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ผลประเมินการน้าเอาระบบ จีเอ็มพี มาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่ม 
ในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

The Evaluate of the GMP system uses to manage the manufacturing industry of 
drinking water in Satuk District, Buriram Province. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลและตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรม
การผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านต่างๆ หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ในปรับปรุงสภาพการ
ผลิต โดยเริ่มจากศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของสถานประกอบการผลิตน้้าดื่ม ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา สถานประกอบการที่
ผลิตน้้าดื่มที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายช่ือของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 6 แห่ง ศึกษาโดยใช้ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
มาใช้วิเคราะห์ผลกระทบข้อก้าหนดที่มีต่อผู้ประกอบการผลิตน้้าดื่มในด้านต่าง ๆ  

ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ผลกระทบของข้อก้าหนดมาตรฐานจีเอ็มพี 11 ด้าน มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
ผลิตน้้าดื่ม โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการน้าเอาข้อก้าหนดจีเอ็มพีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มท้าให้
เกิดผลกระทบทางบวก คือ ท้าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์น้้าดื่มเพิ่มขึ้น มี 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 ส่วน
รองลงมาเห็นว่า ท้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และ ท้าให้ระบบการท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ระบบการท้างานของ
สถานท่ีผลิตน้้าดื่มดีขึ้น มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และผู้ประกอบการบางรายเห็นว่า จีเอ็มพีท้าให้เกิดผลกระทบ
ทางลบ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มี 3 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนรองลงมาเห็นว่าท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงด้านกระบวนการผลิตการควบคุม
คุณภาพ มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และล้าดับสุดท้ายเห็นว่าท้าให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ด้านการสุขาภิบาล   
มีอยู่ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67  
ค้าส้าคัญ: จีเอ็มพ ี อุตสาหกรรมผลิตน้า้ดื่ม  การจัดการอุตสาหกรรม 
 
ABSTRACT 

This research is intended to study the evaluate and check the impact to manage the 
manufacturing industry of drinking water in Satuk District, Buriram Province after take to GMP system 
use for improve production of drinking water. By studied the general condition of the workplace 
drinking water, which studied the entrepreneurs that are registered in Satuk District, Buriram 
Province total 6 areas. Which study by use a questionnaire, Participatory observation and in-depth 
interviews to collect data to analyze the impact the requirements to entrepreneur’s production of 
drinking water in various fields. 

Results from the research found that impact of GMP standard requirement total 11 sections 
have affect to entrepreneurs of drinking water. The most entrepreneurs are of the opinion that the 
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terms of GMP used in the manufacturing drinking water cause that the positive impact as the 
confidence of water products increase found 4 areas (66.66%). Next, GMP cause that make more 
sales increase and the system to work more efficiently, the system of production drinking water 
increse found 1 area (16.67%) and some users see GMP cause that the negative impact as cost of 
tools, machine tools and the device must use the investment of relatively high found 3 areas 
(50.00%). Next, GMP cause that the cost to improve the process of Quality Control has 2 areas 
(33.33%) and the last is of the opinion that the cost of sanitation found 2 areas (16.67%). 
Keywords: GMP, Production of Drinking Water, Industrial Management 
 
บทน้า 
 น้้าถือเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการด้ารงชีวิตของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นอาหารจากพืช ปัจจุบันมนุษย์
เรามีความต้องการน้้าดื่มเพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น เช่น น้้าดื่มบรรจุขวด น้้าอัดลม น้้าผลไม้ เป็นต้น 
(กองควบคุมอาหาร ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2546) จากการศึกษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลก จีเอ็ม
พีจัดท้าขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และพบว่าในอุตสาหกรรมทั้งหมด 54 ประเภทรายการ อุตสาหกรรมผลิตน้้าดื่มเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีการก้าหนดให้น้าเอาจีเอ็มพีไปใช้  โดยส่วนมากอุตสาหกรรมผลิตน้้าดื่มเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
หรือขนาดเล็ก จะลงทุนไม่สูงและสามารถท้างานได้ง่าย มาตรฐานจีเอ็มพีถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ยืนยันถึงการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของหน่วยงานท่ีเข้ามาควบคุมดูแลและเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค เช่น ความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของน้้าดื่ม กระบวนการผลิต เป็นต้น  

 ในปัจจุบันเนื่องจากอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอ้าเภอท่ีมีการเพิ่มขึ้นของประชากรค่อนข้างหนาแน่น ท้า
ให้ปริมาณความต้องการบริโภคน้้าดื่มสะอาดและบริสุทธ์ิ ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คนส่วนใหญ่จะหันมาบริโภค
น้้าดื่มบรรจุขวดในภาชนะที่ปิดสนิทมากขึ้น เนื่องจากสภาวะที่เร่งรีบของการด้าเนินชีวิต และความสะดวกสบาย แต่
จากการส้ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า สถานประกอบการที่ผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 6 
แห่ง ส่วนมากจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือขนาดเล็กมีการลงทุนที่ไม่สูงนัก เครื่องมืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิตต้อง
ลงทุนในการซื้อค่อนข้างสูง และยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อก้าหนดในมาตรฐานจีเอ็มพีอีกด้วย ซึ่งทางผู้วิจัย
ต้องการที่จะศึกษาว่าสถานประกอบการผลิตน้้าดื่มทั้งหมด 6 แห่งนี้ จะได้รับผลกระทบหลังจากการน้าข้อก้าหนด
มาตรฐานจีเอ็มพีไปใช้หรือไม่ อย่างไร เช่น การด้าเนินการปรับปรุงสถานที่ผลิตน้้าดื่ม เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตน้้า
ดื่ม การปรับปรุงศักยภาพการท้างานของพนักงาน เป็นต้น  ซึ่งเง่ือนไขเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อเจ้าของสถาน
ประกอบการต้องด้าเนินการให้ครบทั้ง 11 ด้าน ตามข้อก้าหนดจีเอ็มพีน้้าบริโภค และรวมถึงการวิเคราะห์หาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาการลงทุนสร้างสถานประกอบการผลิตน้้าดื่ม
บรรจุขวดให้เป็นไปตามข้อก้าหนดจีเอ็มพีของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป (พรทิพย์ เช้ือมโนชาญ, 2543) 

 

 
รูปที่ 1 สถานประกอบการผลิตน้้าดื่ม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของสถานประกอบการผลิตน้้าดื่มที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดในอ้าเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  
2. เพื่อประเมินผลและตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์ 11 ด้าน หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ในปรับปรุงสภาพการผลิต  
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
ศึกษาสถานประกอบการที่ผลิตน้้าดื่มที่มีการจดทะเบียนท้ังหมดในอา้เภอสตึก จังหวัดบรุีรัมย์ ตามบัญชี

รายชื่อของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ได้แก่ สถาน
ประกอบการทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ สถานประกอบการ A, B, C, D, E, และ F 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

- ศึกษาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามหลักจีเอ็มพี กระทรวงสาธารณสุข [1]    
- ตรวจสอบผลกระทบที่ท้าการศึกษา คือ ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการที่ผลิตน้้าดื่มที่ใช้ระบบจีเอ็ม

พี โดยพิจารณาข้อก้าหนดของระบจีเอ็มพี ส้าหรับน้้าบริโภค มี 11 ด้าน [5] 
 3. ขอบเขตด้านประชากร 

- สอบถามและสัมภาษณเ์จ้าของสถานประกอบการ ท้ัง 6 แห่ง ท้ังหมด 6 คน 
- สอบถามและสัมภาษณ์พนักงานผลิตน้า้ดื่มในสถานประกอบการ ทั้ง 6 แห่งๆละ 2 คน  

รวมทั้งสิ้น 12 คน 
 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

- ศึกษาระบบการผลิตโดยใช้มาตรฐานจเีอ็มพี 
และการน้าไปควบคุมกระบวนการผลิต ส่งผล
กระทบในด้านต่างๆทั้ง 11 ด้านอย่างไรบ้าง 
- ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่
ผลิตน้้าดื่ม เช่น แหล่งน้้าผลิต สถานที่ตั้ง 
ส่งผลกระทบหรือไม่ 
- ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต และอืน่ๆ 
 

เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลกระทบหลังการน้าเอาจีเอ็มพ ีมาใช้
ในอุตสาหกรรมน้้าดื่ม แบ่งออกเป็น 11 
ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิต  
2. ด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
การผลิต  
3. ด้านแหล่งน้้า  
4. ด้านการปรับคุณภาพน้้า 
5. ด้านภาชนะบรรจ ุ 
6. ด้านสารท้าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  
7. ด้านการบรรจ ุ 
8. ด้านการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  
9. ด้านการสุขาภิบาล 
10.ด้านบุคลากรและสุขลักษณะ
ผู้ปฏิบัติงาน 
11. ด้านบันทึกและรายงาน 
 

หาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์ทั่วไปของสถานประกอบการผลิต
น้้าดื่ม และทราบผลประเมินการน้าเอาระบบจี เอ็มพีมาใช้ในการจัดการ
อุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติรวมทั้ง
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก น้าเสนอผล
เป็นค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และอื่นๆ 
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วิธีด้าเนินการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของสถานประกอบการผลิตน้้าดื่มที่มี
การจดทะเบียนทั้งหมดในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการ
ผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 11 ด้าน หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ในปรับปรุงสภาพการผลิต 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เครื่องมือที่ใช้ศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยที่
ผู้วิจัยได้จัดท้าขึ้นมาเองโดยเฉพาะเพื่อต้องการทราบรายละเอียดของสภาพที่แท้จริงของสถานที่ผลิตน้้าดื่มซึ่ง
แบบสอบถามนี้จะได้รับตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ้านวน 3 ท่านที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการผลิตน้้าดื่มโดยใช้
มาตรฐานจีเอ็มพี และหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งข้อก้าหนดจีเอ็มพีน้้าบริโภค 
มีทั้งหมด 13 ตอน โดยแบ่งตามข้อก้าหนดมาตรฐานจีเอ็มพี ทั้ง 11 ด้าน ได้แก่  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่
ทางด้านแหล่งน้้าและการปรับปรุงคุณภาพน้้า ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานจีเอ็มพี ตอนที่ 3 
ผลกระทบทางด้านที่ตั้งและอาคารการผลิต ตอนที่ 4 ผลกระทบทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 
ตอนที่ 5 ผลกระทบทางด้านแหล่งน้้าและการปรับปรุงคุณภาพน้้า ตอนที่ 6 ผลกระทบทางด้านภาชนะบรรจุ ตอนที่ 7 
ผลกระทบทางด้านสารท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตอนที่ 8 ผลกระทบทางด้านการบรรจุ ตอนที่ 9 ผลกระทบทางด้าน
การควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 10 ผลกระทบทางด้านการสุขาภิบาล ตอนที่ 11 ผลกระทบทางด้านบุคลากรและ
สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ตอนที่ 12 ผลกระทบทางด้านการบันทึกและรายงาน ตอนที่ 13 ผลกระทบทางด้านที่ปรึกษา
ในการให้ค้าปรึกษาในการให้ค้าปรึกษาเพ่ือจัดท้าระบบจีเอ็มพี (ธัญญารัตน์ ยะยอง, 2547) 

 

 
รูปที่ 3 ผู้วิจยัลงเก็บข้อมลูสถานประกอบการและพนักงานผลิตในสถานประกอบการแต่ละแห่ง 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชิงลึก มาท้าการประมวลผลทาง
สถิติ เป็นการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลโดยทั่วไป โดย
น้าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางค่าสถิติแบบ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ซึ่งเป็นวิธีการส้าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อผู้ประกอบการจากการน้าเอา จีเอ็มพี เข้ามาใช้ในการจัดการอุตสาหกรรมน้้าดื่มในจังหวัดบุรีรัมย์
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีการด้าเนินการ ดังนี ้1. น้าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 2. น้า
ข้อมูลที่ได้มาประมวลผลทางสถิติ  3. น้าผลมาวิเคราะห์ สรุปและน้าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค้าอธิบาย 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลวิจัยสภาพการณ์ทั่วไปของสถานประกอบการผลิตน้้าด่ืมที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดในอ้าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี ้
 ผลวิจัยตอนที่ 1 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล จ้านวนพนักงานในสถานที่ผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ส่วนใหญ่
สถานท่ีผลิตน้้าดื่มที่มีจ้านวนพนักงาน 5-10 คน มีมากที่สุด พบว่า มี 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 โดยมีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา รองลงมาเป็นสถานท่ีผลิตน้้าดื่มที่มีจ้านวนพนักงาน 1-5 คน มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ใน
ส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานท่ีผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 แห่ง พบว่าเป็นสถานประกอบการผลิต
น้้าดื่มแบบครอบครัวหรือขนาดเล็ก มี 5 แห่ง เป็นแบบรวมกลุ่มสหกรณ์อีก 1 แห่ง ส่วนใหญ่มีสถานที่ผลิตน้้าดื่มใน
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า  2,000,000 บาท มี 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นกลุ่มที่มี
จ้านวนมากที่สุด รองลงมาใช้เงินลงทุน 1,500,000-2,000,000 บาท มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
ตารางที่ 1 ประเภทของผลิตภัณฑ์น้้าดื่มของสถานประกอบการในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรรีัมย ์

  
จากตารางพบว่า สถานประกอบการผลิตน้้าดื่มทั้ง 6 แห่ง ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์น้้าดื่มบรรจุเป็นถังขาวขุ่นแบบ

คืนถัง และ ผลิตภัณฑ์น้้าดื่มบรรจุเป็นถังใสแบบคืนถัง ขนาด 20 ลิตร มากที่สุด มี 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 
รองลงมาเป็นน้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใสแบบไม่คืนขวด ขนาด 800-850 ซีซ ีมี 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ล้าดับถัด
มาเป็นน้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ไม่คืนขวด) ขนาด 600 ซีซี, น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น (คืนขวด) ขนาด 800-
850 ซีซี และ น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น (ไม่คืนขวด) ขนาด1500 ซีซี มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ในส่วน
ระบบที่ใช้ในการผลิตน้้าดื่ม พบว่าระบบที่ใช้ในการผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะใช้การระบบ

 
ผลิตภัณฑ์น้้าดื่ม 

ชื่อสถานประกอบการผลิตน้้าดื่ม  
จ้า 

นวน 

 
ร้อยละ สถาน

ประ 
กอบการ 

A 

สถาน
ประ 

กอบการ 
B 

สถาน
ประ 

กอบการ  
C 

สถาน
ประ 

กอบการ
D 

สถาน
ประ 

กอบการ 
E 

สถาน
ประ 

กอบการ 
F 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (คืนขวด)  
ขนาด 600 ซีซี 

      1 14.29 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ไม่คืนขวด) 
ขนาด 600 ซีซี 

      2 33.33 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส (ไม่คืนขวด) 
ขนาด 800 -850 ซีซี 

      4 66.67 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น (คืนขวด) 
ขนาด 800-850 ซีซี 

      2 33.33 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น (ไม่คืนขวด) 
ขนาด 800-850 ซีซี 

      1 14.29 

น้้าดื่มบรรจุขวดพลาสติกขาวขุ่น (ไม่คืนขวด) 
ขนาด1500 ซีซี 

      2 33.33 

น้้าดื่มบรรจุขวดแก้ว        - - 
น้้าดื่มบรรจุถังขาวขุ่น (คืนถัง) ขนาด 20 ลิตร       5 83.33 
น้้าดื่มบรรจุถังใส (คืนถัง) ขนาด 20 ลิตร       5 83.33 
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การผลิตร่วมระหว่างการกรองด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (RO) และ ท้าการฆ่าเชื้อด้วยระบบยูวี (อุลตร้าไวโอเลต) มี
มากที่สุด มี 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีสถานประกอบการ 1 แห่ง คือ สถานประกอบการ E มีการใช้ระบบการ
ผลิตร่วมทั้ง 4 แบบ คือ รีเวอร์ส ออสโมซีส (RO), ยูวี (อุลตร้าไวโอเลต), โอโซน และ การฆ่าเช้ือด้วยสารเคมี เช่น 
คลอรีน และ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการต่อเดือนของสถานที่ผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการต่อเดือนของสถานท่ีผลติน้้าดืม่ในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน
อยู่ในช่วง 20,001 - 40,000 บาทมีมากท่ีสุด พบว่ามี 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วง 
40,001 - 60,000 บาท มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสุดท้ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ในช่วงต่้ากว่า 20,000 บาท 
มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 ผลวิจัยตอนที่ 2 
 ในส่วนประเมินผลด้านความรู้เกี่ยวกับข้อก้าหนดจีเอ็มพี ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
เจ้าของสถานประกอบการและพนักงาน ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น มีมากที่สุด มี 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ได้แก่ สถานประกอบการ A, สถานประกอบการ B, สถานประกอบการ D และ สถานประกอบการ F รองลงมา
เจ้าของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก้าหนดจีเอ็มพีดีในระดบัมาก มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ได้แก่ สถานประกอบการ C และ สถานประกอบการ E 
 ผลวิจัยตอนที่ 3 – 13 การประเมินผลกระทบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าด่ืมในอ้าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ในด้านต่างๆ หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ในปรับปรุงสภาพการผลิต ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 ในส่วนประเมินผลด้านรายได้ที่สูญเสียเนื่องจากการปรับปรุงสถานที่ผลิตน้้าดื่ม เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนด
จีเอ็มพี แยกได้ดังนี้ กรณีหยุดท้าการผลิต เนื่องจากสภาพอาคารการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 
ต้องปรับปรุงใหม่เกือบหมด สถานประกอบการจะเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งหมดประมาณ 100,000-700,000 
บาทและสูญเสียรายได้ต่อเดือนประมาณ 5,000-10,000 บาท และ ในกรณีปรับปรุงไปพร้อมกับการผลิต สถาน
ประกอบการจะสูญเสียรายได้เนื่องจากไม่สามรถผลิตได้เต็มที่ประมาณ 10-15% แต่บางรายไม่สูญเสียรายได้เนื่องจาก
มีการผลิตน้้าดื่มไว้ล่วงหน้าที่จะท้าการปรับปรุง  และในด้านระยะเวลาการปรับปรุงสถานที่ผลิตน้้าดื่ม เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก้าหนดจีเอ็มพี จากผลวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุง
ประมาณ 1-4 เดือน ส่วนสถานประกอบการที่ไม่สามารถปรับปรุงได้ทันตามระยะเวลาที่ก้าหนด ทางกระทรวง
สาธารณสุขให้สามารถผ่อนผันการตรวจได้  
 ในส่วนประเมินผลด้านค่าใช้จ่ายส้าหรับการปรับปรุงสถานที่ผลิตน้้าดื่ม เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดจีเอ็มพี 
จากตารางพบว่า สถานประกอบการจะเสียค่าใช้จ่ายมากที่สุดในด้านเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 
เนื่องจากการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตน้้าดื่มราคาจะค่อนข้างสูงมาก ตั้งแต่ 100,000-700,000 บาท 
รองลงมาเป็นด้านการ บรรจุ เช่น การสั่งซื้อขวดพลาสติกในการบรรจุน้้า จ้าเป็นต้องสั่งครั้งละมากๆ ท้าให้ต้นทุนด้านนี้
สูงพอสมควร มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000-30,000 บาท ล้าดับถัดมาเป็นด้านการปรับคุณภาพน้้า มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 
5,000-20,000 บาท และด้านอื่นๆตามล้าดับ 
 ในส่วนประเมิน ผลกระทบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ในด้าน
ต่างๆ หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าการน้าเอาข้อ ก้าหนดจีเอ็มพีมาใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่ม สร้างผลกระทบทางบวก 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่ สถานประกอบการ B, สถาน
ประกอบการ D, สถานประกอบการ E และ สถานประกอบการ F ส่วนรองลงมา ผู้ประกอบการที่เห็นว่าการน้าเอา
ข้อก้าหนดจีเอ็มพีสร้างผลกระทบทางบวกและลบ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่ สถานประกอบการ A และ 
สถานประกอบการ C 
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 ในส่วนประเมิน ผลกระทบทางบวกที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มในด้านต่างๆ หลังจากการ
น้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า เห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางบวก โดยท้าให้เกิดความ
เช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์น้้าดื่มของท่านเพิ่มขึ้น จ้านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 ได้แก่ สถานประกอบการ B, สถาน
ประกอบการ D, สถานประกอบการ E และ สถานประกอบการ F ส่วนรองลงมา ผู้ประกอบการที่เห็นว่าท้าให้เกิดผล
กระทบทางบวก โดยท้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคน้้าดื่มมีความเชื่อมั่นในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น มี 1 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 ได้แก่ ชุ่มน้้าดื่ม และ เห็นว่าท้าให้ระบบการท้างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ระบบการท้างานของ
สถานที่ผลิตน้้าดื่มดีขึ้น มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ได้แก่ สถานประกอบการ C และในส่วนประเมิน ผลกระทบ
ทางลบที่มีต่อการจัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่มในด้านต่างๆ หลังจากการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้  พบว่า 
ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางลบ เนื่องจากผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ไม่ว่าจะเป็นระบบกรองน้้าและฆ่าเช้ือโรคในน้้า อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตน้้าดื่ม ซึ่ง
ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มี 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ สถานประกอบการ B, สถานประกอบการ E และ 
สถานประกอบการ F ส่วนรองลงมา ผู้ประกอบการที่เห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงด้านกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพน้้า สารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบน้้า มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
33.33 ได้แก่ สถานประกอบการ A และ สถานประกอบการ D และล้าดับสุดท้ายเห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางลบ 
โดยท้าให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงด้านการสุขาภิบาล เครื่องมืออุปกรณ์การท้าความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกัน การท้า
คลองน้้าทิ้ง, ห้องน้้าที่ถูกสุขลักษณะ มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ได้แก่ สถานประกอบการ C ส่วนค่าใช้จ่ายด้าน
ที่ตั้งและอาคารการผลิตส่วนมากจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากก่อสร้างในพื้นที่ตนเองและจะท้าการดัดแปลงอาคารที่มี
อยู่แล้วมาท้าเป็นอาคารส้าหรับผลิตน้้าดื่ม ส่วนค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน จะ
ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากส่วนมากทุกสถานประกอบการจะได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอสตึก หรือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 
 ในส่วนประเมิน ผลกระทบการน้าระบบการผลิต/การบ้าบัดน้้าดื่มแต่ละระบบมาใช้ พบว่าส่วนใหญ่จะใช้การ
ระบบการผลิตร่วมระหว่างการกรองด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (RO) และ ท้าการฆ่าเช้ือด้วยระบบยูวี (อุลตร้าไวโอ
เลต) มีมากที่สุด มีจ้านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 มีสถานประกอบการ 2 แห่ง คือ สถานประกอบการ E และ 
สถานประกอบการ F จะใช้การระบบการผลิตแบบโอโซน รวมเข้าไปด้วย ส่วนสถานประกอบการ  1 แห่ง ที่ใช้การ
ระบบการผลิตร่วมทั้ง 4 แบบ คือ รีเวอร์ส ออสโมซีส, ยูวี (อุลตร้าไวโอเลต), โอโซน และ การฆ่าเช้ือด้วยสารเคมี เช่น 
คลอรีน คือ สถานประกอบการ E ผลกระทบจากการน้าระบบการผลิต/การบ้าบัดน้้าดื่มแต่ละระบบมาใช้ จะสร้าง
ภาระให้กับสถานประกอบการในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งระบบเหล่านี้จะ
เป็นตัวที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคและบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานของประกอบการ  ในส่วนผลจากการวัด
คุณภาพน้้าโดยรวมของสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง โดยเจ้าหน้าที่ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า สี, รส, กลิ่น, ค่าความขุ่นของน้้า ไม่พบผิดปกติ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจีเอ็มพีก้าหนด และ ค่าสภาพกรดหรือด่าง 
(pH) ของน้้าจะมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8 เหมาะส้าหรับการบริโภคได้ และ ผลกระทบทางด้านที่ปรึกษาในการให้
ค้าปรึกษาในการให้ค้าปรึกษาเพื่อจัดท้าระบบจีเอ็มพี (GMP) จะไม่มีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในการจัดท้าระบบ
จีเอ็มพี (GMP) ให้สถานประกอบการของตนเอง เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่จะได้รับค้าแนะน้าจากส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอหรือจังหวัด หลังจากการตรวจรับรองคุณภาพของน้้ารวมถึงกระบวนการผลิตน้้าดื่มด้วย  
 
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ ถึงสภาพการณ์ทั่วไปและประเมินผลกระทบที่มีต่อการน้าเอาระบบจีเอ็มพีมาใช้ใน การ
จัดการอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่ม ของสถานประกอบการผลิตน้้าดื่มที่มีการจดทะเบียนทั้งหมดในอ้าเภอสตึก จังหวัด
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บุรีรัมย์ ตามบัญชีรายชื่อของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2554 จ้านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) สถานประกอบการ A, B, C, D, E, และ F สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า การน้าเอาข้อก้าหนดจีเอ็มพีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่ม ท้าให้เกิดผล
กระทบทางบวก โดยท้าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผลิตภัณฑ์น้้าดื่มของท่านเพิ่มขึ้น จ้านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 
ส่วนรองลงมา ผู้ประกอบการที่เห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางบวก โดยท้าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคน้้าดื่มมีความ
เชื่อมั่นในสถานประกอบการของตนเพิ่มมากขึ้น มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ เห็นว่าท้าให้ระบบการท้างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น, ระบบการท้างานของสถานท่ีผลิตน้้าดื่มดีขึ้น มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 และผู้ประกอบการ
ส่วนหนึ่งเห็นว่าการน้าเอาข้อก้าหนดจีเอ็มพีมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้้าดื่ม ท้าให้ เกิดผลกระทบทางลบ 
เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ไม่ว่าจะเป็น
ระบบกรองน้้าและฆ่าเช้ือโรคในน้้า อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตน้้าดื่ม ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มี 3 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 50 ส่วนรองลงมา ผู้ประกอบการที่เห็นว่าท้าให้เกิดผลกระทบทางลบ โดยท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงด้านกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้้า สารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบ
น้้า มี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และล้าดับสุดท้ายเห็นว่าท้าให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงด้านการสุขาภิบาล ได้แก่ 
เครื่องมืออุปกรณ์การท้าความสะอาด, อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน หมวกผ้า รองเท้าบู๊ท เป็นต้นการท้าคลองน้้า
ทิ้ง, ห้องน้้าที่ถูกสุขลักษณะ มี 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนค่าใช้จ่ายด้านที่ตั้งและอาคารการผลิตส่วนมากจะ
ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากก่อสร้างในพื้นที่ตนเองและจะท้าการดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้วมาท้าเป็นอาคารส้าหรับผลิต
น้้าดื่ม ส่วนค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน จะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากส่วนมาก
ทุกสถานประกอบการจะได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอสตึก หรือส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น  

ผลกระทบการน้าระบบการผลิต/การบ้าบัดน้้าดื่มแต่ละระบบมาใช้ในอ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะ
ใช้ระบบการผลิตร่วมระหว่างการกรองด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส (RO) และ ท้าการฆ่าเช้ือด้วยระบบยูวี (อุลตร้าไว
โอเลต) มีมากท่ีสุด มีจ้านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนผลกระทบจากการน้าระบบการผลิตหรือการบ้าบัดน้้าดื่ม
แต่ละระบบมาใช้ จะสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมให้กับสถานประกอบการ เพื่อเป็นตัวที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้บริโภคและบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานของสถานประกอบการด้วย ด้านผลประโยชน์ท่ีผู้บริโภคน้้าดื่มได้รับจากการน้า
ข้อก้าหนดจีเอ็มพี บังคับใช้กับสถานท่ีผลิตน้้าดื่ม คือ ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคน้้าดื่มมากขึ้น ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น และเป็นตัวที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคและบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานของ
ผู้ผลิต ทั้งยังลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนทางด้านเคมีและกายภาพ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตน้้าดื่ม 
  ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ผู้วิจัยได้เลือกข้อก้าหนดบางข้อในทุกๆหมวด ในข้อก้าหนดจีเอ็มพี ท่ีมีผลกระทบต่อสถานท่ีผลิตน้้าดื่ม ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าข้อก้าหนดอื่นๆ ที่สร้างผลกระทบต่อสถานประกอบการผลิตน้้าดื่มเพิ่มเติม ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
เอาข้อก้าหนดทุกข้อในแต่ละหมวด มาวิเคราะห์ด้วย 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างภาระหรือไม่สร้างภาระ ของการน้าเอา
ข้อก้าหนดจีเอ็มพีมาใช้ในการผลิตน้้าดื่มหรืออาหารประเภทอื่นๆของสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
น้าไปพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการต่อไป 

3. ผู้ประกอบการและพนักงานปฏิบัติการบางแห่ง ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมและขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อก้าหนดจีเอ็มพี บางหมวด ยังให้ข้อมูลได้ไม่ครอบคลุม ในการวิจัยครั้ งถัดไปควรแบ่งหมวดการตอบ
แบบสอบถามให้ชัดเจนว่า หมวดใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรง หรือพนักงานปฏิบัติการโดยตรง 
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