใชเครื่องขูดมะพราว  เพราะนอกจากควบคุมในเรื่องความ
สะอาดไดแลวยังเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอีกดวย 

ข.  การเตรียมน้ําใบเตยไมสะอาด  สาเหตุเนื่องจากกลุมแมบานจะวางกอง
ใบเตยไวกับพื้นโรงเรือนผลิต  และหากพื้นที่ที่วางกองนั้นจะตองใชสอยทําอยางอื่น  กลุมแมบานจะ
เคล่ือนยายใบเตยไปไวบนเกาอี้  บนโตะ  ซ่ึงทําใหใบเตยปนเปอนสิ่งสกปรก  แนวทางแกไขคือควร
วางใบเตยในภาชนะเทานั้นเพื่อปองกันไมใหใบเตยสกปรก 

ค.  อุปกรณการผลิต  กลุมแมบานจะวางกองไวกับพื้นโรงเรือน  และบน
โตะผลิต  โดยมิไดมีการปกปดแตอยางใด  ทําใหแมลงพาหะนําโรคสัมผัสไดโดยตรง  เนื่องจาก
โรงเรือนขาดการปองกันที่ดี  แนวทางแกไขคือ  พัฒนาโรงเรือนและแยกสัดสวนพื้นที่ในการเก็บ
อุปกรณใหมิดชิด 

(2)  ขั้นตอนการผสม  ในขั้นตอนนี้ความไมสะอาดเกิดขึ้นใน  3  ลักษณะ  คือ
เกิดจากวัตถุดิบที่เตรียมไวไมสะอาด  เกิดจากการนําภาชนะที่ไมสะอาดมาใชในการผสม  และเกิด
จากแมบานที่ผสมแปงและนวดแปงไมสนใจในการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ  เชน  ขณะใช
มือนวดแปงอยูก็ไปหยิบอุปกรณอีกหลายอยางแลวกลับมานวดแปงตอ  และขาดการปองกันเสนผม
ไมใหปนเปอนลงไปในขณะผสมแปงเพราะเขาใจวาเสนผมรวงลงไปก็สามารถหยิบออกได  แนว
ทางแกไขคือ  การใหความสนใจในการเตรียมวัตถุดิบที่สะอาด  อุปกรณที่ใชตองสะอาด  มีการลาง
และจัดเก็บไวอยางมิดชิดไมใหแมลงวันหรือหนูมาสัมผัส  และการสรางอุปนิสัยและการปฏิบัติตน
ใหถูกสุขลักษณะ 

(3)  ขั้นตอนการนึ่ง  ในขั้นตอนนี้กลุมแมบานเห็นตองกันวาสะอาดเพียงพอแลว 
เนื่องจากการนึ่งขนมชั้น  กลุมแมบานจะตองนึ่งถาดเปลาทั้งหมดใหรอนกอนจึงจะเทขนมชั้นลงไปนึ่ง 
และอุปกรณที่ใชนึ่งจะใชเฉพาะการนึ่งขนมชั้นอยางเดียว  ไมนํามาใชปะปนในการทําอาหารอื่น ๆ
และเห็นสอดคลองกันวาในขั้นตอนนี้ไมตองปรับปรุงแกไข 

(4)  ขั้นตอนการบรรจุ  เนื่องจากกลุมแมบานนึ่งขนมชั้นเสร็จจะนําขนมชั้นมา
พักไวในหองผลิตจนเย็น  โดยการวางไมไดมีการปกปด  ทําใหแมลงพาหะนําโรคสามารถสัมผัส
ขนมชั้นไดโดยตรง  และกลุมแมบานจะใชมือปดแมลงวันเปนครั้งคราวเมื่อเดินผานมาเห็น ซ่ึงจะทําให
ขนมชั้นไมสะอาดและอาจติดเชื้อจากแมลงเหลานั้น  และเมื่อขนมชั้นเย็นจะนําไปตัดชิ้นและบรรจุ
ลงในถุง กลอง และถาดที่เตรียมไว  เพื่อรอการจําหนาย  ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดนี้จะทําที่โตะในหอง
ผลิต  แนวทางแกไขคือ  เมื่อขนมชั้นสุกแลวควรมีที่พักขนมชั้นที่ปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรคมา
รบกวนได  และควรมีหองเก็บบรรจุภัณฑใหเปนสัดสวนและปองกันไมใหแมลงไปสัมผัสได  เพื่อ
ปองกันการปนเปอนกอนการนํามาใช  สําหรับการขนสงขนมชั้นไปจําหนายจะดําเนินการบรรจขุนม
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ชั้นลงถุงพลาสติกใหญที่มีการปกปดมิดชิดเพื่อปองกันฝุนละอองปนเปอนในระหวางขนสงจึงไมมี
ปญหาแตอยางใด  สวนเรื่องบรรจุภัณฑทางกลุมแมบานเห็นสอดคลองกันวาไมมีปญหาเนื่องจาก
ตรงกับความตองการของลูกคาตามที่ไดกลาวไวในหัวขอ  4.2.1      

จากการพิจารณารวมกันในที่อภิปรายกลุม  คร้ังที่  1  และครั้งที่  2  ที่กลาวขางตน 
สามารถสรุปขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด  โดยนําหลัก  GHP  มาประยุกตใช  ดังปรากฏในภาพ  6 
และตาราง  2  ตามลําดับ 
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ภาพ 6  กระบวนการผลิตขนมชั้นที่ไมสะอาด 
 

สรุปขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด กระบวนการผลิตที่ไมสะอาด 

การเตรียม
วัตถุดิบ 
และ
อุปกรณ 
ไมสะอาด 

การผสม 
ไมสะอาด 

การนึ่ง 
สะอาด
เพียงพอ 

การบรรจุ 
ไมสะอาด 

1. การเตรียมกะทิ  ใชกระตายขูด
มะพราว โดยกลุมแมบานไมรักษา 
ความสะอาดมือและเล็บ  เสนผมรวง  
ลงไปในมะพราวเพราะไมมีการสวม
หมวกเก็บผม และฝุนละอองปนเปอน
ในมะพราวเพราะนําไปขูด              
นอกโรงเรือน 
2. ใบเตย มีการวางกองกับพื้น 
3. อุปกรณที่ใชงานมีการวางกองกับพื้น 

1. วัตถุดิบไมสะอาด มีการปนเปอน   
มาจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  
2. อุปกรณที่ใชผสมมีการวางกองกับพื้น 
3. แมบานไมรักษาความสะอาดของมือ
และเล็บ ใชมือหยิบอุปกรณอื่น ๆ       
ในระหวางการนวดแปง 
4. เสนผมรวงลงไปในแปง 

1. มีการนึ่งถาดขนมใหรอนกอนแลว
จึงนึ่งขนมทีละช้ัน ช้ันละ 7 นาที 
2. อุปกรณที่ใชไมนําไปใชในการ
ผลิตอาหารอยางอื่น 

1. ขนมที่สุกและพักไวใหเย็นมี
แมลงวันตอม 
2. บรรจุภัณฑจัดเก็บรวมกับอุปกรณ
อื่น ๆ และไมเปนหมวดหมู 
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ตาราง 2  ขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด 
 
 

การนําหลัก GHP มาประยุกตใช 

ขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด 

ผู
สัมผัส
อาหาร 

สถานที่
ผลิต
อาหาร 

ภาชนะ
และ

อุปกรณ
ที่ใช 

การ
ขนสง 

วัตถุดิบ
ที่ใชใน
การ
ผลิต 

การปรุง
อาหาร/
การเก็บ
เพื่อรอ
จําหนาย 

บรรจุ
ภัณฑ 

1.  การเตรียมวัตถุดิบและ
อุปกรณ 

       

    1.1 น้ํากะท ิ / / /     
    1.2  น้ําใบเตย     /   
    1.3  อุปกรณการผลิต  / /     
2.  การผสม / / /  /   
3.  การบรรจุ  /    /  

   
 

3)  ผลการฝกอบรมดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และการศึกษาดูงาน    
                                 (1)  การฝกอบรมเรื่องสุขลักษณะทีด่ใีนการผลิตอาหาร  
                                                  เนื่องจากกระบวนการผลิตขนมชั้นที่สะอาดจะเปนสวนสําคัญที่ทําให
ผูบริโภคเกิดความปลอดภัย  อยางไรก็ตาม  การผลิตที่สะอาดอยางเดียวนั้นจะยังไมพียงพอตอ
คุณภาพอาหาร  จําเปนที่ผูผลิตขนมจะตองมีความรูในดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารดวย  
ผูวิจัยจึงจัดใหมีการฝกอบรมความรูในเรื่องการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะใหกับกลุมแมบาน  ในวันที่  
11  กรกฎาคม  2549เวลา  8.30-16.30 น.  ณ  81/1  หมู  13  บานแพรกชุมรุม  ถนนเกษมราษฏร  ตําบล
บางเตย  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และผูวิจัย  ซ่ึงผานการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  จากหนวย
บริการดานความปลอดภัยของอาหาร  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  รวมเปน
วิทยากร 
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กอนการฝกอบรมกลุมแมบานไดเชิญวิทยากรชมสถานที่ผลิตและรอบ ๆ 
โรงเรือนผลิต  พบวา  โรงเรือนผลิตมีหองผลิตเพียงหองเดียว ซ่ึงใชในการผลิตขนมชั้น  กองวัตถุดิบ 
อุปกรณ และบรรจุขนมชั้นเพื่อรอจําหนาย  ประตูหนาตางโรงเรือนไมมีการติดมุงลวดปองกันแมลง
พาหะนําโรค  ภายในหองมีโตะผลิตขนมชั้นเพียงจุดเดียวที่ใชเปนโตะอเนกประสงค  ตั้งแตการผลิต 
พักใหเย็น  และบรรจุสวนภายนอกโรงเรือนเปนพื้นซีเมนตเดินไดรอบโรงเรือน 

จากการอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารใหกับกลุมแมบาน   
ทําใหกลุมแมบานตระหนักถึงประโยชนของการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการ
ผลิตอาหาร  เพื่อนําไปสูกระบวนการผลิตที่สะอาดขึ้น  และมีแนวคิดที่ตองรวมมือกันพัฒนา
กระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งคิดปรับปรุงโรงเรือนที่ใชผลิตให
มีความเหมาะสมถูกสุขลักษณะมากขึ้น 

(2)  การศึกษาดูงานการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบาน 
เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู  กลุมแมบานเสนอใหไปศึกษาดูงานการผลิต

ขนมชั้นของกลุมอื่น ๆ ซ่ึงผูวิจัย ไดจัดและนํากลุมแมบานไปศึกษาดูงานการผลิตขนมชั้นของกลุม
แมบานเกษตรกรหวยโรง  จังหวัดเพชรบุรี  ในระหวางวันที่  14-15  กรกฎาคม 2549  การศึกษาดูงาน
คร้ังนี้กลุมแมบานพบวา  การผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรงใหความสําคัญกับสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหารมาก  ตั้งแต  การจัดสถานที่ผลิตที่แยกพื้นที่ใชสอยเปนสัดสวน  การเก็บอุปกรณ
การผลิต  สถานที่ผลิต  สถานที่บรรจุ  มีมุงลวดปองกันแมลงพาหะนําโรค  ผูผลิตมีการควบคุมและ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ไดแก  การสวมหมวก  สวมถุงมือ  ผากันเปอน   
และจุดเดนของผูผลิตรายนี้คือ  ขนมชั้นที่ผลิตสามารถเก็บไดนานกวา  3  วัน   

จากการศึกษาดูงานดังกลาว  ทําใหกลุมแมบานเห็นถึงความแตกตาง  ใน
การปฏิบัติระหวางกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรงและกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ในเรื่องการ
จัดสถานที่ผลิต  การจัดเก็บอุปกรณเครื่องใช  และการปฏิบัติในเรื่องการแตงกายของผูผลิต  กลุม
แมบานจึงเห็นพองกันวา  มีความจําเปนยิ่งขึ้นที่ตองปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาด
ใหเปนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  รวมทั้งนําความรูประสบการณมาเปนแนวทาง
ปรับปรุงโรงเรือนผลิต  การจัดเก็บอุปกรณ  และการปฏิบัติตัวของผูผลิต 

4.2.3  การวางแผนกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลติและผลการดาํเนินงาน  
1)  การวางแผนดําเนินงาน  ในการจัดอภิปรายกลุม  คร้ังที่  3  เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 

2549  เวลา  18.00  น.  ณ  81/1  หมู  13  บานแพรกชุมรุม  ถนนเกษมราษฏร  ตําบลบางเตย  อําเภอ
เมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีผูเขารวมอภิปรายประกอบดวย สมาชิกกลุมแมบาน  เจาหนาที่เคหะ
กิจการเกษตร  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และผูวิจัย  โดยกลุมแมบานเห็นชอบที่จะกําหนด
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แผนงานปรับปรุงกระบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะรวมกัน เพื่อเปนขอสัญญาวาจะทําการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาดใหดีขึ้น  ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมชั้น 
 
 

กระบวนการ
ผลิต/ขั้นตอน 

ปญหา การแกไข เวลา ผูดําเนินการ 

1. การเตรียม
วัตถุดิบ/อุปกรณ 

    

 - กะท ิ - การขูดมะพราวดวย
กระตาย มีปญหาเรื่อง
ความสะอาดแมบาน
ไมรักษาความสะอาด
ของมือและเล็บ 
- เสนผมรวงลงไปใน
มะพราว 
- ฝุนลงไปในมะพราว
เนื่องจากไปขูดนอก
โรงเรือน 

- นําเครื่องขูดมะพราว 
สเตนเลสเขามาใชแทน 
- รักษาความสะอาด   
ของมือและเล็บทุกร้ัง      
กอนทําการผลิต 
- สวมหมวกเกบ็ผม     
ใหเรียบรอย 
- นําเครื่องขูดมะพราว 
สเตนเลสเขามาใชแทน 

- 1 สัปดาห 
 
- ทันท ี
 
 
- ทันท ี
 
- 1 สัปดาห 
  

- ประธาน
และสมาชิก 
- ประธาน
และสมาชิก 
 
- ประธาน
และสมาชิก 
- ประธาน
และสมาชิก 
 

  - ใบเตย - วางกองกับพืน้ มีการ
ปนเปอนฝุนละออง 

- หาโตะจัดวางวัตถุดิบ - ทันท ี - ประธาน
และสมาชิก  

  - อุปกรณ - เก็บไมเปนหมวดหมู 
 
- วางกองกับพืน้ มีการ
ปนเปอนฝุนละออง 

- เก็บใหเปนหมวดหมู 
 
- ปรับปรุงโรงเรือนใหมี
หองเก็บอุปกรณที่
ปลอดภัยจากพาหะนํา
โรค 

- ทันท ี
 
- 2 สัปดาห 

- ประธาน
และสมาชิก 
- ประธาน
และสมาชิก 

2. การผสม - วัตถุดิบไมสะอาด    
มีการปนเปอน 

- แกไขการเตรยีมวัตถุดิบ
ในขั้นตอนที่ 1 ใหสะอาด 

- 1 สัปดาห - ประธาน
และสมาชิก 
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ตาราง 3  (ตอ) แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมชั้น 
 
 

กระบวนการ
ผลิต/ขั้นตอน 

ปญหา การแกไข เวลา ผูดําเนินการ 

 - อุปกรณทีใ่ชผสม
จัดเก็บไมเปน
หมวดหมูและวาง
กองกับพื้น 

- ปรับปรุงการเก็บ
อุปกรณในขั้นตอนที่ 1 
ใหเปนหมวดหมู 
- ปรับปรุงโรงเรือนใหมี
หองจัดเก็บอุปกรณที่
ปลอดภัยจากพาหะนํา
โรค 

- ทันท ี
 
 
- 2 สัปดาห 

- ประธาน
และสมาชิก 
 
- ประธาน
และสมาชิก 

 - แมบานไมรักษา
ความสะอาดของมือ
และเล็บ 

- ตัดเล็บและลางมือทุก
คร้ังกอนผสมแปงและไม
ใชมือหยิบฉวยอุปกรณ
อ่ืนหรือดําเนนิกิจกรรม
อ่ืนจนกวาผสมแปงเสร็จ 

- ทันท ี ประธาน
และสมาชิก 

 - เสนผมรวงลงไป
ในแปง 

- สวมหมวกเกบ็ผมให
เรียบรอย 

- ทันท ี
 

- ประธาน
และสมาชิก 

3. การบรรจุ - ขนมชั้นที่พกัไว       
มีแมลงวันตอม 

- จัดหาที่วางขนมชั้น   
ใหเปนสดัสวน 
- ปรับปรุงโรงเรือน     
ใหปองกนัแมลงและ
พาหะนําโรค 

- 1 สัปดาห 
 
- 1 สัปดาห 

- ประธาน
และสมาชิก 
- ประธาน
และสมาชิก 

 - บรรจุภณัฑไมมี
การจัดหมวดหมู ไม
มีช้ันวาง/สถานที่เก็บ
เปนสัดสวน 

- จัดทําหองเกบ็       
บรรจุภัณฑใหเปน
สัดสวน และจดัชั้นวาง
ใหสูงจากพื้น 

- 2 สัปดาห - ประธาน
และสมาชิก 
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หลังจากมีการวางแผนรวมกัน และวิทยากรใหคําแนะนําในรายละเอียดตาง ๆ 
แลวกลุมแมบานเห็นชอบรวมกันที่จะไปดําเนินการตามแผน 

2)  ผลการดําเนินงาน  หลังจากดําเนินการตามแผนเปนระยะเวลา  10  วัน  วิทยากร
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  และผูวิจัย  ไดกลับไปเยี่ยมชมกลุมแมบานเพื่อสังเกต
การปฏิบัติ  ในวันที่  2  สิงหาคม  2549  พบวากลุมแมบานไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตไดผล 
ดังนี้ 

(1)  ขั้นการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ 
ก.  มีการจัดหาเครื่องขูดมะพราวสเตนเลสมาใชเรียบรอยแลว 
ข.  มีการลางมือสะอาดและเช็ดดวยแอลกอฮอลกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
ค.  มีการจัดโตะวางวัตถุดิบแยกออกไปเปนสัดสวน 
ง.  จัดเก็บอุปกรณเครื่องใชเปนหมวดหมูในหองที่ปองกันพาหะนําโรค 
จ.  มีการติดมุงลวดประตู  หนาตาง  และฝาของโรงเรือนเพื่อปองกันแมลง

พาหะนําโรค 
(2)  ขั้นการผสม 

ก.  การเตรียมวัตถุดิบสะอาดขึ้น 
ข.  มีการปรบัปรุงโรงเรือนใหมีหองเก็บวตัถุดิบ  หองเก็บอุปกรณ  และหอง

เก็บบรรจุภณัฑ แยกออกจากสวนพืน้ที่ผลิต 
ค.  กลุมแมบานมีการรักษาความสะอาดของมือและตัดเลบ็ใหสะอาด

เรียบรอยพรอมทั้งใชแอลกอฮอลทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน 
ง.  แมบานบางคนมีการสวมหมวกเก็บผมเรียบรอยเมื่อปฏิบัติงาน 

(3)  ขั้นการบรรจุ 
ก.  มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรคเขาไปใน

โรงเรือน 
ข.  มีที่วางพักขนมชั้นแยกเปนสัดสวนกอนการบรรจ ุ
ค.  มีการเก็บบรรจุภัณฑในหองบรรจุภัณฑ  และจัดแยกไวอยางเปนหมวดหมู 

จากการติดตามผลการดําเนินงานในระยะ  10  วัน  พบวากลุมแมบานไดดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขปญหาตามที่กําหนดไวในแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมชั้น  ไดทุกกิจกรรม
อยางครบถวน  ยกเวนกิจกรรมการสวมหมวกเก็บเสนผมใหเรียบรอย  ซ่ึงสมาชิกกลุมแมบานไมสามารถ
ปฏิบัติไดครบถวนทุกคน  โดยผูที่ไมปฏิบัติตามใหเหตุผลวาที่ไมสวมหมวกเนื่องจากอากาศรอน 
การสวมหมวกทําใหรูสึกไมสบายและรอนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงจากการตรวจติดตามผลในครั้งนี้  กลุมแมบาน
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และผูวิจัยจึงไดหารือรวมกัน  โดยมีแนวทางแกไขคือ  การหาหมวกคลุมผมที่ทําจากผาฝายเพื่อใหมี
การระบายอากาศไดดี  หรือหาหมวกที่เปนตาขายมาคลุมผมแทนเพื่อไมใหรอนขณะสวมใส  ซ่ึง
กลุมแมบานรับที่จะไปดําเนินการตามขอหารือตอไป 

3)  ผลการปรับปรุงแกไข  หลังจากการติดตามผลและใหคําหารือผานไปเปนระยะเวลา 
5  วัน  ผูวิจัยไดเขาไปติดตามผลการปฏิบัติอีกครั้ง  ในวันที่  7  สิงหาคม  2549  เวลา  18.00  น. พบวา 
กลุมแมบานไดดําเนินการปรับปรุงแกไขในเรื่องของการสวมหมวกไดเปนอยางดี  โดยสมาชิกกลุม
แมบานไดสวมหมวกเก็บผมเรียบรอยในขณะปฏิบัติงานครบทุกคน  จึงนับไดวาตั้งแตวันที่  24 
กรกฎาคม 2549-วันที่ 7 สิงหาคม 2549  กลุมแมบานสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดอยางครบถวน 

4.2.4  การประเมินและสรุปผล 
กลุมแมบานและผูวิจัยไดรวมกันจัดการอภิปรายกลุม  คร้ังที่ 4  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2549  เวลา  18.00 น.  โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  กลุมแมบานและ
ผูวิจัย  เขารวมการอภิปราย  โดยไดรวมกันประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อสรุปถึงความสําเร็จ   
ความผิดพลาด  ปญหาอุปสรรค  ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1)  การประเมนิผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
(1)  การปรับปรุงกระบวนการผลิต  มีผลสรุปรวมกัน ดังนี้ 

ก.  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  มีการปรับปรุงไดครบถวนสมบูรณ
แบบตามแผน 

ข.  ขั้นตอนการผสม  มีการปรับปรุงไดครบถวนสมบูรณแบบตามแผน  
ค.  ขั้นตอนการบรรจุ  มีการปรับปรุงไดครบถวนสมบูรณแบบตามแผน  

(2)  ปญหาอุปสรรค  สมาชิกกลุมแมบานมักละเลยขอปฏิบัติโดยไมไดตั้งใจ ดังที่
พบเห็นคือ  ในเรื่องการสวมหมวก  ซ่ึงสมาชิกกลุมแมบาน  ประธานกลุมแมบาน  และผูวิจัย  ได
รวมกันหาสาเหตุที่ทําใหบางคนไมปฏิบัติตาม  และหาทางแกไขจนปญหาหมดลง  ทําใหสมาชิก
กลุมแมบานมีการสวมหมวกเก็บเสนผมในระหวางปฏิบัติงานทุกคน 

(3)  ขอเสนอแนะ  กลุมแมบานเห็นวาทุกคนตองปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการผลิตขนมชั้นถูกสุขลักษณะ  และทําใหเกิดผลเชิงประจักษอีกประการหนึ่งคือ  ขนมชั้นที่
ผลิตตามแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตนี้  สามารถเก็บไวไดนานถึง  4  วัน  จากเดิมที่อยูไดประมาณ 
2 วัน  ซ่ึงถือวาเก็บไวไดนานกวาเดิมถึง  2  เทา  และทําใหมีความมั่นใจในการเตรียมการยื่นขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในอนาคตอีกดวย 

2)  การสรุปผล  กลุมแมบานเห็นฟองตองกันวาตั้งแตเริ่มศึกษาวิจัยจนถึงวันสรุปผล
การดําเนินงาน  ทุกคนไดเรียนรูแลกเปลี่ยนและรวมกันพัฒนาแกไขปญหาตาง ๆ และพัฒนาขั้นตอน
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การผลิตที่ไมสะอาดใหดีขึ้น  ถูกตองตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ทุกคนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานที่ไดรวมกันพัฒนา  และเห็นพองรวมกันที่จะนําขั้นตอนการผลิตที่พัฒนาขึ้นนี้มายึดถือปฏิบัติ
ในการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานตอไป  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาพ 7  

 
 

 
 
ภาพ 7  กระบวนการผลิตขนมชั้นที่กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนาทําการปรับปรุงพัฒนา 
 

แปง ตรวจสอบ ชั่งน้ําหนัก 

มะพราว ตรวจสอบ ชั่งน้ําหนัก 
ขูด  ดวยเครื่องขูด
มะพราวสเตนเลส

คั้น 

นวดใหเขากัน 

น้ําตาลทราย ตรวจสอบ ชั่งน้ําหนัก 

ผสมใหเขากัน 

ใบเตย ตรวจสอบ ชั่งน้ําหนัก คั้น 
สวนที่ 2 

สวนที่ 1 

นึ่ง หองเก็บวัตถุดิบ 

หองเก็บอุปกรณ 

หองเก็บบรรจุภัณฑ 

โตะจัดวางวัตถุดิบ โตะผลิต 

โตะพักผลิตภัณฑรอการบรรจุ 

ตัดช้ิน 

บรรจ ุ

จําหนาย 

ตรวจสอบ 
ถุงพลาสติก  
กลองพลาสติก  
กลองโฟม      
ถาดมันสําปะหลัง 

อุปกรณใน
ข้ันเตรียม
วัตถุดิบ

อุปกรณใน
ข้ันบรรจุ 

อุปกรณใน
ข้ันนึ่ง 

อุปกรณใน
ข้ันผสม 

สมาชิกดูแลเร่ืองความสะอาดของมอื เล็บ / สวมหมวกเก็บผม/มีการปองกันแมลง
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4.3  ขอสรุปที่ไดจากการคนพบ 
 

4.3.1  การผลิตขนมชั้นท่ีกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนาท่ีปฏิบตัิอยูเดมิ  สามารถแบง
ออกไดเปน  4  ขั้นตอนคือ 

1)  การเตรียมวัตถุดิบ  นําแปงขนมชั้นมาตรวจสอบการปนเปอนดวยสายตา  และ
ชั่งน้ําหนักตามที่กําหนด  มะพราวนํามาตรวจสอบการเนาเสียดวยสายตา นํามาขูดกับกระตายแลวช่ัง
น้ําหนัก  ผสมน้ําตามกําหนดแลวค้ันเปนน้ํากะทิ  น้ําตาลทรายนํามาตรวจสอบการปนเปอนดวยสายตา  
แลวช่ังน้ําหนักตามกําหนด  ใบเตยนํามาตรวจสอบการเนาเสียดวยสายตา ช่ังน้ําหนักตามกําหนด  
แลวนํามาปนและคั้นเอาแตน้ําขน ๆ  

2)  การผสม  นําแปงและกะทิมานวดใหเขากัน  จากนั้นนําน้ําตาลทรายมาผสมคน
ใหเขากัน และแบงแปงออกเปน 2 สวน  สวนแรกคือแปงสีขาว  สวนที่ 2 นําไปผสมกบัน้ําใบเตยเพื่อ
เปนแปงสีเขียว 

3)  การนึ่ง  นําถาดขนมชั้นมานึ่งใหรอน  แลวเทแปงสีขาวลงนึ่งเปนเวลา  7  นาที 
จากนั้น  เทแปงสีเขียวลงไปนึ่งอีก  7  นาที  ทําสลับกันเชนนี้จนไดขนมชั้นจํานวน  8  ชั้น   

4)  นําขนมชั้นที่นึ่งสุกมาพักใหเย็น  นํามาตัดชิ้น  และบรรจุใสถุงพลาสติก  กลอง
พลาสติก  กลองโฟม  และถาดมันสําปะหลัง  เพื่อรอการจําหนาย 

4.3.2  ขั้นตอนการผลิตขนมชั้นที่ไมสะอาดและแนวทางพัฒนา  จากการอภิปรายกลุม  คร้ังที่ 1  
และครั้งที่  2  กลุมแมบานไดรวมกันวิเคราะหขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด  ไมถูกสุขลักษณะ  และ
แนวทางพัฒนา  ไดขอสรุปรวมกัน  ดังตาราง 4 
 
ตาราง 4  แสดงขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะและแนวทางการพัฒนา 
   
 

ขั้นตอนการผลิต
ที่ไมสะอาด 

ปญหาความไมสะอาด แนวทางการพฒันา 

1. การเตรียม
วัตถุดิบ อุปกรณ 

- เล็บมือคนขูดมะพราวไมสะอาด 
 
- เสนผมปนเปอนลงไปในมะพราว 
- ฝุนละอองปนเปอนลงไปในมะพราว 

- ลางมือและเล็บใหสะอาดทุกครั้ง
กอนปฏิบัติงาน 
- สวมหมวกเกบ็ผมใหเรียบรอย 
- จัดหาเครื่องขูดมะพราวสเตนเลส   
มาใช 
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ตาราง 4  (ตอ) แสดงขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะและแนวทางการพัฒนา 
   

ขั้นตอนการผลิต
ที่ไมสะอาด 

ปญหาความไมสะอาด แนวทางการพฒันา 

 - กองวัตถุดบิ (ใบเตย) ไวกับพื้น
โรงเรือน 

- วางใบเตยในภาชนะ และมโีตะ     
จัดวางวัตถุดิบ 

 - อุปกรณการผลิตวางกองกบัพื้น
โรงเรือน 

- ปรับปรุงโรงเรือนและแยกพื้นที่
จัดเก็บอุปกรณใหเปนสัดสวน  

2. การผสม - วัตถุดิบที่เตรยีมไวในขั้นตอนที่ 1  
ไมสะอาด 
- อุปกรณใชงานวางกองกับพืน้ 
 
- แมบานที่ผสมแปงมือและเล็บ       
ไมสะอาด 
- เสนผมรวงลงไปในแปง 

- แกไขขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ    
ใหสะอาด 
- จัดลางภาชนะใหสะอาดและจัดเก็บ
ใหมิดชดิ  
- รักษาความสะอาดมือและเล็บ 
 
- สวมหมวกเกบ็ผมใหเรียบรอย 

3. การบรรจุ - ขนมชั้นที่พกัไวใหเย็นมีแมลงวัน
ตอม 

- ที่วางพกัขนมชั้นควรมีการปองกัน
แมลงวัน 

 - บรรจุภณัฑมกีารจัดเก็บไมเปน
ระเบียบ โดยวางปะปนกบัส่ิงของอื่น ๆ 
ในหองผลิต ทาํใหเกิดการปนเปอน 

- ปรับปรุงโรงเรือนใหมหีองเก็บ 
บรรจุภัณฑ และมีชั้นวางบรรจุภัณฑ
ใหเปนระเบยีบ 

 
 

จากการผลิตที่ไมสะอาด     ผูวิจัยจึงจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูดาน GHP   และ
การศึกษาดูงานการผลิตขนมชั้นจากกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรง จังหวัดเพชรบุรี    สรุปผลไดตาม
ตาราง 5 
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ตาราง 5  การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
 

ประเภท วิธีการ ผลที่ไดรับ 
1. การฝกอบรม
ดาน GHP  

- กลุมแมบานเขารับการฝกอบรม  
ดาน GHP  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2549 

- ไดรับความรูในดาน GHP  
- เกิดความตองการที่จะปรับปรุง    
การผลิตขนมชั้นที่ถูกสุขลักษณะที่ด ี

2. การศึกษาดงูาน - เดินทางไปศกึษาดูงานการผลิต  
ขนมชั้น ของกลุมแมบานเกษตรกร
หวยโรง จังหวดัเพชรบุรี ในวันที่ 14-
15 กรกฎาคม 2549 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง     
การจัดเก็บวัตถุดิบและอุปกรณ       
การผลิต  การปฏิบัติของผูสัมผัส
อาหาร  และสถานที่ผลิต 

  
 
4.3.3  การวางแผนและผลการดําเนินงาน  ในการอภิปรายกลุม  คร้ังที่  3  ผูอภิปราย  ได

รวมกันวางแผนการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงผลการดําเนินงานปรากฏตามตาราง 6 
 
ตาราง 6  การวางแผนและผลการดําเนินงาน 
 
 

ขั้นตอนการผลิต
ที่ไมสะอาด 

แนวทางแกไข/วิธีปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

1. การเตรียม
วัตถุดิบ/อุปกรณ 

  

- กะท ิ - นําเครื่องขูดมะพราว สเตนเลส     
เขามาใชแทน 
- ลางมือและเล็บใหสะอาด 
 
- สวมหมวกเกบ็เสนผมใหเรียบรอย 

- มีการนําเครือ่งขูดมะพราว         
สเตนเลสเขามาใชแทน 
- มีการลางมือและใชแอลกฮอล  เช็ด
ทุกครั้งกอนการปฏิบัติงาน 
- มีการสวมหมวกเก็บเสนผม           
ใหเรียบรอย 

- ใบเตย - หาโตะจัดวางวัตถุดิบ - มีการจัดหาโตะมาใชวางวตัถุดิบ 
- อุปกรณ - เก็บใหเปนหมวดหมู - มีการจัดเก็บอุปกรณเปนหมวดหมู 
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ตาราง 6  (ตอ) การวางแผนและผลการดําเนินงาน 
 
 

ขั้นตอนการผลิต
ที่ไมสะอาด 

แนวทางแกไข/วิธีปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน 

 - ปรับปรุงโรงเรือนใหมหีองเก็บ
อุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนําโรค 

- มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกัน
ไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได 

2. การผสม - แกไขการเตรยีมวัตถุดิบในขั้นตอน 
ที่ 1 ใหสะอาด 

- มีการปรับปรุงการเตรียมวตัถุดิบ   
ในขั้นตอนที่ 1 ใหสะอาด 

 - ปรับปรุงการเก็บอุปกรณในขั้นตอน
ที่ 1 ใหเปนหมวดหมู 
- ปรับปรุงโรงเรือนใหมหีองจัดเก็บ
อุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนําโรค 

- มีการปรับปรุงการเก็บอุปกรณ      
ในขั้นตอนที่ 1 ใหเปนหมวดหมู 
- มีการปรับปรุงโรงเรือนใหมีหอง
จัดเก็บอุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะ
นําโรค 

 - ตัดเล็บและลางมือทุกครั้งกอนผสม
แปงและไมใชมือหยิบฉวยอปุกรณอ่ืน
หรือดําเนินกิจกรรมอื่นจนกวาผสม
แปงเสร็จ 

- มีการรักษาความสะอาดของมือ   
และเล็บ  และคนนวดแปงจะไมทํา
กิจกรรมอื่นจนกวาจะนวดแปง      
แลวเสร็จ 

 - สวมหมวกเกบ็ผมใหเรียบรอย - มีการสวมหมวกเก็บผมใหเรียบรอย  
3. การบรรจุ - จัดหาที่วางขนมชั้นใหเปนสัดสวน 

- ปรับปรุงโรงเรือนใหปองกนัแมลง
และพาหะนําโรค 

- มีการจัดเตรียมโตะวางพกัขนมชั้น 
- มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกัน
ไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได 

 - จัดทําหองเกบ็บรรจุภัณฑใหเปน
สัดสวน และจดัชั้นวางใหสูงจากพื้น 

- จัดใหมีหองเก็บบรรจุภณัฑ และมี
ชั้นวางอยางเปนระเบียบ 

 
 

4.3.4  การประเมินและสรุปผล  จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  พบวา  กลุม
แมบานไดดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาด  รวม  3  ขั้นตอน  ได
อยางครบถวน  และผลจากการดําเนินงานทําใหไดกระบวนการผลิตขนมชั้นที่สะอาด  สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษาขนมชั้นจากเดิม  2  วัน  ไปเปน  4  วัน  โดยการทดลองวางขนมชั้นที่ผลิตไว  ณ  
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อุณหภูมิหองที่ปราศจากการปนเปอน  รบกวนของแมลงพาหะนําโรค   ในระหวางวันที่  8-11  
สิงหาคม  2549  โดยไมมีกล่ินบูดและเนาเสียของขนม 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  สามารถสรุปยุทธศาสตรในการพัฒนาการผลิตขนมชั้น  ให
สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร แบบมีสวนรวมได  ดังรายละเอียดตามภาพ 8 

 
 

 
 
ภาพ 8  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมในการพฒันาการผลิตขนมชั้นใหสะอาด 
 

ยุทธศาสตร 
การมีสวนรวม 
1. กลุมแมบาน 
2. นักพัฒนา 
3. ผูวิจัย 
 

กลยุทธ/วิธีการ 
สรางโอกาส/ เวที ใหกลุมแมบาน
และผูสนับสนุนภายนอก            
เขามารวมใหขอมูล คนหาปญหา 
แนวทางแกไข วางแผนพัฒนา  
รวมปฏิบัติ  ประเมินผล  และ   
รวมรับรูความสําเร็จ 

ผลความสําเร็จ 
1. กลุมแมบานและฝายตาง ๆ 
ไดเรียนรูกระบวน การในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ผลิตใหมีความสะอาด 
2. กระบวนการผลิตขนมชั้น 
ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
3. ขนมชั้นที่เก็บไวบริโภคได
นาน จากเดิม 2 วัน เปน 4 วัน 

1. การฝกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 1. การใหความรูและแนวทาง

ปฏิบัติดาน GHP  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากภายนอก 

1. กลุมแมบานมีความรูและ
ทราบวิธีปฏิบัติในดาน GHP  
2. กลุมแมบานเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณในการผลิต 
ขนมชั้น ต้ังแต  การเก็บ
วัตถุดิบ/ อุปกรณ   การผลิต  
และสถานที่ผลิต 

บริบทของกลุมแมบาน 
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 

การพึ่งพาตนเองในการสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 


