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เมื่อเอ่ยถึงอาหารเมื่อไหร่ สิ่งที่ผ้ บู ริ โภคปากอาชีพ (คล้ ายๆกับมืออาชีพนัน่ แหละครับ) คานึงถึงเป็ นสิ่งแรกคือ
"ความสะอาดและปลอดภัย" ต่อให้ อาหารชนิดนันอร่
้ อยขนาดไหนก็ตาม ต่อให้ ราคาจะถูกกว่าให้ ฟรี เพียงใดก็ตาม แต่
รับรองได้ วา่ ไม่มีใคร "รับประทาน" หรอกครับ เพราะมันไม่ค้ มุ ค่ากับ "ความเสีย่ ง" ที่อาจจะเกิดขึ ้นในภายหลัง
เวลาเราไปร้ านอาหารส่วนใหญ่แล้ ว เรามักจะเห็นอาหารก็ตอนที่ถกู นามาวางบนโต๊ ะเรี ยบร้ อยแล้ ว เราไม่ค่อยมี
โอกาสได้ เห็นเลยว่าก่อนที่จะมาเป็ นอาหารจานโปรดนันเขามี
้
การปรุงกันอย่างไร แล้ วเราจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าอาหารจาน
นันสะอาดและปลอดภั
้
ย คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยใส่ใจเรื่ องกระบวนการปรุงอาหารมากนัก น้ อยคนนักที่จะโผล่เข้ าไปสังเกตว่า
ในครัวของร้ านนันๆเขาท
้
ากันอย่างไร
ถ้ าวันหนึ่งเราไปทานอาหารร้ านประจาซึ่งเป็ นร้ านโปรดของเรา แต่อาหารวันนี ้พิเศษกว่าวันก่อนๆตรงที่มีสตั ว์
ประหลาดหรื อสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ได้ อยู่ในเมนูอาหารแถมมาให้ ด้วย ผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะมาทานร้ านนี ้จะลดลงหรื อ
เลิกทานไปเลย ยิ่งถ้ าร้ านนันเป็
้ นร้ านที่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ ราคาแพงมากเท่าไหร่ โอกาสการที่เราจะเลิกทานมีมากขึ ้น
เท่านัน้ เพราะเราคาดหวังสูงว่าเขาจะต้ องรักษามาตรฐานเรื่ องคุณภาพและความปลอดภัยมากกว่าร้ านอาหารริ มฟุตบาท
นี่ขนาดเป็ นร้ านอาหารเรายังไม่ค่อยได้ เห็นเลยว่าเขาปรุ งอาหารกันอย่างไร แต่ถ้าเป็ นอาหารกระป๋ อง อาหารที่
บรรจุขวด บรรจุกล่องซึ่งผลิตมาจากโรงงานแล้ ว เรายิ่งแทบจะไม่มีโอกาสหรื อมีโอกาสน้ อยมากที่จะเห็นว่าเขาผลิตกัน
อย่างไร สะอาดหรื อไม่ ปลอดภัยหรื อไม่
วันหนึง่ เพื่อนผมไปซื ้อนมกล่องยี่ห้อหนึง่ มาให้ ลกู ชายจานวน 2 แพ็ค ในความเป็ นจริ งแล้ วลูกของเขาไม่ได้ ดื่มนม
ยี่ห้อนี ้หรอก แต่เป็ นเพราะลูกชายอยากจะได้ ของเล่นที่แถมมากับนม(แสดงว่าโฆษณาได้ ผล) วันนันช่
้ างเป็ นวันที่โชคร้ าย
ของบริ ษัทนันเสี
้ ยเหลือเกินที่จะต้ องสูญเสียลูกค้ าใหม่ไปอย่างน้ อยหนึง่ ราย เพราะเมื่อลูกชายเขาแกะกล่องนมดื่ม ลูกชาย
ก็บน่ ว่ารสชาติมนั แปลกๆ เพื่อนผมเองก็ไม่ได้ เอะใจอะไร คิดว่าแต่ละยี่ห้อคงจะมีรสชาติแตกต่างกันไปบ้ าง เขาบอกให้ ลกู
ชายดื่มให้ หมด แต่เจ้ าลูกชายก็ยงั บ่นไม่เลิกว่ารสและกลิน่ แปลกๆ ในที่สดุ เขาก็ทนไม่ไหว ลองเอามาดื่มดู ปรากฏว่า "นม
เสีย" จริ งๆ แต่เพื่อให้ แน่ใจว่าเสียจริ ง เขาจึงลองแกะกล่องที่ เหลือมาดื่มดู ก็พบว่ารสชาติปกติ เขาเลยโทรไปร้ องเรี ยนกับ
บริ ษัทนันทั
้ นที เพื่อนผมเล่าให้ ฟังว่าการรับข้ อร้ องเรี ยนลูกค้ าเขาก็ดีนะครับ อธิบายให้ เราฟั งอย่างละเอียด และจะเปลี่ยน
สินค้ าให้ ใหม่ แต่...เพื่อนผมคนนี ้เขาบอกกลับไปว่าไม่ต้องการหรอกครับ เพราะเขาและลูกชายเสียความรู้สกึ ไปเรี ยบร้ อย

แล้ ว ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา ลูกชายเพื่อนผมไม่เคยร้ องขอให้ ซื ้อนมยี่ห้อนันอี
้ กเลย แม้ วา่ จะมีของเล่นที่เขาต้ องการก็ตาม และ
เพื่อนผมเองก็คงไม่อยากจะซื ้อนมเสียให้ ลกู อีกต่อไปเช่นกัน
นี่เป็ นตัวอย่างหนึ่งที่สินค้ าไม่ดีเพี ยงชิน้ เดียวสามารถทาให้ ลูกค้ าอย่างน้ อยสองคนเลิกซื ้อสินค้ านัน้ ๆไปโดย
ปริ ยาย และแน่นอนว่าลูกค้ าหนึง่ คนคงจะไม่มีญาติพี่น้องหรื อเพื่อนฝูงเพียงหนึ่งคนนะครับ การที่เขาพูดปากต่อปากเรื่ อง
สินค้ าที่คณ
ุ ภาพไม่ดีนนั ้ มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้บริ โภคมากกว่าการโฆษณาสินค้ าที่ต้องลงทุนเป็ นล้ านๆเสียอีกนะครับ
จากตัวอย่างที่เล่ามาเสียยืดยาวนี ้ อยากจะชี ้ให้ เห็นว่าการผลิตสินค้ าประเภท "อาหารใส่ปากคน" นันเป็
้ นเรื่ องที่
ไม่ง่ายอีกต่อไปแล้ วนะครับ ไม่ใช่ว่าใครมีเงินทุนเยอะ มีเครื่ องจักรที่ทนั สมัย มีสตู รการผลิตที่ดี มีวตั ถุดิบดีมีคณ
ุ ภาพแล้ ว
จะประสบความสาเร็ จในอุตสาหกรรมอาหารที่มีคณ
ุ ภาพได้ เสมอไป เพราะสิ่งสาคัญที่เข้ ามาเป็ นตัวกาหนดคุณภาพของ
สินค้ าอีกตัวหนึง่ คือ "คุณภาพของบุคลากร"
บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ าบริ โภคนัน้ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องมี คุ ณ ภาพในบางเรื่ อ งสูง กว่ า
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิน ค้ าอาหารสาเร็ จรูป(พร้ อมกินพร้ อมดื่ม)ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถรับประทานได้
ทันที สาหรับคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารที่ควรจะโดดเด่นกว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างน้ อยมี 3
ประการดังนี ้


จิตสานึกด้ านสุขอนามัยส่ วนบุคคล (Personal Hygiene Awareness)
พนักงานที่ทางานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมให้ เห็นความสาคัญของ
สุขอนามัยส่วนบุคคลในทุกส่วนต่างๆของร่ างกายไม่วา่ จะเป็ นเล็บ ผม การล้ างมือ การสวมหมวก สวม
รองเท้ า การสวมเน็ทคลุมผม การใช้ ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้ เชื ้อโรคหรื อสิง่ ต่างๆจากตัวลง
ไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ พนักงานเหล่านี ้จะต้ องได้ รับการฝึ กอบรมจนเกิดเป็ นนิสยั



จิตสานึกด้ านความปลอดภัยทัง้ ตัวเองและตัวสินค้ า (Safety Awareness)
พนักงานทุกคนจะต้ องทางานที่อยู่บนพื ้นฐานของ "ความปลอดภัย" ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยในการ
ทางานเท่านัน้ แต่ต้องคานึงถึงความปลอดภัย ของสินค้ าและผู้บริ โภคด้ วย ต้ องสอนให้ พนักงานทุกคน
ตระหนักเสมอว่าสินค้ าทุกชิ ้นที่เขาเกี่ยวข้ องนัน้ วันหนึง่ อาจจะถูกบริ โภคโดยคนที่เขารักและเคารพมาก
ที่สดุ ในชีวิตนี ้หรื อไม่ก็ตวั เขาเองอาจจะเป็ นผู้บริ โภคสินค้ านันเอง
้ ดังนันต้
้ องให้ เขาระมัดระวังเรื่ องความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้ เหมือนกับการผลิตสินค้ าให้ ตวั เขาหรื อญาติของเขารับประทาน



ระเบียบวินัยในการทางาน (Self-discipline)
เรื่ องนี ้ถือเป็ นเรื่ องใหญ่มากสาหรับพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารที่จะทางานแบบขอไปทีไม่ได้ ทุกคน
จะต้ องเคร่งครัดในระเบียบปฏิบตั ิในทุกเรื่ องทุกขันตอน
้
เพราะถ้ ามีการทาผิดพลาดหรื อลัดขันตอนเพี
้
ยง
ขันตอนเดี
้
ยว บริ ษัททังบริ
้ ษัทอาจจะเสียหายถึงขันล้
้ มละลายได้
เมื่อหลายปี ก่อน ผู้อา่ นหลายท่านคงเคยได้ ยินข่าวของบริ ษัทผลิตนมผงที่มีชื่อเสียงยี่ห้อหนึง่ ในประเทศ
ต่างประเทศ บริ ษัทนี ้มีโรงงานหลายแห่ง แต่มีอยูแ่ ห่งหนึ่งผลิ ตนมผงที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพทาให้ เด็กเจ็บป่ วย
จานวนมากและบางคนต้ องเสียชีวิตไป บริ ษัทนี ้ได้ ดาเนินการเก็บสินค้ าจากตลาดคืนทังหมดภายใน
้
เวลาอันรวดเร็ ว แต่สถานการณ์ ของบริ ษัทแย่ลงๆ จนต้ องขายกิจการที่มีมลู ค่าเป็ นหมื่นล้ านไปภายใน
ระยะเวลาอันสัน้ และจากการสอบสวนพบว่าสาเหตุที่ทาให้ นมผงเป็ นพิษนัน้ เกิดมาจากการที่พนักงาน
กลุ่มหนึ่งที่รับผิดชอบในการทาความสะอาดท่อแสตนเลส ข้ อต่อและวาล์วในกระบวนการผลิตของ
โรงงานเพียงแห่งเดียวไม่ได้ ใส่ใจที่จะทาความสะอาดอย่างจริ งจัง ทาให้ เกิดเชื ้อขึ ้นในท่อและเชื ้อนันได้
้
กระจายปะปนไปกับผลิตภัณฑ์ และเป็ นเหตุให้ บริ ษัทนันถู
้ กปิ ดกิจการและขายกิจการในเวลาต่อมา
จากเหตุการณ์นี ้เราจะเห็นว่า ระเบียบวินยั ในการทางานถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากสาหรับคุณภาพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ถึงแม้ วินยั ในการทางานจะไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อการ
เพิ่มขึ ้นของกาไรขององค์กรก็ตาม แต่มนั สามารถทาความเสียหายให้ กบั องค์กรถึงขันล้
้ มละลายหรื อปิ ด
กิจการได้ นะครับ

สรุป การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการประเภทอาหาร อย่ามุง่ เน้ น
เพี ย งการพัฒ นาให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ หรื อเกิ ดทัก ษะในการท างานเท่านัน้ แต่จ ะต้ องพัฒ นาให้ ลึก ลงไปถึ งจิ ต ใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทัศนคติและจิตสานึกในเรื่ องต่างๆให้ เกิดขึ ้นในตัวของเขาเอง เขาต้ องคิดได้ ด้วยตัวเขาเองว่า
อะไรสาคัญอะไรไม่สาคัญ เขาต้ องสามารถวิเคราะห์หรื อพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ ้นจากการกระทาหรื องดเว้ นการกระทาของ
เขาได้ ล่วงหน้ า อย่าพัฒ นาคนให้ เหมือนคนขับมอเตอร์ ไซด์ ใส่หมวกกันตารวจ แต่ต้องพัฒ นาคนให้ สามารถใส่หมวก
กันน๊ อคทุกครัง้ ที่ขบั ขี่รถมอเตอร์ ไซด์ หรื อรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ที่ขบั ขี่รถยนต์โดยไม่ต้องมีใครมาคอยบังคับหรื อจับผิด
ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรที่ดจี ึงต้ องเน้ นการพัฒนาทัง้ "คุณ" (จิตใจ ความเชื่อ ทัศนคติ) และ "ภาพ" (พฤติกรรมที่
แสดงออกมาให้ คนอื่นเห็น) จึงจะเรี ยกได้ วา่ "บุคลกากรที่มีคณ
ุ ภาพ" อย่างแท้ จริง

