
 

 

                                                           
 

 

 

 

 
 
 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ีในการผลติข้ันต้น ของผู้ประกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  

ในกลุ่มเขตจังหวดัภาคตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายจิระสันต์  มีรัตน์ธนวตั 

 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



 

 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เร่ือง หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ีในการผลติข้ันต้น ของผู้ประกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  

ในกลุ่มเขตจังหวดัภาคตะวนัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นายจิระสันต์  มีรัตน์ธนวตั 

 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2558 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



 

 

FACTORS RELATED TO REGISTRATION FOR GENERAL FOOD PRODUCT 
ACCORDING TO PRIMARY GMP OF ONE TAMBON ONE PRODUCT TRADERS  

IN THE EASTERN PROVINCES OF THAILAND 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Mister Jirasan  Meerattanawat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Pharmacy Program in Consumer Protection in Public Health 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2015 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University



 

 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การยื่นขอปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง  หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นต้น     
ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก” เสนอโดย         
นายจิระสันต ์มีรัตน์ธนวตั เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาเภสัชศาสตร มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 
 
                ……........................................................... 

                                                                               (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 
คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ. ........... 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 เภสัชกร อาจารย ์ดร.ภานุพฒัน์ พุม่พฤกษ ์
 
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 

.................................................... ประธานกรรมการ 
(เภสัชกรหญิง อาจารย ์ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ) 
............/......................../.............. 

.................................................... กรรมการ 
(เภสัชกร อาจารย ์ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช) 
............/......................../.............. 

.................................................... กรรมการ 
(เภสัชกร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ ลอ้จิตรอ านวย) 
............/......................../.............. 

.................................................... กรรมการ 
(เภสัชกร อาจารย ์ดร.ภานุพฒัน์ พุม่พฤกษ)์ 
............/......................../.............. 



 
  

ง 
 

54352301: สาขาวชิาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 
ค าส าคญั: หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้/ กลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ/์ ภาคตะวนัออก 
 จิระสันต์ มีรัตน์ธนวตั: ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นต้น ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ในกลุ่มเขต
จงัหวดัภาคตะวนัออก. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ภก. อ. ดร. ภานุพฒัน์ พุม่พฤกษ.์ 103 หนา้.  

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ใน
กลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก โดยการส่งแบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนไปให้เจา้หน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัในเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั น าแบบสอบถามไปให้ประชากรของการศึกษา จ านวน 225 แห่ง
ตอบแบบสอบถาม มีอัตราตอบกลบัของกลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 90.2 น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประธานกลุ่มหรือเจ้าของกิจการ      
ร้อยละ 69.0 ซ่ึงมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 25.1 ลกัษณะการประกอบกิจการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูผ้ลิต
ชุมชนทัว่ไปร้อยละ 45.8 ท าการผลิตอาหารประเภท ผกัและผลไมแ้ปรรูป ร้อยละ 44.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน     
อยูใ่นช่วง 0-15,000 บาท ร้อยละ 56.2 ส่วนใหญ่มีช่วงระยะเวลาด าเนินกิจการอยูใ่นช่วง 1-6 ปี โดยมีวตัถุประสงค์
ในการจดัตั้งกลุ่ม OTOP เพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม/สมาชิก ร้อยละ 57.1 ซ่ึงส่วนใหญ่อ านาจการตดัสินใจของการ
ด าเนินกิจการ ข้ึนกบัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว ร้อยละ 41.9 และมีสถานประกอบการท่ียงัไม่ได้ยื่นขอปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ ร้อยละ 56.7 ส าหรับการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นต่างๆ กบัการ
ยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ พบวา่ ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารท่ีท าการผลิต (P-value = 
0.027) รายได้เฉล่ียต่อเดือนของสถานประกอบการ (P-value = 0.001) และระยะเวลาด าเนินกิจการของสถาน
ประกอบการ (P-value = 0.006) ปัจจัยด้านการประกอบกิจการ (ตามหลกั 4 M) ปัจจัยด้านการให้บริการของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (ตามหลกั 4 P’s) และปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์(ตามหลกั 4 P’s) มีผลกบัการยืน่
ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α =0.05 การปรับกลยทุธ์ 
หรือรูปแบบในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกบัส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนหรือส่งเสริมให้เกิด
รายไดใ้ห้กบักลุ่มผูป้ระกอบการ รวมทั้งการสร้างความเขา้ใจคู่ขนานในระบบคุณภาพของอาหาร (ตอ้งมีเลข อย.) 
แก่ผู ้บริโภคทั่วไป อาจเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการช่วยส่งเสริม ชักชวนให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคัญและ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ส่งผลใหเ้ป็นการยกระดบัคุณภาพอาหารของประเทศไทยสู่สากลต่อไป  
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This research aimed to determine factors related to registration for general food product according to 
primary Good Manufacturing Practice (GMP) of One Tambon One Product (OTOP) traders in the eastern 
provinces. A developed questionnaire was sent to government officers in four eastern provincial public health 
offices. The government officers distributed the questionnaire to 225 OTOP. The response rate of the sample 
was 90.2%. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics.  

The findings revealed that the most of respondents (69%) were leader or owner. The most level of 
education’s respondents was bachelor’s degree (25.1%). Characteristic’s business was community manufacturer 
(45.8%). 44.3% were production of processed vegetable and fruits. The average monthly income of OTOP 
ranged from 0-15,000 Bath was 56.2%. One to six years was the most of period operation and the purpose of 
operating OTOP was generating income for their members (57.1%). The decision of operation depended on the 
leader only (41.9%) and 56.7% did not register to primary GMP. Regarding to the association between factors 
and registration for primary GMP, the results were found that registration for primary GMP was statistically 
significant associated with the types of product (p=0.027), the average income per month of OTOP (p=0.001), 
the operation period (p=0.006), OTOP operation factors (4M), the services of provincial public health officer 
factors (4 P’s) and the response of customer to products (4 P’s). Therefore the strategy may also help encourage 
legal action such as modification of government services, supporting financial resources accessibility and 
income producing, and developing of consumers’ understanding in food quality system. In addition, re lated 
organizations should help OTOP traders to follow the rules of law in order to develop quality of Thai food in 
global community. 
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บทที ่1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่ของประเทศ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใชท้รัพยากรและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการพฒันาสินคา้ โดยรัฐพร้อมท่ีจะสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้ถึงองคค์วามรู้สมยัใหม่ 
แหล่งเงินทุน และพฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการและการตลาด เพื่อเช่ือมโยงสินคา้
จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาหารท่ีเป็นอาหารพื้นบา้น อาหารพื้นเมือง และ  
สินค้าอาหารหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีนิยมใช้เป็นของฝาก ซ่ึงเป็นอาหารแปรรูป
เบ้ืองตน้พร้อมจ าหน่าย มีการผลิตเพื่อจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย ประกอบกบัผูบ้ริโภคนิยมเลือกซ้ือ
เป็นของฝากเวลาท่ีไปเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งเพิ่มปริมาณการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของลูกคา้ อาจน าไปสู่ปัญหาของมาตรฐานการผลิตท่ีดีของผลิตภณัฑ์
อาหารได้ แต่เน่ืองด้วยท่ีผ่านมาสถานท่ีผลิตอาหารประเภทดังกล่าวยงัไม่มีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการลดความเส่ียงจากอนัตราย และผลิตภณัฑ์อาหารยงัไม่ตอ้งขอ
อนุญาตเพื่อรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เพียงแต่แสดงฉลากให้ถูกตอ้งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบบัท่ี 194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก อย่างไรก็ตาม มีผูป้ระกอบการหลายราย แสดง
ความประสงค์ขอแสดงเลขสารบบอาหารบนฉลาก เพื่อสร้างมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงขอ้มูลจาก
กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทยประจ าปี 2555 พบวา่ มีผูป้ระกอบการ OTOP ทัว่ประเทศ 
จ าแนกเป็นประเภทผลิตภณัฑอ์าหาร และเคร่ืองด่ืม ทั้งหมดจ านวน 20,865 ราย [1] 
 กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายดา้นอาหารในการพฒันาการผลิตอาหารของประเทศไทย
สู่ครัวโลก โดยการพฒันามาตรฐานการผลิต และรักษาความปลอดภยัจากการปนเป้ือนอนัตราย
ต่างๆในอาหาร โดยมีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานในการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านอาหาร ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว พฒันาและยกระดับสถานท่ีผลิตอาหาร     
แปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 193 
(พ.ศ. 2543) เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร หรือ GMP 
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สุขลกัษณะทัว่ไป [2] เพื่อใหส้ามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สร้างความมัน่ใจให้กบัประเทศคู่คา้และเอ้ือให้เกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนักบัต่างประเทศ อีกทั้งสอดคลอ้งกบักระแสโลกและนโยบายรัฐบาลในการก าหนดให้มี
มาตรฐานอาหารเดียว ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือบริโภคภายในประเทศ และเพื่อรองรับการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน การเปิดเขตเสรีทางการคา้อาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยจึงควร
เตรียมพร้อมในการแข่งขนัทางด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาหาร เพื่อรองรับมาตรการของ
ประชาคมอาเซียนท่ีจะก าหนดให้อาหารแปรรูป ตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน GMP สุขลกัษณะทัว่ไป
ดว้ย แต่ในขณะน้ีหากน ามาตรฐาน GMP สุขลกัษณะทัว่ไปมาบงัคบัใชก้บัอาหารแปรรูป อาจส่งผล
ให้ผู ้ประกอบการบางรายไม่สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมของสถานท่ีผลิตได้ทัน           
ในเบ้ืองตน้ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 
342 พ.ศ. 2555 เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุ
ในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP ) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสถานท่ีผลิตและตรวจ
ประเมินสถานท่ีผลิตอาหารตาม GMP ขั้ นพื้ นฐาน (Primary GMP) อีกทั้ งเป็นแนวทางให้
ผูป้ระกอบการได้เตรียมตัวก่อนจะปรับใช้มาตรฐาน GMP สุขลักษณะทั่วไปในอนาคต โดย
หลกัเกณฑ์ตาม Primary GMP น้ีไดน้ ากฎกระทรวง ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2522 (ขอ้ 4) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาปรับใชใ้ห้มีความชดัเจนในการน าไปปฏิบติัมากข้ึน แต่ยงัคง
หลักการส าคัญ 3 ประการไว้ได้แก่ การป้องกันการปนเป้ือนเบ้ืองต้น การลด ขจัด ท าลาย
เช้ือจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค และการป้องกันการปนเป้ือนขา้ม อีกทั้งได้เน้นการใช้วตัถุเจือปน
อาหารท่ีเป็นปัญหาส าหรับผูป้ระกอบการดว้ย เพื่อให้ถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนด
ระยะเวลาบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าว ส าหรับผูผ้ลิตอาหารรายใหม่ มีผลบงัคบัใช้ทนัทีตั้งแต่วนัท่ี     
7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ส าหรับผู ้ผ ลิตอาหารรายเก่าท่ี เคยได้รับอนุญาตก่อนวัน ท่ี                  
7 พฤศจิกายน 2555 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายใน 3 ปี (วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558) [3] ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2556 กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายตัวช้ีวดัในการด าเนินงานของ
กระทรวงฯ ผลการด าเนินงานพบวา่ ยงัมีผูป้ระกอบการผลิตอาหารประเภทอาหารแปรรูปในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย ยงัไม่มาติดต่อเพื่อขออนุญาตผลิตอาหาร (ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามหลกัเกณฑ ์
Primary GMP) จ  านวนนอ้ย ซ่ึงขอ้มูลวเิคราะห์จากสรุปผลงานตวัช้ีวดักระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 
ระบุวา่มีผูป้ระกอบการมาติดต่อนอ้ย โดยเฉพาะกลุ่มวสิาหกิจชุมชน (OTOP) [4] 

ในภูมิภาคตะวนัออก ประกอบด้วย 4 จังหวดัได้แก่ ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด          
มีพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุดของประเทศไทย อยูติ่ดชายฝ่ังทะเล มีท่าเรือน ้ าลึก มีช่องทางสะดวกในการขนส่ง
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สินค้า เป็นเขตแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจร มีนิคมอุตสาหกรรม และสถานท่ีท่องเท่ียว
หลากหลาย  ตั้ งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงท าให้เศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเจริญมาก 
รวมทั้งมีการซ้ือขายสินคา้ของฝาก ประเภทอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่ายเป็นของฝาก 
เวลามาท่องเท่ียว ในภาคตะวนัออกอย่างมากมาย โดยมีผูป้ระกอบการ OTOP ประเภทผลิตภณัฑ์
อาหาร และเคร่ืองด่ืม ทั้ งหมดจ านวน 1,165 ราย [5] ซ่ึงผลจากการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2556 เก่ียวกบัการก าหนดให้มีการพฒันาผูป้ระกอบการอาหารแปร
รูปในภาชนะพร้อมจ าหน่ายท่ีอยูใ่นเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 9 ให้มายื่นขออนุญาต
ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์  Primary GMP พบว่า มี ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 
ผูป้ระกอบการมายื่นขออนุญาตค่อนขา้งน้อย (มายื่นขออนุญาตฯ ทั้งหมด 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.35) เน่ืองจากผู ้ประกอบการไม่ตระหนักและไม่ให้ความสนใจในการยื่นขออนุญาตตาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP [6] อนัจะส่งผลให้ประชาชนไดรั้บการบริโภคอาหารท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
และไม่ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

จากการศึกษาแนวคิด การพฒันาการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบกลยุทธ์การให้บริการต่ออายุ
ใบอนุญาตสถานประกอบการดา้นอาหาร ยา สถานพยาบาลเป็นแบบเคล่ือนท่ี  เบ็ดเสร็จ (Onestop 
Service) ซ่ึงมีผลท าให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ตามระยะเวลาท่ี
กฎหมายก าหนดเพิ่มข้ึน และผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจในระดบัดีมาก หรือมากท่ีสุดในการ
ให้บริการของภาครัฐเป็นจ านวนมาก [7] จึงเกิดแนวคิดในการท่ีจะพฒันางานเก่ียวกบัการขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของกลุ่มผูป้ระกอบการข้ึน โดยน าแนวคิดการเขียนพิมพ์เขียวการ
ให้บริการ (Service Blueprint & Design) มาออกแบบกระบวนการให้บริการ ช่วยวางแผนล่วงหน้า
ว่าควรจะท าอะไร แล้วเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด มีการ check point ว่า ควรจะจดัการตรงไหน
เพิ่มเติม หากพบช่องว่าง จะไดจ้ดัการควบคุม และพฒันารูปแบบกลยุทธ์การให้บริการ [8] มาคิด
ร่วมกบั แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ ในมุมมองไปท่ีผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้มาติดต่อยื่นขอ
ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ Primary  GMP หากมีการบริหารจดัการปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการใน
องค์กรไดแ้ก่ Man Money Material และ Management (4M) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ [9] และแนวคิด ส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ Product Price Place และ Promotion (4P’s) ในมุมมองของผูใ้ห้บริการของภาครัฐ ท่ีจะตอ้งมี
การส่วนประสมทางการตลาด มาช่วยพฒันาการให้บริการให้ตอบสนองกบัความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ และมุมมองของลูกค้าต่อผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ โดยใช้ส่วนประสมทาง
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การตลาด ไดแ้ก่ Product Price Place และ Promotion (4P’s) มาสะทอ้นให้เห็นความตอ้งการสินคา้ 
ของลูกคา้ เพื่อให้ผูป้ระกอบการตอบสนองต่อลูกคา้ [ 10 ] หากมีการพฒันางาน และส่งเสริมการ
ด าเนินงานการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ไปในทิศทาง
เดียวกนั โดยท าการพฒันารูปแบบกลยุทธ์การให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก่อนเป็นอนัดบั
แรก ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ือง การตลาดส าหรับภาครัฐ ท่ีจะตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานท่ี
ดี เพื่อน าไปใชป้รับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแทจ้ริง [ 11 ] และท าการส่งเสริม สนบัสนุน
รูปแบบการบริหารจดัการองค์กรของผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ร่วมกัน ก็จะส่งผลให้เกิดการ
ด าเนินงานพฒันาไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดได ้ 

ดงันั้นเพื่อให้สถานท่ีผลิตอาหารของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (กลุ่ม 
OTOP) ท่ีผลิตอาหารประเภทอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีดีใน
การผลิตอาหาร และด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย จึงตอ้งมีการรณรงค์หรือส่งเสริมให้
ผู ้ประกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  (กลุ่ม OTOP) เข้ามาติดต่อยื่นขอปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด เร่ืองวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อม
จ าหน่าย (Primary GMP) เพื่อส่งผลใหมี้การผลิตผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปพร้อมจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยื่นขอปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
(กลุ่ม OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก จะท าให้ทราบขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อยื่นขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ในดา้นการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการ (หลกัการบริหาร 4 M) 
และดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ของหน่วยงานท่ีรับค าขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงปัจจยัดา้นลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ของสถานประกอบการ โดยใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดดว้ย (4P’s) ซ่ึงจะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริม และจูง
ใจผูป้ระกอบการ และพฒันามาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผูป้ระกอบการ
ผลิตอาหารสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์   
ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก 

สมมติฐานของการศึกษา  

1. ปัจจยัดา้นหลกัการบริหารและการจดัการขององค์กร 4 ประการ (4 M) มีความสัมพนัธ์
กบัการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก  

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของการให้บริการภาครัฐ (4 P’s)  มีความสัมพนัธ์
กบัการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก 

3. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดของลูกค้า (4 P’s) มีความสัมพนัธ์กบัการยื่นขอ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง  หลักเกณฑ์วิ ธีการท่ี ดีในการผลิตขั้ นต้น                 
ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. ผู ้ประกอบการผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย สามารถน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการเตรียมตวั เตรียมสถานท่ีผลิตอาหาร เพื่อมาติดต่อยื่นขอปฏิบติัตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้  

2. ผูป้ระกอบการผลิตอาหารทัว่ไป สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการเตรียมตวั เตรียม

สถานท่ีผลิตอาหาร เพื่อมาติดต่อยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์GMP ทัว่ไป 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (หน่วยงานให้บริการผู ้ประกอบการ) สามารถน า

ผลการวิจยัไปใช้ในการส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ มาติดต่อยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ และเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

แก่ผูป้ระกอบการท่ีมาติดต่อยืน่ขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการ

ท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (หลกัเกณฑ์ Primary GMP) หมายถึง หลกัเกณฑ์
วิธีการผลิตท่ีดีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย    
ซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่ายเป็นอาหารท่ีก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  
ซ่ึงผูผ้ลิตอาหารเพื่อจ าหน่ายอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตอ้งปฏิบติัตาม [ 2, 3 ] 

ผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีท าการ
ผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ของตนเองท่ี สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน และมีลงทะเบียนเป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ 
OTOP ไวก้บักรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย [ 6 ] 

กลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก หมายถึง จงัหวดัจนัทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด 
 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วธีิการท่ีดีในการ
ผลิตขั้นตน้ หมายถึง ผูป้ระกอบการ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรายละเอียดในเร่ืองปัจจยันั้นๆ ในระดบั
ท่ีมากนอ้ยเพียงใด ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้  
 ระดบัท่ีเป็นอยู่ของปัจจยัด้านต่างๆ ในการปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิต
ขั้นตน้ หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยูห่รือสถานการณ์ท่ีเป็นอยูข่องผูป้ระกอบการ เก่ียวกบัรายละเอียดใน
เร่ืองปัจจยันั้นๆ ในระดบัท่ีมากน้อยเพียงใด ต่อการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิต
ขั้นตน้ 
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กรอบแนวคิดของการศึกษา 

จากขอบเขตเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอสิระ                 ตัวแปรตาม

(2) ปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ (4 M) 
1 ดา้นบุคลากร (Man) 
2 ดา้นเงินทุน (Money) 
3 ดา้นวตัถุดิบ (Material/Machine/Manufacturing) 
4 ดา้นการบริหารจดัการ (Management) 
    

การยืน่ขออนุญาต 
เพื่อปฏิบติัตามมาตรฐาน 
ตามเกณฑ ์Primary GMP 
 ยืน่ขออนุญาตแลว้ 
 ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 

 
(3) ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของหน่วยงานรัฐ  (4 P’s) 
1 ดา้นสถานท่ีติดต่อขออนุญาต (Place) 
2 ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price)  
3 ดา้นขอ้มูลมาตรฐาน (Product) 
4 ดา้นการน าเสนอขอ้มูล (Promotion) 
   
 
 

(4) ปัจจยัดา้นลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ ์(4 P’s)  
1 ดา้นสถานท่ีติดต่อซ้ือสินคา้ (Place) 
2 ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price)  
3 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
4 ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
 
 

(1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้ระกอบการ 
1 ต าแหน่งหนา้ท่ี 
2 การศึกษา 
3 ลกัษณะการประกอบกิจการ 
4 ประเภทอาหารท่ีท าการผลิต 
5 รายไดข้องกลุ่มผูป้ระกอบการ 
6 ระยะเวลาด าเนินกิจการ 
7 วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกลุ่ม 
8 อ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมายื่นขออนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (กลุ่ม OTOP) ในกลุ่ม
เขตจงัหวดัภาคตะวนัออก ซ่ึงมีผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (ผูรั้บบริการ) เป็นผูม้า
ยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร ประเภทอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ Primary GMP กับหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวดั (ผู ้ให้บริการ) โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบั หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
2. แนวคิดเก่ียวกบั การขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร  
3. แนวคิดเก่ียวกบั Service Blueprint & Designs 
4. แนวคิดเก่ียวกบั การพฒันาการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพของ

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 
5. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ 
6. แนวคิดเก่ียวกบั การบริหาร การจดัการ บริหารธุรกิจขนาดยอ่ม SMEs 
7. แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจ 
8. แนวคิดเก่ียวกบั ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค 
9. แนวคิด กรอบความคิดทางการตลาด 
10. แนวคิด สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้จากผลิตภณัฑ ์
11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิด และทฤษฎี 
 แนวคิด หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ (One Tampon One Product) [ 6, 12 ] 

รัฐบาลไดด้ าเนินโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และ
ด าเนินการอย่างเป็น รูปธรรมทั่วทุกภู มิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ระดับประเทศในส่วนกลาง และคณะกรรมการระดับจังหวัด ช่วยยสนับสนุนด้านความรู้ 
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เทคโนโลยี ทุน การบริหารจดัการ เช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนไปสู่ตลาด ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

1. สร้างงาน สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน 
2. สร้างความเขม้แขง็ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4. ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
5. ส่งเสริมความคิดริเร่ิม สร้างสรรคข์องชุมชนเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็ 

โดยให้แต่ละชุมชนมีผลิตภณัฑ์ดีเด่นอยา่งน้อยหน่ึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูบ่นพื้นฐาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี และใช้ทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชนหรือต าบลนั้นๆ และมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑไ์วด้งัน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่า (Value Added) ให้ผลิตภณัฑ์ จะด าเนินงานโดยเนน้การต่อ
ยอดในเร่ืองมาตรฐาน (Standard) รูปแบบ (Design) และบรรจุภณัฑ์ (Packaging) โดยการส่งเสริม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู ้บริโภค เร่งรัดการด าเนินการเพื่อให้
ผลิตภณัฑไ์ดรั้บมาตรฐาน อย. หรือ มอก. และอ่ืนๆ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างรายไดแ้ก่ผลิตภณัฑ์ชุมชนเพิ่มข้ึนดว้ยการส่งเสริมการตลาด มี
การจดักิจการส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและกระจายสินคา้ และมีกล
ไกลจดัการดา้นการตลาด (Treading Firm) ส าหรับสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาคี/ พนัธมิตรในการสนบัสนุนการด าเนินการระหว่างจงัหวดั
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการตลาด และการพฒันาผลิตภณัฑ์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการ
กระจายสินคา้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างศกัยภาพ วสิาหกิจชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่น เสริมสร้างความสามารถ 
สนับสนุนกระบวนการผลิต การบริหารจดัการ ขยายขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการให้
ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่จงัหวดัและกลุ่มเป้าหมาย 
ซ่ึงคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ได้มอบหมายให้
กรมการพฒันาชุมชนด าเนินการลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP เพื่อตรวจสอบความ
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ถูกตอ้งและจดัเก็บขอ้มูลผูผ้ลิตผูป้ระกอบการทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดงัน้ี 

1. กลุ่มผูผ้ลิตชุมชน หมายถึง ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มคนท่ีไดร้วมตวักนั
เป็นกลุ่มภายในชุมชน ผลิตสินคา้ท่ีแสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกนัผลิต รวมทั้งร่วมกนับริหารจดัการ และร่วมรับผลประโยชน์ เช่น สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ 
วสิาหกิจชุมชน กลุ่ม ชมรม เป็นตน้ 

2. ผูผ้ลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดียว หมายถึง ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ท่ีเป็นบุคคลใดบุคคล
หน่ึงในชุมชน ท่ีผลิตสินคา้ท่ีแสดงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย และมีความเช่ือมโยงกบัชุมชน
ในขอ้ใด ขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ การท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต หรือมีการจา้งแรงงานในชุมชน หรือมี
การใชว้ตัถุดิบในชุมชน หรือมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ หรือมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

3. ผูผ้ลิตท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ บริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนสามญั ซ่ึงผลิตสินคา้ท่ีแสดงความเป็นไทย 
หรือภูมิปัญญาไทย และมีความเช่ือมโยงกบัชุมชนในขอ้ใด ขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ การท่ีชุมชนมีส่วนร่วม
ในการผลิต หรือมีการจา้งแรงงานในชุมชน หรือมีการใชว้ตัถุดิบในชุมชน หรือมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ หรือมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีสินทรัพยล์งทุนไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

 แนวคิดการขออนุญาตสถานทีผ่ลติอาหาร 
 การขออนุญาตสถานทีผ่ลติอาหาร [ 2 ] 
 ตามพระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 14 ก าหนดไวว้า่ ห้ามมิใหผู้ใ้ดตั้งโรงงานผลิต
อาหารเพื่อจ าหน่าย เวน้แต่ไดรั้บใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดงันั้น ผูผ้ลิตจะตอ้งด าเนินการขอ
อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารแลว้แต่กรณี และสถานท่ีผลิตอาหารจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วธีิการ
ท่ีดีในการผลิตอาหาร ดังรายละเอียดตามท่ีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนด เม่ือได้รับ
ใบอนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร หรือค าขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหารท่ีไม่เขา้ข่ายโรงงาน หรือ
ใบอนุญาตน าหรือสั่งอาหารเขา้มาในราชอาณาจกัรแลว้ ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ สามารถยื่นค าขอแจง้
รายละเอียดอาหาร พร้อมหลกัฐานประกอบการพิจารณา เพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ได ้
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ และด าเนินการจัดท าฉลากให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
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 การขออนุญาตอาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามหลักเกณฑ์วธีิการที่ดีใน
การผลติอาหาร (Primary GMP) [ 3 ] 

อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย หมายความว่า อาหารท่ีผ่านกระบวนการ
แปรรูป เช่น ตดัแต่งในลกัษณะท่ีน าไปปรุงหรือบริโภค คัว่ ท าให้แห้ง หมกัดอง เป็นตน้ หรือท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของอาหาร หรืออาหารท่ีผา่นกระบวนการผลิตเรียบร้อยแลว้ และ
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายต่อผูบ้ริโภค แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารท่ี
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และอาหารท่ีต้องมีฉลากท่ีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดให้ตอ้งปฏิบติัตามวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาแล้ว และ
ก าหนดให้สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตอ้งปฏิบติัตามวิธีการผลิต 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารตาม GMP ขั้นพื้นฐาน หรือ Primary GMP 
ดงัรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 342 (พ.ศ.2555) มีผลบงัคบัให้ผูผ้ลิตราย
เก่า (ผูผ้ลิตหรือผูน้ าเขา้ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ก่อนวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555) ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ภายใน 3 ปี (วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2558) และผูผ้ลิตรายใหม่ (ผูผ้ลิต
หรือผูน้ าเขา้ตั้งแต่วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2555) ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Primary 
GMP ทันที หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก าหนด มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดย
หลกัเกณฑต์าม Primary GMP ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต 
: ตอ้งสะอาด ไม่สะสมส่ิงปฏิกลู ไม่มีน ้ าขงัแฉะสกปรก สามารถป้องกนัสัตวแ์ละแมลง
เขา้สู่บริเวณหรือสัมผสัอาหาร 

2. เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการผลิต 
: ตอ้งง่ายแก่การท าความสะอาด ไม่เป็นสนิม 

3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
: วตัถุดิบ ส่วนผสมต่างๆ และภาชนะบรรจุ มีการคดัเลือก ควบคุม และการเก็บรักษา
อยา่งเหมาะสม 

4. การสุขาภิบาล 
: เช่น น ้ าท่ีใชใ้นสถานท่ีผลิตเป็นน ้ าสะอาด มีวิธีก าจดัขยะท่ีเหมาะสม การบ ารุงรักษา 
และการท าความสะอาด เป็นตน้ 

5. การบ ารุงรักษา และการท าความสะอาด 
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: มีวิธีการดูแลท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์การผลิตอยา่งเหมาะสม 

6. บุคลากรและสุขลกัษณะผูป้ฏิบติังาน 
: ผูป้ฏิบติังานในบริเวณผลิตอาหารตอ้งไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคท่ีน่ารังเกียจ หรือ
เป็นพาหะของโรค สวมเส้ือผา้สะอาด มีการสวมหมวกตาข่ายหรือผา้คลุมผม เป็นตน้ 

 
แผนภูมิแสดงการขออนุญาตสถานที่และขอรับเลขสารบบอาหาร อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สถานท่ียืน่ค าขออนุญาตสถานท่ีผลิตอาหาร 
 กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร/น าเข้าอาหาร ตั้ งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอฯ ท่ี
ศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

ผูผ้ลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย 

ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตตาม GMP ขั้นพ้ืนฐาน (Primary GMP)  

เขา้ข่ายโรงงาน 

ขอแจง้รายละเอียดอาหาร (ตามแบบ สบ.5) รับเลขสารบบอาหาร (XX-X-XXXXX-Y-YYYY) 

ขออนุญาตผลิตอาหาร 
(ตามแบบ อ.1) 

ไม่เขา้ข่ายโรงงาน 

ขอรับเลขสถานท่ีผลิตอาหาร 
ไม่เขา้ข่ายโรงงาน 
(ตามแบบ สบ.1) 

ไดรั้บใบอนุญาตผลิตอาหาร 
(แบบ อ.2) 

ไดรั้บเลขสถานท่ีผลิตอาหาร 
ไม่เขา้ข่ายโรงงาน(แบบ สบ.1) 

แสดงฉลากใหถู้กตอ้ง ตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี194) พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 343) พ.ศ.2555 
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 กรณีสถานท่ีผลิตอาหาร/น าเข้าอาหาร ตั้ งอยู่ต่างจังหวดั ให้ยื่นค าขอฯ ท่ีส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันั้นๆ เน่ืองจากเป็นอาหารท่ีมอบใหจ้งัหวดัเป็นผูด้  าเนินการอนุญาต  

แนวคิด Service Blueprint & Designs [ 8 ] 
การเขียนพิมพเ์ขียวการให้บริการ (Service Blueprint) เป็นการออกแบบการให้บริการหรือ

มาตรฐานในกระบวนการให้บริการ ซ่ึงการเขียน blueprint ช่วยให้เราวางแผนล่วงหนา้วา่ควรจะท า
อะไร แล้วเกิดการผิดพลาดให้น้อยท่ีสุดหรือเท่ากับศูนย์ มีการ check point ว่าควรจะจัดการ
ตรงไหนเพิ่มเติม แล้ว monitor ดูได้ และสุดท้ายเราสามารถใช้วางแผน หากมีการผิดพลาดเรา
สามารถใชเ้พื่อเรียกความมัน่ใจกลบัมาได ้เช่น การใช้ blueprint ทางดา้นการตลาดสามารถใช้เพื่อ
พฒันาบริการ ซ่ึงฝ่ายจดัการสามารถใช้เพื่อดูขอ้ผดิพลาดแลว้น ามาจดัการอบรมเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคลดู
วา่ควรจะใชบุ้คลากรคุณลกัษณะอยา่งไร ฝ่ายเทคโนโลย ีดูวา่จะสามารถน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาช่วย
สนับสนุนได้บา้ง เป็นตน้ จากแนวคิดดงักล่าวจึงน ามาเขียนพิมพ์เขียว (blueprint) การให้บริการ
อนุญาตผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onstage Customer  

Support process 

Backstage contact 

Customer actions 
Customer 

calls 
Customer 
มาติดต่อ 

Customer 
รับใบอนุญาต 

เจา้หนา้ท่ีรับ 
เอกสารค าขอ 

เจา้หนา้ท่ี
ประสานรับ 
เอกสาร 

Customer 
Service  
Order 

งาน
ใบอนุญาต
อาหาร 

เจา้หนา้ท่ี
ผูต้รวจ
ประเมิน 

งานการเงิน 
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เม่ือดูจากพิมพ์เขียวการให้บริการ พบว่าช่องว่างของการให้บริการคือ ส่วนของลูกคา้ท่ียงัไม่มา
ติดต่อขอรับบริการ จึงตอ้งมีการศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ และความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีจะเขา้มาติดต่อรับบริการขออนุญาตผลิตอาหารตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 

 แนวคิด การพัฒนาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัชลบุรี [ 7 ] 

ผลการด าเนินงานบริการต่ออายใุบอนุญาตสถานประกอบการดา้น สถานท่ีผลิตอาหาร ร้าน
ขายยา และสถานพยาบาล จงัหวดัชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2556 พบว่า การพฒันา และ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการต่อผู ้ประกอบการด้านสถานท่ีผลิตอาหาร ร้านขายยา และ
สถานพยาบาลท่ีตั้ งอยู่ในเขตจงัหวดัชลบุรี โดยผูป้ระกอบการจะต้องมาด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวนัส้ินปีปฏิทินนั้น จากรูปแบบท่ีตอ้งรอการให้บริการแก่ผูป้ระกอบการท่ีเดินทางเขา้มาหา
เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี เพื่อยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตผลิตอาหาร ใบอนุญาตขายยา และใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ให้เป็นไป
ตามขอ้กฎหมายก าหนดนั้น เม่ือท าการพฒันารูปแบบกลยุทธ์ในการให้บริการเป็นแบบท่ีเจา้หน้าท่ี
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรีเคล่ือนท่ีออกไปใหบ้ริการแก่ผูป้ระกอบการตามอ าเภอต่างๆ ใน
เขตจงัหวดัชลบุรี โดยมีกระบวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (Onestop 
Service) ณ สถานท่ีให้บริการตามอ าเภอนั้ นๆ ด้วย พบว่ามีจ  านวนผูป้ระกอบการท่ีมาต่ออายุ
ใบอนุญาตด้านอาหาร ยา และสถานพยาบาลแล้วเสร็จภายในวนัส้ินปีปฏิทินเพิ่ม ข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรูปแบบการให้บริการแบบเดิม ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมาต่ออายุใบอนุญาตด้าน
อาหาร ยา และสถานพยาบาลแลว้เสร็จภายหลงัวนัส้ินปีปฏิทิน ก็มีจ  านวนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั
รูปแบบการให้บริการแบบเดิม และท าการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการรูปแบบใหม่ท่ีท า
การพฒันาปรับปรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2556 พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อรูปแบบการให้บริการแบบเคล่ือนท่ี (Onestop Service) ท่ีระดบัมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
เฉล่ีย 93.78   

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการ [ 9 ]  
สมพงษ ์เกษมสิน อธิบายวา่ การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคล (group) ตั้งแต่

สองคนข้ึนไปท่ีร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงโดยทัว่ไปการบริหารงานจะตอ้งมี
ปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ หรือทรัพยากรการบริหาร (administration resources) ไดแ้ก่ คน (man) เงิน 
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(money) วตัถุดิบ/วสัดุอุปกรณ์ (material) และการจดัการ (management) หรือเรียกสั้นๆวา่ ปัจจยั 4 
M ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานในการบริหารทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม 

อมร รักษาสัตย ์และขตัติยา กรรณสูต กล่าวว่า การบริหารงานจะตอ้งมีปัจจยัพื้นฐานทั้ง     
4 M เป็นส่วนประกอบส าคญั เพราะการท่ีจะด าเนินการให้ส าเร็จตามนโยบาย หรือแผนงานและ
โครงการใดๆ ตอ้งอาศยัปัจจยัดา้นก าลงัคน เงิน วสัดุอุปกรณ์และวิธีการจดัการท่ีดี มาผสมผสานกนั
อย่างเหมาะสม ไม่ว่าองค์กรหรือส่วนราชการต่างๆ จะมีขนาดองค์กรและปัจจยัต่างๆ เท่าๆ กัน     
แต่ผลงานท่ีไดอ้อกมาอาจไม่เท่ากนั ข้ึนอยูก่บัหัวใจของการบริหาร มิไดอ้ยู่ท่ีปริมาณมากน้อยของ
ปัจจยัการบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของการจดัการ ภาวะความเป็นผูน้ า 
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีจะท าให้เกิดผลงานท่ีดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ดงันั้น การบริหารงานใดๆ      
ก็ตาม การท่ีจะไดผ้ลงานออกมา (out put) ก็จ  าเป็น จะตอ้งมีปัจจยั 3 อย่าง ท่ีใส่เขา้ไปในงานก่อน  
(in put) คือ คน เงิน และวตัถุดิบ/วสัดุอุปกรณ์ แลว้จึงมีกระบวนการในการจดัการให้ input factors 
ต่างๆ ผสมกลมกลืนกนัอยา่งดี ผลงานท่ีไดจ้ะออกมาดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด     

วจิิตร ศรีสะอา้น อธิบายวา่ ตามทฤษฎีองคก์ร ในการบริหารจดัการนั้น ถือวา่องคป์ระกอบ
ส าคญัมีสองส่วนคือ “งาน” และ “คน” ในขณะท่ีทรัพยากรการบริหารท่ีส าคญัมี 4 อย่าง หรือท่ี
เรียกว่า 4Ms ซ่ึ งได้แก่  บุคลากร(man) เงิน(money) ว ัส ดุ อุปกรณ์ (material) และการจัดการ
(management) ถา้มีการบริหารจดัการปัจจยัทั้ง 4 ดา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้การด าเนินงาน
ขององคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเฉพาะถา้มีการบริหารจดัการ “งาน” 
และ “คน” อยา่งมีประสิทธิภาพ  

แนวคิด การบริหาร การจัดการ บริหารธุรกจิขนาดย่อม SMEs [ 13 ] 
ธุรกิจขนาดยอ่ม เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีมีการลงทุนในการด าเนินงานไม่สูง ซ่ึงส่วนมากจะ

อยูใ่นรูปของการด าเนินการภายในครอบครัว โดยมีหวัหนา้ครอบครัวท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการเอง และ
มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจในการบริหาร คน เงิน เคร่ืองจกัร และวสัดุ โดยการจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
หมายถึง กระบวนการวางแผนการจดัองคก์ร การบริหารงานดา้นต่างๆ ของธุรกิจ อนัประกอบดว้ย
ขั้นตอนแรกในการน าวตัถุดิบเขา้มา ผ่านกระบวนการผลิต หรือขั้นตอนการบริการต่างๆ ออกมา
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน เป็นท่ีถูกใจและประทบัใจลูกคา้ มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ  

1.วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นการผลิตสินคา้หรือบริการ จะตอ้งมีการตั้ง
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินกิจการไวเ้สมอ ซ่ึงอาจจะเป็นก าไร ความประทบัใจของ
ลูกคา้ เป็นตน้ 
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2.ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ คน  เคร่ืองจกัร เงินทุน และวตัถุดิบ  
3.กระบวนการจดัการธุรกิจ ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร การบริหารงาน

บุคคล การอ านวยการ และการควบคุมงาน 
ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาดยอ่ม จะเป็นผูว้างแผนในการน าทรัพยากรทั้ง 4 หรือท่ีเรียกวา่ 4 M 
อนัประกอบดว้ย คน เงิน เคร่ืองจกัร และวตัถุดิบมาผ่านกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การ
วางแผน การจดัองค์กร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมงาน  เพื่อให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดยอ่มบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซ้ือ [ 10 ]  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  อธิบายว่า ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าของ
การบริโภคสินคา้ หรือใช้บริการ ทั้งน้ีรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงการท่ีแต่ละ
บุคคลได้ท าการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากรนั้น เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภค
สินคา้ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่ สินคา้ท่ีจะน าเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคจะซ้ือ
อะไร (What?) ท าไมจึงตอ้งซ้ือ (Why?) ซ้ืออยา่งไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) 
การซ้ือและใช้ บ่อยคร้ังเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาวา่ ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
คร้ังนั้นๆ เพื่อคน้หาค าตอบ 7 หวัขอ้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือรู้ถึงปัญหา (Problem/Need Recognition) ซ่ึงในขั้นแรก

ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความต้องการในสินคา้หรือการบริการ โดยความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้น เกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) อนัเน่ืองมาจาก 

1.1 ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้ 
1.2 ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) ท่ีเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสมทาง

การตลาด (4 P’s) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด จึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ เป็นตน้ 

2. การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคไดท้ราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแล้ว ขั้นต่อไปผู ้บริโภคก็จะท าการค้นหาข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดย
แหล่งข้อมูลของผู ้บ ริโภคอาจได้มาจาก แหล่งบุคคล (Personal Sources) แหล่งทางการค้า 
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(Commercial Sources) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) และแหล่งประสบการณ์ (Experiential 
Sources) 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ .
ผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือกจากขอ้มูลท่ีไดม้า โดยการก าหนดเกณฑ์ หรือคุณสมบติัท่ีจะ
น าไปใชใ้นการประเมินสินคา้ หรือบริการ เช่น ยีห่้อ ราคา รูปแบบ บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อ
หน่วย เป็นตน้ 

4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกเรียบร้อย
แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.1 ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 
4.2 ร้านคา้ท่ีจะซ้ือ (Vendor Decision) 
4.3 ปริมาณท่ีซ้ือ  (Quantity Decision) 
4.4 เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 
4.5 วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Postpurchase Behavior) หลักจากท่ีผู ้บริโภคได้ท าการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้ นกัการตลาดจะตอ้งท าการติดตาม ตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลงัการซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงความพึงพอใจนั้นจะเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบระหวา่ง
ส่ิงท่ีไดม้า หรือเกิดข้ึนจริง กบัส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ถา้คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บมาจริง ตรงกบั
ท่ีคาดหวงัไว ้หรือสูงกว่าท่ีคาดหวงัไว ้ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้นๆ และ
ถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจแลว้ ก็จะท าให้เกิดพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นซ ้ าอีก หรือมี
การบอกต่อในความพึงพอใจของสินคา้ตามมา แต่ถา้คุณค่าของสินคา้ หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ต ่า
กว่าความคาดหวงัของลูกคา้ ก็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ และพฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะ
เปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนั และมีการบอกต่อเร่ืองความพึงพอใจของสินคา้หรือบริการ  
ไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆด้วย จากแนวคิดการตดัสินใจ สรุปได้ว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริโภคตดัสินใจวา่ จะซ้ือสินคา้หรือบริการใด โดยมีปัจจยั คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัสินคา้ สังคม และ
กลุ่มทางสังคม ทศันคติของผูบ้ริโภค เวลา และโอกาส  

แนวคิด ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจบริโภค [ 14 ] 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ อธิบายวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือใชบ้ริการ มกัไดรั้บ

อิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ ขนาดครอบครัว 
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สถานภาพครอบครัว ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีเป็นลกัษณะท่ีส าคญั และนิยมน ามาใชช่้วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย แบ่งส่วนการตลาด ซ่ึงง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ด้วย ตวัแปรด้านปัจจยั
ส่วนบุคคลท่ีส าาคญั มีดงันี้ี  

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนั จึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง มา
ช่วยในการก าหนดเป้าหมาย โดยมุ่งความสาคญัไปท่ีตลาดอายชุ่วงนั้นๆ 

2. เพศ (Sex) ตวัแปรดา้นเพศ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค เน่ืองจาก
ปัจจุบนัสตรีท างานมากข้ึน ต่างจากในอดีต ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ปัจจุบนั
มีผลมากข้ึน อาจท าใหรู้ปแบบการบริโภคเปล่ียนไป  

 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ลกัษณะครอบครัวมีความส าคญัในส่วนท่ีเก่ียวกบั
หน่วยผูบ้ริโภคในครอบครัว ซ่ึงนกัการตลาดจะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ี
เลือกใช้สินคา้ใดสินคา้หน่ึง และยงัสนใจโครงสร้างด้านส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจในครัวเรือน 
เพื่อช่วยในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสมดว้ย 

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรส าคญั
ในการท่ีจะใช้ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
แต่ครอบครัวท่ีมีรายได้ต ่า จะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียวก็คือ รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีบอกถึงการมีความสามารถ หรือไม่มีความสามารถใน
การเลือกซ้ือสินค้า แต่ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินค้าท่ีแท้จริง อาจมีเกณฑ์รูปแบบในการ
ด ารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เขา้มามีส่วนในการตดัสินใจ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวั
แปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะเช่ือมโยงเกณฑ์ รายได้ รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อท าใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ช้ึน เช่น กลุ่ม
รายไดอ้าจจะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั 

 แนวคิด กรอบความคิดทางการตลาด [ 11, 15 ] 
ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s   
แนวคิดของ Philip Kotlor อธิบายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั

ในการด าเนินงานการตลาด ซ่ึงการด าเนินงานของธุรกิจสามารถควบคุมได ้และตอ้งน ามาใชร่้วมกนั
เพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย คือลูกคา้ โดยประกอบดว้ยส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้าง
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ความตอ้งการของลูกคา้ 4 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

1. ผลิตภัณฑ์/ สินค้า (Product) ผลิตภณัฑ์ หรือสินคา้ขององคก์ร อาจเป็นวตัถุท่ีจบัตอ้งได้
หรือจบัตอ้งไม่ได้ก็ได ้เพราะนิยามของสินคา้ คือ อะไรก็ตามท่ีเสนอให้แก่ตลาด เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการให้กับลูกค้า โดยผลิตภณัฑ์นั้นเป็นหัวใจของส่วนประสมทางการตลาด และเป็น
จุดเร่ิมต้นของการพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงในการพฒันาแผนงานส าหรับสินค้านั้ น     
ตวัแปรส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพ การออกแบบ คุณลกัษณะส่ิงท่ีมีให้
เลือก เพื่อจะไดท้  าการพฒันาผลิตภณัฑ์ พร้อมทั้งพิจารณา ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในการตลาด
เป้าหมายดว้ย  

2. ราคา (Price) โดยทัว่ไป ราคาก็คือจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ หรือบริการ 
แต่ในความเป็นจริง ราคานั้นรวมไปถึงคุณค่าในดา้นอ่ืนท่ีผูบ้ริโภคยอมเสียไปในการแลกเปล่ียนกบั
สินคา้หรือบริการดว้ย ดงันั้น ราคาท่ีแทจ้ริงท่ีลูกคา้จะตอ้งจ่ายไป จึงรวมถึงตน้ทุนท่ีไม่ใช่ตวัเงินดว้ย 
เช่น เวลา ความพยายาม ความเส่ียง หรือความไม่สบายกายท่ีอาจเกิดข้ึน องค์กรมากมายต่างรู้ดีว่า 
ราคาท่ีก าหนดจะมีผลต่อความตอ้งการสินคา้ขององค์กร โดยองค์กรท่ีหวงัผลก าไร จะพยายามตั้ง
ราคาท่ีจะท าให้ไดก้  าไรสูงสุด ซ่ึงจะแตกต่างจากเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีจะมีตั้งแต่ การให้
สินค้า หรือบริการฟรี การคืนทุนบางส่วน หรือทั้งหมด หรือแม้แต่หารายได้ให้มากกว่าต้นทุน
เล็กนอ้ย  

3. สถานที่จ าหน่าย หรือให้บริการ (Place) เป็นการด าเนินงานหรือการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารการตลาด เพื่อน าผลิตภณัฑ์หรือบริการให้เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ โดยจะท าให้
ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงไดจ้ากท่ีใด เม่ือใด และอยา่งไร ซ่ึงมกัจะถูกเรียกวา่ ช่องทางการจ าหน่าย
หรือให้บริการ นัน่เอง ความสะดวกในการเขา้ถึงสินคา้หรือบริการ เป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ี
ลูกคา้น ามาพิจารณาเวลาท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกสินคา้ หรือบริการท่ีมีคู่เปรียบเทียบ ทั้งทางตรง และ
ทางออ้ม  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะเป็นการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ (ซ่ึงตรงขา้มกบั
การส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูล หรือให้ความรู้) เป็นการใช้กลยุทธ์การส่ือสารขององค์กร โดยผสมผสาน
กนัระหว่างการโฆษณา การขายโดยใช้พนกังานขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ
การตลาดทางตรง ซ่ึงงานท่ีแท้จริงของผูท่ี้ท  าการส่ือสาร คือ การท าให้แน่ใจว่า กลุ่มเป้าหมายรู้
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เก่ียวกบัส่ิงท่ีเสนอ เช่ือว่าพวกเขาจะไดรั้บประโยชน์อย่างท่ีบอก และรู้สึกมีแรงจูงใจให้ซ้ือสินคา้ 
หรือบริการ 

การตลาดส าหรับภาครัฐ (Marketing in the Public Sector) 
การจดัการตลาดภาครัฐ เป็นกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ท่ีท า

ให้งานบริการภาครัฐสามารถเขา้ถึงประชาชน และไดรั้บการยอมรับทั้งในดา้นคุณภาพของสินคา้/
บริการ ภาพลักษณ์  และช่ือเสียงของหน่วยงาน การตลาดส าหรับภาครัฐ หรือ Marketing in the 
Public Sector เป็นการน าเคร่ืองมือท่ีภาคเอกชนใช้ด าเนินธุรกิจจนประสบความส าเร็จมาใช้กับ
หน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีมุมมองการบริหารแบบนักการตลาดท่ีมุ่งลูกค้า (C-Customer) โดยใช้
ผูรั้บบริการหรือประชาชน เป็นโจทยใ์นการพฒันางานบริการใหต้อบสนองความตอ้งการและความ
คาดหวงั เพื่อสร้างใหเ้กิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการหรือประชาชนให้ไดม้ากท่ีสุด จนกลายเป็น
ความต้องการสินค้าและบริการนั่นเอง โดยหลักส าคัญของการจดัการตลาดส าหรับภาครัฐ มี           
5 ประการ คือ  

1. ถือลูกคา้หรือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  
2. จดักลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน  

             3. ศึกษาคู่แข่งเพื่อวางกลยทุธ์ 
             4. ใชส่้วนผสมทางการตลาด 4P’s และ 4C’s  
             5. ติดตามผลเพื่อการเรียนรู้และพฒันา  

แนวคิด สร้างคุณค่าให้กบัลูกค้าจากผลติภัณฑ์ [ 16 ]  
การด าเนินไปของธุรกิจท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จของการด าเนินงาน มาจากจ านวน

ลูกคา้ใหม่ และการรักษาฐานลูกคา้ให้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ ลูกคา้เป็นเหตุผลเดียวท่ีท าใหบ้ริษทัสามารถ
สร้างโรงงาน จา้งพนกังาน ผลิตสินคา้ หรือมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ หากปราศจากลูกคา้
แล้วก็คงไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ การสร้างและส่งมอบคุณค่าจากสินคา้หรือบริการจาก
บริษทัสู่ลูกค้าจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างต่อเน่ือง จนกลายเป็นความ
ผกูพนักบัแบรนด ์และส่งผลใหลู้กคา้คนนั้นกลายมาเป็นลูกคา้ประจ าในท่ีสุด การสร้างคุณค่าใหก้บั
ลูกคา้จากผลิตภณัฑ์ท่ีจะประสบความส าเร็จในการมอบส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไดน้ั้น ตอ้งมีการน าส่วน
ประสมทางการตลาดเขา้มาบริหารจดัการ ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยมีคุณลกัษณะส าคญั
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สองประการแรกนัน่คือ คุณค่าทางดา้นราคา และคุณภาพของผลิตภณัฑ์ และอาจมอบคุณค่าดา้นอ่ืน
เขา้ไป อยา่งช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ สถานท่ีจ าหน่าย และการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ย  

การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซ้ือ ปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจบริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) เพื่อให้
ทราบถึงกลยุทธ์การตลาดท่ีน ามาใช้กบังานบริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ารับ
บริการ (ลูกคา้) ท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเขา้มารับบริการ เพราะจากการศึกษาแนวคิดการให้บริการ
ด้านการต่ออายุใบอนุญาตสถานประกอบการด้านอาหาร ยา และสถานพยาบาลของส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี พบว่า การพฒันารูปแบบ กลยุทธ์การให้บริการมีผลต่อการมาติดต่อรับ
บริการต่ออายุใบอนุญาตกบัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรีเพิ่มมากข้ึน และผูป้ระกอบการ      
มีความพึงพอใจท่ีดีต่อการพฒันารูปแบบการให้บริการ หากน ารายละเอียดขอ้มูลในการด าเนินงาน
อนุญาตสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (Primary GMP) มาศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด เพื่อดูความส าคญัของขอ้มูล น าไปสู่การตดัสินใจพฒันาดา้นท่ี
ส าคญัท่ีสุดของการให้บริการก่อน ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้คุ ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงไดจ้  าแนกรายละเอียดปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยืน่ขออนุญาตฯ มาศึกษาดงัต่อไปน้ี  

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 
1. ต าแหน่ง/หนา้ท่ี 
2. การศึกษา 
3. ลกัษณะการประกอบกิจการ 
4. ประเภทอาหารท่ีผลิต 
5. รายได ้
6. ระยะเวลาการประกอบกิจการ 
7. วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งกลุ่ม 
8. อ านาจการตดัสินใจในการด าเนินกิจการ 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการกจิการ (4 M) 
1. บุคลากร (Man) 

1.1 ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของพนกังานในการผลิต 
1.2 การท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของพนกังานในการผลิต 

2. เงินทุน (Money) 



22 
 

 

 

2.1 การประมาณค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ในการน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต 
2.2 แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 
2.3 แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อบต./เทศบาล ท่ีจะน ามาใชใ้นการ

พฒันาสถานท่ีผลิต 
2.4 แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME BANK หรือธนาคารท่ีร่วมสนบัสนุน

โครงการ OTOP) ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 
3. วตัถุดิบ (Material/ Machine/ Manufacturing) 

3.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการรับรอง อย.แลว้ 
3.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง อย. 
3.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มีคุณภาพ มาตรฐาน 
3.4 กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 
3.5 สถานท่ีผลิต มีความสะอาด และถูกหลกัอนามยัท่ีดี 

4. การบริหารจดัการ (Management) 
4.1 ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และสนใจในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  
4.2 ผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  
4.3 ผูบ้ริหาร มีแผนในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  
4.4 ผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุม การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนในการยืน่ขอ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  
ปัจจัยด้านการให้บริการของส านักงานสาธารณสุขจังหวดั (4 P’s) 
1. ขอ้มูล หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP (Product) 

1.1 การจดัให้มีเจา้หน้าท่ี อธิบายให้ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้
กฎหมาย หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP  

1.2 ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี สสจ. ท่ีให้บริการเก่ียวกับการยื่นขอปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP  

1.3 การมีตวัอยา่ง/แบบอยา่ง เกณฑม์าตรฐาน Primary GMP ใหเ้ห็น หรือศึกษาดูเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบติั 

2. ราคา/ ค่าใชจ่้าย (Price) 
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2.1 ความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยืน่ขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP  

2.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีใชใ้นการด าเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้ 
3. สถานท่ีติดต่อขออนุญาต (Place) 

3.1 สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความเหมาะสม และสะดวกในการเดินทาง 
3.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขออนุญาต 

4. การน าเสนอขอ้มูล (Promotion) 
4.1 ความครอบคลุม ของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 

หลกัเกณฑ ์Primary GMP ของ อย./ สสจ.  
4.2 ความต่อเน่ือง ของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม 

หลกัเกณฑ ์Primary GMP ของ อย./ สสจ. 
4.3 ความน่าสนใจของส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมายในการ

ปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์Primary GMP ของ อย./ สสจ. 
4.4 มีการสร้างภาพลกัษณ์/ สัญลกัษณ์โดยเฉพาะส าหรับสถานท่ีใหบ้ริการ และทีมงาน 

Primary GMP อยา่งเด่นชดั 
4.5 มีการสร้าง แสดงจุดใหค้วามรู้ ส าหรับศึกษาเร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ 

ปัจจัยด้านลูกค้า ต่อผลติภัณฑ์ (4 P’s) 
1. สถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภณัฑ ์(Place) 

1.1 แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. 
1.2 การหาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน 

2. ราคา/ ค่าใชจ่้าย (Price) 
2.1 ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ จะต้องแพงข้ึนกว่าเดิม 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ 
2.2 ราคาผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัคุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากหน่วยงานรัฐ 

3. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
3.1 ความมัน่ใจในคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภณัฑสู์งข้ึน (การมีเลข อย.) 
3.2 ผลิตภณัฑ ์จะสามารถคงสภาพไดดี้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
3.3 ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรอง จะมีคุณภาพคงท่ี 
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4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
4.1 การประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผลิตภณัฑม์ากข้ึน โดยการบอกต่อของลูกคา้ 
4.2 การมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าใหย้อดขายดีข้ึน 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  การศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงาน กลุ่มวสิาหกิจชุมชน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ปี 2554 ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่[17] ใชว้ิธีการศึกษาแบบผสาน
วธีิวิจยัเชิงคุณภาพกบัวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิสนทนากลุ่มหรือเป็นการบอก
กล่าวเล่าเร่ืองเล่าสู่กนัฟัง (Fogus Group) กบัสมาชิกกลุ่มและประธาน รวมทั้งการสนทนาเจาะลึก
กบัประธานหรือกรรมการกลุ่มบางราย ส าหรับวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ใชก้ารสนทนา (Fogus Group) ใน
ลกัษณะเดียวกนัและใชชุ้ดขอ้มูลการสนทนาเดียวกนั แต่เพิ่มเติมการสนทนาถึงขอ้มูลท่ีสามารถวดั
ไดใ้นเชิงปริมาณ ซ่ึงหมายถึง การให้ค่าคะแนนตวัแปรต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาสรุปผลการให้ค่า
คะแนนร่วมกันในแต่ละประเด็นถึงความเหมาะสม ถูกต้อง ระหว่างสมาชิกกลุ่มกับผูว้ิจยั เพื่อ
น าไปสู่การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ผลการศึกษาจากการประเมินกระบวนการ และผลลพัธ์ ใน
ภาพรวม ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขพฒันา ไดแ้ก่ การจดัการความรู้ การบริหารสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชน กระบวนการจดัการสินค้าและบริการ  การลดต้นทุน ในส่วนของการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเด็นหลกัๆท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี
หรือท าเลท่ีเหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นท่ีตั้งกลุ่มในการด าเนินการผลิตผลิตภณัฑ์ แหล่งน ้ า เทคโนโลยี
การผลิต การแปรรูป และบรรจุภณัฑ์ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ด้านการประชาสัมพนัธ์ การ
เช่ือมโยงการผลิตกบัการตลาด ท่ีทนัสมยั หลกัการเขียนโครงการขอสนบัสนุนเงินทุน การท าบญัชี
ท่ีเป็นระบบ และการติดตามผลด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ซ่ึงประเด็นดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อการพฒันาการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส าหรับขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีศึกษาคร้ังน้ี ภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา สถาบนัการเงิน ตอ้งร่วมกนั
บูรณาการ ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการติดตามผล มีแผนงาน โครงการ มาตรการต่างๆ รองรับเพื่อ
สนบัสนุนให้การด าเนินการพฒันามีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคข์องการพฒันา 
และจะช่วยใหชุ้มชนมีความแขง็แกร่ง พึ่งตนเองได ้ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

การศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันา OTOP ในเขตภาคกลาง ปี 2554 ของรสดา เวษฎาพนัธ์ุ 
และสุมาลี สันติพลวฒิุ[18] โดยการน าขอ้มูลจากงานวิจยัของ สุมาลี สันติพลวุฒิและคณะ(2554) ท่ี
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ได้จากการส ารวจของ “โครงการยกระดับผู ้ประกอบการ OTOP ท่ีมีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs 
กิจกรรมการประเมินศกัยภาพและการจดัท าแผนพฒันา” ซ่ึงมีตวัอยา่งเป็นกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP 
ท่ีไดรั้บรางวลั 5 ดาว ท่ีตั้งอยูใ่นเขตภาคกลางจ านวน 26 จงัหวดัๆละ 2 กลุ่ม รวมทั้งหมด 52 กลุ่ม ท่ี
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้แนวคิดการ
วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัตามแบบจ าลองระบบเพชร ท่ีเสนอโดย Michael E. Porter 
(1990) และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเสนอโดย 
Hashim, M.K.(2000) รวมทั้ งใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัยทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ ผล
การศึกษาพบว่า ตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการบ่งช้ีศกัยภาพของกลุ่ม มีความเหมาะสมในการสะทอ้นระดบั
ศกัยภาพการด าเนินธุรกิจได้ดีพอสมควร ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีก าหนดระดบัศกัยภาพดงักล่าวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 90-95 คือ การมีการวางแผนกลุ่ม การมีความสัมพนัธ์กบัผูข้ายวตัถุดิบ การ
จดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ และการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน การวจิยัน้ีมีขอ้เสนอแนะแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ OTOP ตามแนวทางการด าเนินธุรกิจ 5 ดา้น 
คือ ด้านการผลิต ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ ด้านการบริหารจดัการ ด้านการตลาด และด้านการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ปี 2553 ของชัชวาล เวศยว์รุตม์[19] โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยแบบสอบถาม
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดของการตดัสินใจเลือกพกัอาศยัใน
หอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉล่ียส่วนประสม
การตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท าเลท่ีตั้ง ดา้นบริการ 
ด้านบุคลากรท่ีให้บริการ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านลักษณะห้องพกั ด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่าอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั และปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
การเลือกพกัอาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน มีผลท าใหก้ารตดัสินใจการเลือกพกั
อาศยัในหอพกัของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

  การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี ปี 2553 ของอภิญญา ภทัราพรพิสิฐ[20] โดยเก็บรวบรวม
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ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่ ส่วนประสมการตลาดของลูกคา้ใน
การใช้บริการกบั ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการของการ
ใหบ้ริการและดา้นกายภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี 
พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลด้านเพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนแสงชูโต จงัหวดักาญจนบุรี 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ปี 
2553 ของดวงใจ หทยัวิวฒัน[21] โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอย่าง 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับการตัดสินใจมาก เรียงตามล าดับคือ ด้านผลิตภัณฑ ์
รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นพนกังาน/บุคลากร และดา้นราคา ตามล าดบั ส าหรับความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูป พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนสมาชิกภายในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูป พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน/บุคลากร ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ืออาหารส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของ
ผูบ้ริโภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2556 ของธนสรร ยิ่งยงสมสวสัด์ิ[22] โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 385 ตวัอย่าง ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภควยัท างานท่ีมี
ขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย เพศ  สถานภาพ อายุ ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง แตกต่างกนั จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบั
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ในดา้นความถ่ี และดา้นจ านวนเงินในการซ้ือ 
และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารส าเร็จรูปแช่แขง็ 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ในการเลือกซ้ืออาหารส าเร็จรูป
แช่แข็ง จากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ของ ชัยสิทธ์ิ เอกพงศ์
ไพศาล [23] โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเป็นอยา่งมาก  

 การศึกษาเร่ือง โครงการวิจยัสถานการณ์พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพของ
ผู ้บ ริโภค ปี  2557 ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา[24] ผลการศึกษาพบว่า การ
แพร่กระจายขอ้มูลข่าวสารจาก อย. เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ยงัไม่
สามารถเข้าถึงได้เต็มท่ี ส าหรับกลุ่มท่ีข่าวสาร อย. เข้าถึง เช่น เคยได้ยินหรือเคยเห็นโฆษณาท่ี
ประชาสัมพนัธ์โดย อย. จะมีสัดส่วนการดูฉลาก การพิจารณาสัญลกัษณ์ อย. และวนัหมดอายุก่อน
ซ้ือผลิตภณัฑ์สุขภาพมากกวา่กลุ่มท่ีไม่เคยไดย้ินหรือเคยเห็นโฆษณาท่ีประชาสัมพนัธ์โดย อย. และ
การให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้ตามหลกัการของ อย. เช่น จะตอ้งให้ความส าคญักบั การ
พิจารณาฉลาก ความสมบูรณ์ของบรรจุภณัฑ์ วนัหมดอายุ และสัญลกัษณ์ อย.ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ 
ซ่ึงสัดส่วนท่ีพบ พบวา่ยงัต ่าอยูม่ากเม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์คะแนนมาตรฐานท่ีเท่ากบัร้อย การวจิยั
น้ีจึงเสนอแนะให้ อย.ด าเนินการดังน้ี ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อย. โดยเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกเขตท่ีอยูอ่าศยัและทุกกลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
มากกวา่ผูผ้ลิตและผูแ้ทนจ าหน่าย และตอ้งเนน้หมายเลขด่วน อย. ให้เขา้ถึงผูบ้ริโภค เพื่อส่งเสริมให้
มีการรับทราบขอ้มูล ข่าวสาร และให้ความส าคญักบัการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ในร้านสะดวกซ้ือ 
และห้าง Modern Trade เพราะเป็นแหล่งท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงได้มากท่ีสุด  พร้อมกบัขอความร่วมมือ
และสนับสนุนกบัผูป้ระกอบการให้ประชาสัมพนัธ์สู่ผูบ้ริโภคให้ใส่ใจตามขั้นตอนการเลือกซ้ือ
สินคา้ตามท่ี อย. บญัญติัไวด้ว้ย  
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีความสัมพันธ์ต่อการยื่นขอปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) ของผูป้ระกอบการกลุ่ม
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์
วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP)   ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
(OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก โดยมีรายละเอียดของวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

รูปแบบการศึกษา 

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Research) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัการยืน่ขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์(OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก  

ขอบเขตของการศึกษา 

             ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ ผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) 
ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก (ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด) ท่ีผลิตอาหาร ประเภทอาหาร
ส า เร็จ รูป ในภ าชน ะพ ร้อมจ าห น่ าย  จ าน วน  225 แ ห่ ง  (ข้อมู ล จากกรมพัฒ น าชุ มชน 
กระทรวงมหาดไทย ปี 2555) ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด   

ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 

  ตวัแปรตน้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสถานประกอบการ ได้แก่ ต าแหน่ง/หน้าท่ีในสถาน

ประกอบการ และระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะการประกอบกิจการ ประเภท
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ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท าการผลิต รายได้ของกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินการประกอบ
กิจการ วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกลุ่ม OTOP และ อ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านการประกอบกิจการ (ตามหลกั 4 M) ท่ีมีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ดา้นบุคลากร (Man) 
2. ดา้นเงินทุน (Money) 
3. ดา้นวตัถุดิบ (Material/ Machine/ Manufacturing) 
4. ดา้นการบริหารจดัการ (Management) 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (ตามหลกั 4 P’s)  ท่ีมี

ผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แบ่งออกเป็น   
4 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ดา้นสถานท่ีติดต่อขออนุญาต (Place) 
2. ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price) 
3. ดา้นขอ้มูล หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP (Product) 
4. ดา้นการน าเสนอขอ้มูล (Promotion) 
ส่วนท่ี 4 ปัจจยัด้านลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ์ (ตามหลกั 4 P’s) ท่ีมีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 
1. ดา้นสถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภณัฑ ์(Place) 
2. ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price) 
3. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 
4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ สถานะการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
(Primary GMP) แบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 
1. ยืน่ขออนุญาตแลว้  
2. ยงัไม่ไดย้ืน่ขออนุญาต 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. ขออนุมติัท าการวิจยัในมนุษย ์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคน 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557  

3. จดัท าและประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลในการศึกษา 
4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามให้แก่เจา้หน้าท่ีส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดัระยอง จันทบุรี ตราด เพื่อขอความร่วมมือในการลงเก็บข้อมูล ณ สถาน
ประกอบการท่ีตั้ งอยู่ในเขตจังหวดัของตนเอง ส าหรับจังหวดัชลบุรี ผู ้วิจ ัยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจงัหวดัชลบุรี ไดด้ าเนินการลงเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง ซ่ึงเร่ิมเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่ 1 มีนาคม เม่ือครบระยะเวลา 30 วนั จึงไดติ้ดตามแบบสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัระยอง จนัทบุรี ตราดคร้ังท่ี 1 และเม่ือระยะเวลาด าเนินการต่อไปอีก 10 วนั จึง
ไดติ้ดตามขอ้มูลอีกคร้ัง ส้ินสุดการเก็บขอ้มูลถึง 10 เมษายน 2559 

5. วเิคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการศึกษา 
6. เขียนรายงานการศึกษาและน าเสนอผลงาน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administered 
questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนใหม่ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขอ
อนุญาตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 
(Primary GMP) หลกัการบริหารจดัการธุรกิจ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และการสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้จากผลิตภณัฑ์ เพื่อน าแนวคิดมาสร้างเคร่ืองมือท่ีจะเก็บขอ้มูลใน
การศึกษา  
 2. สร้างแบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง (Self-administered questionnaire) ท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 3. ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีจะน ามาใช้ในการวิจยัท่ีสร้างข้ึน โดยการหาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา และความเช่ือถือไดด้งัน้ี 
  3.1  ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

 ท าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 

(รายช่ือในภาคผนวก ง) พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของเน้ือหา เก่ียวกบัความสอดคลอ้งของ

เน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ความชดัเจนและความครอบคลุมของ
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เน้ือหา จ านวนข้อค าถาม  36 ข้อ ตรวจสอบโดยให้คะแนน วิธี  IOC (Index of Item Objective 

Congruence) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนและแปลผลดงัน้ี 

 ใหค้ะแนน  +1  กรณีท่ีแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 ใหค้ะแนน    0  กรณีท่ีไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

 ใหค้ะแนน  -1  กรณีท่ีแน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิมาค านวณหาค่า  

สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ  

n

R
IOC




 
R = ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
n = จ านวนผูท้รงคุณวุฒิทั้งหมด 
1.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  มีค่าความเท่ียงตรง 
2.  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50   ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข 

เม่ือปรับขอ้ความในเน้ือหาของแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมทางภาษา และมีความชดัเจนแลว้ 
ถือวา่แบบสอบถาม มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา น าไปทดลองใชต่้อไป 

  3.2  ความเช่ือถือได ้(Reliability) 

 ท าการตรวจสอบความเช่ือถือของเคร่ืองมือไดโ้ดยน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัฉะเชิงเทรา
จ านวน 30 แห่ง โดยเก็บขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  2559  ดว้ย
การขอความร่วมมือเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา น าแบบสอบถามไปให้กบักลุ่มตวัอย่าง และรอรับแบบสอบถาม
กลบัมา น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามดว้ย วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ดงัน้ี [57] 

 
 

  เม่ือ   แทน  สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   แทน  จ านวนขอ้ของแบบสอบถาม 
   แทน  คะแนนความแปรปรวนแต่ละขอ้ 
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   แทน  ความแปรปรวนทั้งฉบบั 

 พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นต่างๆ ใน
การส่งเสริมใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) เท่ากบั 0.936 ถือ
วา่มีความเช่ือถือไดค้่อนขา้งสูง สามารถน ามาใชไ้ด ้ 
 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัของปัจจยัดา้นต่างๆ ใน
การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) เท่ากบั 0.962 ถือวา่มีความ
เช่ือถือไดค้่อนขา้งสูง สามารถน ามาใชไ้ด ้
 แบบสอบถามในการศึกษาน้ี ประกอบด้วยขอ้ค าถามจ านวน 46 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ต าแหน่ง/หนา้ท่ีในสถานประกอบการ 
และระดบัการศึกษา รวมจ านวน 2 ขอ้ 
             ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ลกัษณะการประกอบกิจการ ประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีท าการผลิต รายได้ของกิจการ ระยะเวลาในการด าเนินการประกอบกิจการ 
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกลุ่ม OTOP อ  านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ สถานะของสถาน
ประกอบการในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) และ
ในกรณีท่ียงัไม่ไดย้ื่นขออนุญาต สถานประกอบการมีความตั้งใจท่ีจะยื่นขออนุญาตอยูใ่นระดบัใด 
รวมจ านวน 8 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) และระดบัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของสถาน
ประกอบการของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีดีใน
การผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แบ่งออกเป็น 3 ดา้น มีขอ้ค าถามแบบเลือกตอบเป็นระดบัของความ
คิดเห็น 5 ระดบัทั้งหมด 36 ขอ้ แบ่งเป็นดงัน้ี  
ปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ (ตามหลกั 4 M) 
1. ดา้นบุคลากร (Man) 2 ขอ้ 
2. ดา้นเงินทุน (Money) 4 ขอ้ 
3. ดา้นวตัถุดิบ (Material/ Machine/ Manufacturing) 5 ขอ้ 
4. ดา้นการบริหารจดัการ (Management) 4 ขอ้ 
ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (ตามหลกั 4 P’s) 
5. ดา้นสถานท่ีติดต่อขออนุญาต (Place) 2 ขอ้ 
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6. ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price) 2 ขอ้ 
7. ดา้นขอ้มูล หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP (Product) 3 ขอ้ 
8. ดา้นการน าเสนอขอ้มูล (Promotion) 5 ขอ้ 
ปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์(ตามหลกั 4 P’s) 
9. ดา้นสถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภณัฑ ์(Place) 2 ขอ้ 
10. ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย (Price) 2 ขอ้ 
11. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) 3 ขอ้ 
12. ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 2 ขอ้ 
ซ่ึงขอ้ค าถามระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แต่ละขอ้มีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  
     ระดบัมากท่ีสุด  มีคะแนนเท่ากบั  5    

ระดบัมาก  มีคะแนนเท่ากบั  4    
ระดบัปานกลาง  มีคะแนนเท่ากบั  3    
ระดบันอ้ย  มีคะแนนเท่ากบั  2    
ระดบันอ้ยท่ีสุด  มีคะแนนเท่ากบั  1    
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะต่อการศึกษา เป็นค าถามปลายเปิด 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษาน้ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยงัเจา้หน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด เม่ือวนัท่ี      
1 มีนาคม 2559 แล้วขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวดัลงไปยงักลุ่ม
ผูป้ระกอบการ OTOP เพื่อแจกแบบสอบถาม แลว้รอเก็บแบบสอบถามกลบัมา และเก็บรวบรวมให้
ผูท้  าการวิจยั ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยผูว้ิจยัได้ติดตามขอ้มูลจากส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราดอีกคร้ังในวนัท่ี 10 เมษายน 2559 ส าหรับจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยั
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตจังหวดัชลบุรี ได้ลงพื้นท่ีไปยงัสถาน
ประกอบการ เพื่อด าเนินการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามกลบัด้วยตนเอง จนได้
ขอ้มูลกลบัมารวมจ านวนทั้งหมด 203 แห่ง  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ใช้เพื่ออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง สถานประกอบการ และระดบัความส าคญัในปัจจยัด้าน
ต่างๆ 

2.     สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)ได้แก่ การใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi – 
Square test,  2 ) ก าหนดค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หากค่าพารามิเตอร์ใด  เม่ือค านวณ
ออกมาแล้ว มีค่า expect count น้อยกว่า 5 มากกว่า 20 % จะใช้การทดสอบของฟิชเชอร์ (Fisher's 
Exact Test) แทน ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ต่อการยื่นขอปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP)  ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ต าแหน่ง/หนา้ท่ีในสถานประกอบการ และระดบัการศึกษา และปัจจยัของสถานประกอบการ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะการประกอบกิจการ  ประเภทผลิตภณัฑอ์าหารท่ีท าการผลิต รายไดข้องกิจการ ระยะเวลาใน
การด าเนินการประกอบกิจการ วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งกลุ่ม OTOP อ านาจการตดัสินใจของการ
ด าเนินกิจการ สถานะของสถานประกอบการในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิตขั้นต้น (Primary GMP) และปัจจัยด้านการประกอบกิจการ ได้แก่ บุคลากร(Man) เงินทุน
(Money)  วตัถุดิบ (Material/Machine/Manufacturing) การบริหารจดัการ(Management)  และปัจจยั
ดา้นการให้บริการของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ไดแ้ก่ สถานท่ีติดต่อ(Place)  ราคา/ค่าใช้จ่าย
(Price)  ข้อมูล/หลักเกณฑ์(Product)  การน าเสนอข้อมูล(Promotion)  และปัจจัยด้านลูกค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สถานท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์(Place) ราคา/ค่าใช้จ่าย(Price) ผลิตภัณฑ์(Product) การ
ส่งเสริมการขาย (Promotion) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการยื่นขอปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) ของ
ผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก โดยมี
สถานประกอบการกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 225 แห่ง ซ่ึงมีผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ตอบกลบัจ านวน 
203 แห่ง คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 90.2 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความส าคญั และระดับท่ีเป็นอยู่ของปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการยื่นขอ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) 
 ส่วนท่ี 4 ผลของปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการท่ีดีในการผลิต
ขั้นตน้ (Primary GMP)  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะประชากร  จ านวน (ร้อยละ) 
n=203 

ต าแหน่ง 
ประธานกลุ่ม/เจา้ของกิจการ 
ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจในการควบคุมดูแลกิจการ 

 
140 (69.0) 
63(31.0) 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช/ เทียบเท่า  
อนุปริญญา /ปวส/ เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 
46(22.7) 
49(24.1) 
28(13.8) 
27(13.3) 
51(25.1) 
2(1.0) 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างให้ท าการวิจยัทั้ งหมด 203 คนคุณลักษณะทั่วไป 

ของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น ประธานกลุ่ม/เจา้ของกิจการจ านวน 140 คน (ร้อยละ 69.0) และ
เป็นผูท่ี้ได้รับมอบอ านาจในการควบคุมดูแลกิจการจ านวน 63 คน (ร้อยละ 31.0) ส าหรับระดับ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 51 คน (ร้อยละ25.1) ระดบั
มัธยมตอนต้น/เทียบเท่าจ านวน 49 คน (ร้อยละ 24.1) และระดับประถมศึกษาจ านวน 46 คน      
(ร้อยละ 22.7) ตามล าดบั   
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ 
ลกัษณะสถานประกอบการ  จ านวน (ร้อยละ) 

n = 203 

ลกัษณะการประกอบกจิการ 
กลุ่มผูผ้ลิตชุมชนทัว่ไป 
ผูป้ระกอบการรายเด่ียว 
เป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นวสิาหกิจท่ีจดทะเบียนเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SME) 

 
94(46.3) 
75(36.9) 
34(16.8) 

 
ประเภทผลติภัณฑ์อาหารทีท่ าการผลติ ณ สถานทีแ่ห่งนี้ 
ผกั และผลไมแ้ปรรูป 
อาหารพร้อมปรุง หรือพร้อมบริโภคทนัที 
เน้ือสัตวแ์ปรรูป 
ขนมไทย 
น ้าพริกคลุกขา้ว 

 
90(44.3) 
35(17.2) 
32(15.8) 
30(14.8) 
16(7.9) 

รายได้กจิการเฉลีย่ต่อเดือน  
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 
15,000 - 30,000 บาท 
30,001 - 45,000 บาท 
45,001 - 60,000 บาท 
60,001 บาทข้ึนไป 

 
114(56.2) 
43(21.2) 
14(6.9) 
12(5.9) 
20(9.9) 

ระยะเวลาด าเนินกจิการ  
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 
ตั้งแต่ 4 - 6 ปี 
ตั้งแต่ 7- 9 ปี 
ตั้งแต่ 10 - 12 ปี 
12 ปีข้ึนไป 

 
56(27.6) 
56(27.6) 
17(8.4) 
37(18.2) 
37(18.2) 
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ (ต่อ) 
ลกัษณะสถานประกอบการ  จ านวน (ร้อยละ) 

n=203 

วตัถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม OTOP 
สร้างรายไดใ้หก้ลุ่ม/สมาชิก 
ตามความตอ้งการสมาชิกของชุมชน 
ตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ 
ตามนโยบายของผูน้ าชุมชน 
อ่ืนๆ เช่น …เพิ่มช่องทางตลาด  

 
116(57.1) 
44(21.7) 
33(16.3) 
9(4.4) 
1(0.5) 

อ านาจการตัดสินใจของการด าเนินกจิการ 
อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว 
อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบัเสียงส่วนมากของสมาชิกภายในกลุ่ม 
อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบัเสียงส่วนมากของกรรมการบริหารของกลุ่ม 

 
85(41.9) 
77(37.9) 
41(20.2) 

การยืน่ขอปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ีในการผลติขั้นต้น   
ยงัไม่ไดย้ืน่ขออนุญาต 
ยืน่ขออนุญาตแลว้ 

 
115(56.7) 
88(43.3) 

หากยงัไม่ได้ยืน่ขออนุญาต สถานประกอบการมีความตั้งใจทีจ่ะยืน่ขอ
อนุญาต อยู่ในระดับใด (n=115) 
ระดบัความตั้งใจนอ้ย 
ระดบัความตั้งใจปานกลาง 
ระดบัความตั้งใจมาก 

 
 

4(3.5) 
63(54.8) 
48(41.7) 
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการกลุ่ม OTOP ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ลกัษณะการประกอบกิจการเป็นกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนทัว่ไปจ านวน 94 แห่ง 
(ร้อยละ 46.3) เป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียวจ านวน 75 แห่ง (ร้อยละ 36.9) และเป็นผูผ้ลิตท่ีเป็น
วิสาหกิจท่ีจดทะเบียนเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จ  านวน 34 แห่ง (ร้อยละ16.8) 
ตามล าดบั 

ประเภทผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท าการผลิตในสถานประกอบการมากท่ีสุด คือ ผกัและผลไม้
แปรรูปจ านวน 90 แห่ง (ร้อยละ 44.3) อาหารพร้อมปรุง หรือพร้อมบริโภคทนัทีจ านวน 35 แห่ง 
(ร้อยละ 17.2) และเน้ือสัตวแ์ปรรูปจ านวน 32 แห่ง (ร้อยละ 15.8) ตามล าดบั 

สถานประกอบการมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 15,000 บาท จ านวน 
114 แห่ง (ร้อยละ 56.2) ช่วง 15,000 - 30,000 บาท จ านวน 43 แห่ง (ร้อยละ 21.2) และช่วง 60,001 
ข้ึนไป จ านวน 20 แห่ง (ร้อยละ 9.9) ตามล าดบั  

ช่วงระยะเวลาด าเนินกิจการ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงน้อยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี จ  านวน 56 แห่ง 
(ร้อยละ 27.6) ช่วง 4-6 ปี จ  านวน  56 แห่ง (ร้อยละ 27.6) ช่วงตั้ งแต่ 10 - 12 ปี จ  านวน 37 แห่ง    
(ร้อยละ 18.2) และช่วง 12 ปีข้ึนไปจ านวน 37 แห่ง (ร้อยละ 18.2) ตามล าดบั 

วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกลุ่ม OTOP ส่วนมากคือ สร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่ม/สมาชิก จ านวน 
116 แห่ง (ร้อยละ 57.1) ตามความตอ้งการสมาชิกของชุมชน จ านวน 44 แห่ง (ร้อยละ 21.7) และ
ตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ จ านวน 33 แห่ง (ร้อยละ 16.3) ตามล าดบั 

อ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ ส่วนใหญ่ข้ึนกบัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว จ านวน 
85 แห่ง (ร้อยละ 41.9) ข้ึนกบัเสียงส่วนมากของสมาชิกภายในกลุ่ม จ านวน 77 แห่ง (ร้อยละ 37.9) 
และข้ึนกบัเสียงส่วนมากของกรรมการบริหารของกลุ่ม จ านวน 41 แห่ง (ร้อยละ 20.2) ตามล าดบั 

สถานประกอบการท่ียงัไม่ได้ยื่นขอปฏิบติัตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นต้น 
(Primary GMP) จ  านวน 115 แห่ง (ร้อยละ 56.7) และยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) แลว้ จ านวน 88 แห่ง (ร้อยละ 43.3) 

ส าหรับสถานประกอบการท่ียงัไม่ยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
(Primary GMP) มีความตั้งใจท่ีจะยื่นขออนุญาตในระดบัปานกลาง จ านวน 63 แห่ง (ร้อยละ 54.8) 
ระดบัมาก จ านวน 48 แห่ง (ร้อยละ 41.7) และระดบันอ้ย จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.5) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลระดับความส าคัญ และระดับทีเ่ป็นอยู่ ของปัจจัยด้านต่างๆ ต่อการยืน่ขอปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วธีิการทีด่ีในการผลติขั้นต้น (Primary GMP) 
ในส่วนท่ี 3 จะน าเสนอผลการศึกษาระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ส าหรับปัจจยัดา้นต่างๆ ต่อการยืน่ขอปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 – 4.5  
ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีร้อยละ ของระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  

ปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตัติาม 
หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติขั้นต้น 

(Primary GMP) 

ระดบัความส าคญั ในการส่งเสริมให้
ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 

จ านวน (ร้อยละ) n=203 

ระดบัทีเ่ป็นอยู่ ในการปฏบิัตติาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP 
จ านวน (ร้อยละ) n=203 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

ปัจจยัด้านการประกอบกจิการ (ตามหลกั 4 M) 
1. ด้านบุคลากร (Man) 
1.1 ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของพนกังานในการผลิต   

 
15 (7.4) 

 
55 (27.1) 

 
133 (65.5) 

 
20 (9.9) 

 
101 (49.8) 

 
82 (40.4) 

1.2 การท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของพนกังานในการผลิต 19 (9.4) 50 (24.6) 134 (66.0) 28 (13.8) 86 (42.4) 89 (43.8) 
2. ด้านเงนิทุน (Money) 
2.1 การประมาณค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ในการน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต 

 
28 (13.8) 

 
45 (22.2) 

 
130 (64.0) 

 
30 (14.8) 

 
87 (42.9) 

 
86 (42.4) 

2.2 แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 35 (17.2) 47 (23.2) 121 (59.6) 40 (19.7) 85 (41.9) 78 (38.4) 
2.3 แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อบต./เทศบาล ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 80 (39.4) 50 (24.6) 73 (36.0) 86 (42.4) 62 (30.5) 55 (27.1) 
2.4 แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME BANK หรือธนาคารท่ีร่วมสนบัสนุนโครงการ OTOP) ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 

67 (33.0) 52 (25.6) 84 (41.4) 74 (36.5) 77 (37.9) 52 (25.6) 
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ตารางท่ี 4.3 ความถ่ีร้อยละ ของระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

ปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตัติาม 
หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติขั้นต้น 

(Primary GMP) 

ระดบัความส าคญั ในการส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 

จ านวน (ร้อยละ) n=203 

ระดบัทีเ่ป็นอยู่ ในการปฏบิัตติาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP 
จ านวน(ร้อยละ) n=203 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
3. ด้านวตัถุดบิ (Material/ Machine/ Manufacturing) 
3.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการรับรอง อย.แลว้ 

 
33 (16.3) 

 
58 (28.6) 

 
112 (55.2) 

 
35 (17.2) 

 
74 (36.5) 

 
94 (46.3) 

3.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง อย. 64 (31.5) 49 (24.1) 90 (44.3) 62 (30.5) 58 (28.6) 83 (40.9) 
3.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มีคุณภาพ มาตรฐาน 11 (5.4) 49 (24.1) 143 (70.4) 10 (4.9) 66 (32.5) 127 (62.5) 
3.4 กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน 8 (3.9) 51 (25.1) 144 (70.9) 10 (4.9) 65 (32.0) 128 (63.1) 
3.5 สถานท่ีผลิต มีความสะอาด และถูกหลกัอนามยัท่ีดี 8 (3.9) 51 (25.1) 144 (70.9) 13 (6.4) 61 (30.0) 129 (63.5) 
4. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
4.1 ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และสนใจในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑP์rimary GMP 

 
11 (5.4) 

 
50 (24.6) 

 
142 (70.0) 

 
22 (10.8) 

 
63 (31.0) 

 
118 (58.1) 

4.2 ผูบ้ริหาร เห็นประโยชนใ์นการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑP์rimary GMP 9 (4.4) 51 (25.1) 143 (70.4) 17 (8.4) 74 (36.5) 112 (55.2) 
4.3 ผูบ้ริหาร มีแผนในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑP์rimary GMP 10 (4.9) 53 (26.1) 140 (69.0) 21 (10.3) 64 (31.5) 118 (58.1) 
4.4 ผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุม การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนในการยืน่ขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑP์rimary GMP 

 
8 (3.9) 

 
57 (28.1) 

 
138 (68.0) 

 
20 (9.9) 

 
74 (36.5) 

 
109 (53.7) 
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จากตารางท่ี 4.3 แสดงความถ่ีร้อยละ ของระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยั
ดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP พบวา่  

ดา้นบุคลากร(Man) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัความส าคญั ท่ีระดบัมาก ใน
หวัขอ้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของพนกังานในการผลิตมากท่ีสุด จ านวน 134 แห่ง 
(ร้อยละ 66.00)   และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู ่ท่ีระดบัปานกลาง ในหวัขอ้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ Primary GMP ของพนักงานในการผลิตมากท่ีสุด จ านวน 101 แห่ง     
(ร้อยละ 49.80) 

ดา้นเงินทุน (Money) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดบัความส าคญั ท่ีระดบัมาก ในหวัขอ้
การประมาณค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน ในการน ามาใช้พฒันาสถานท่ีผลิตมากท่ีสุด จ านวน 130 แห่ง      
(ร้อยละ 64.00) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู ่ท่ีระดบัปานกลาง ในหวัขอ้
การประมาณค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน ในการน ามาใช้พฒันาสถานท่ีผลิตมากท่ีสุด จ านวน 87  แห่ง      
(ร้อยละ 42.90) 

ด้านวัตถุดิบ  (Material/ Machine/ Manufacturing) ผู ้ประกอบการให้ความถ่ีในระดับ
ความส าคญัท่ีระดบัมาก ในหัวขอ้ กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน และหัวขอ้สถานท่ีผลิต     
มีความสะอาด  และถูกหลักอนามัย ท่ี ดี มาก ท่ี สุด  จ านวน  144 แห่ง (ร้อยละ 70.90) และ
ผูป้ระกอบการใหค้วามถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู ่ท่ีระดบัมาก ในหวัขอ้สถานท่ีผลิต มีความสะอาด 
และถูกหลกัอนามยัท่ีดีมากท่ีสุด จ านวน 129  แห่ง (ร้อยละ 63.50) 

ด้านการบริหารจดัการ (Management) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดับความส าคญัท่ี
ระดับมาก ในหัวข้อ ผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยื่นขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์Primary GMP   
มากท่ีสุด จ านวน 143 แห่ง (ร้อยละ 70.40) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู ่ 
ท่ีระดบัมาก ในหัวขอ้ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และสนใจในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์Primary GMP 
และหัวข้อผูบ้ริหาร มีแผนในการยื่นขอปฏิบติัตามหลักเกณฑ์  Primary GMP มากท่ีสุด จ านวน      
118  แห่ง (ร้อยละ 58.10) 
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ตารางท่ี 4.4 ระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ต่อการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 
ปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตัติาม 

หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติขั้นต้น 
(Primary GMP) 

ระดบัความส าคญั ในการส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 

จ านวน (ร้อยละ) n=203 

ระดบัทีเ่ป็นอยู่ ในการปฏบิัตติาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP 
จ านวน (ร้อยละ) n=203 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

ปัจจยัด้านการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (ตามหลกั 4 P’s) 
5. ด้านสถานที่ติดต่อขออนุญาต (Place) 
5.1 สถานท่ีติดต่อขออนุญาตมีความเหมาะสม และสะดวกในการเดินทาง 

 
10 (4.9) 

 
55 (27.1) 

 
138 (68.0) 

 
17 (8.4) 

 
83 (40.9) 

 
103 (50.7) 

5.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยืน่ขออนุญาต 12 (5.9) 50 (24.6) 141 (69.5) 14 (6.9) 84 (41.4) 105 (51.7) 
6. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย (Price) 
6.1 ความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑP์rimary 
GMP 

 
 

9 (4.4) 

 
 

63 (31.0) 

 
 

131 (64.5) 

 
 

15 (7.4) 

 
 

99 (48.8) 

 
 

89 (43.8) 
6.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีใชใ้นการด าเนินงานเช่น ค่าเดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้ 12 (5.9) 80 (39.4) 111 (54.7) 28 (13.8) 101 (49.8) 74 (36.5) 
7. ด้านข้อมูล หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP (Product) 
7.1 การจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี อธิบายให้ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมาย 
หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP 

 
 

5 (2.5) 

 
 

53 (26.1) 

 
 

146 (71.4) 

 
 

10 (4.9) 

 
 

89 (43.8) 

 
 

104 (51.2) 
7.2 ความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี สสจ. ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
มาตรฐาน Primary GMP 

 
11 (5.4) 

 
53 (26.1) 

 
139 (68.5) 

 
9 (4.4) 

 
79 (38.9) 

 
115 (56.7) 
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ตารางท่ี 4.4 ระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ต่อการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

ปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตัติาม 
หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติขั้นต้น 

(Primary GMP) 

ระดบัความส าคญั ในการส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 

จ านวน (ร้อยละ) n=203 

ระดบัทีเ่ป็นอยู่ ในการปฏบิัตติาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP 
จ านวน (ร้อยละ) n=203 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 
7.3 การมีตวัอยา่ง/แบบอยา่ง เกณฑม์าตรฐาน Primary GMP ให้เห็น หรือศึกษาดูเป็นแบบอยา่งใน
การปฏิบติัตาม 

 
11 (5.4) 

 
68 (33.5) 

 
124 (61.1) 

 
13 (6.4) 

 
84 (41.4) 

 
106 (52.2) 

8. ด้านการน าเสนอข้อมูล (Promotion) 
8.1 ความครอบคลุม ของการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ.   

 
 

13 (6.4) 

 
 

71 (35.0) 

 
 

119 (58.6) 

 
 

18 (8.9) 

 
 

90 (44.3) 

 
 

95 (46.8) 
8.2 ความต่อเน่ือง ของการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ. 

 
8 (3.9) 

 
71 (35.0) 

 
124 (61.1) 

 
19 (9.4) 

 
91 (44.8) 

 
93 (45.8) 

8.3 ความน่าสนใจของส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมายในการปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑP์rimary GMP ของ อย./ สสจ. 

 
12 (5.9) 

 
75 (36.9) 

 
116 (57.1) 

 
15 (7.4) 

 
91 (44.8) 

 
97 (47.8) 

8.4 มีการสร้างภาพลกัษณ์/ สญัลกัษณ์โดยเฉพาะส าหรับสถานท่ีให้บริการ และทีมงาน Primary 
GMP อยา่งเด่นชดั   

 
15 (7.4) 

 
85 (41.9) 

 
103 (50.7) 

 
24 (11.8) 

 
92 (45.3) 

 
87 (42.9) 

8.5 มีการสร้าง แสดงจุดให้ความรู้ ส าหรับศึกษาเร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ 5 (2.5) 58 (28.6) 140 (69.0) 23 (11.3) 86 (42.4) 94 (46.3) 
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จากตารางท่ี 4.4 แสดงความถ่ีร้อยละ ของระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยั
ดา้นการให้บริการของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary 
GMP พบวา่  

ด้านสถานท่ีติดต่อขออนุญาต (Place) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดับความ 
ส าคญั ท่ีระดบัมาก ในหัวขอ้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขออนุญาตมากท่ีสุด 
จ านวน 141 แห่ง (ร้อยละ 69.50) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดบั
ปานกลาง ในหวัขอ้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขออนุญาตมากท่ีสุด จ านวน 105 
แห่ง (ร้อยละ 51.70)  

ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย (Price) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดับความส าคญั ท่ีระดับมาก     
ในหัวขอ้ความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
Primary GMP มากท่ีสุด จ านวน 131 แห่ง (ร้อยละ 64.50) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของ
ระดับท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดบัปานกลาง ในหัวข้อค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีใช้ในการด าเนินงานเช่น ค่าเดินทาง     
ค่าท าเอกสาร เป็นตน้มากท่ีสุด จ านวน 101  แห่ง (ร้อยละ 49.80) 

ด้านข้อมูล หลักเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP (Product) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีใน
ระดับความส าคัญท่ีระดับมาก ในหัวข้อ  การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี อธิบายให้ความชัดเจน ของ
รายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP มากท่ีสุด จ านวน 146 
แห่ง (ร้อยละ 71.40) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดบัมาก ในหวัขอ้
ความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี สสจ. ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน 
Primary GMP มากท่ีสุด จ านวน 115 แห่ง (ร้อยละ 56.70) 

ดา้นการน าเสนอขอ้มูล (Promotion) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดบัความส าคญัท่ีระดบั
มาก ในหวัขอ้ มีการสร้าง แสดงจุดใหค้วามรู้ ส าหรับศึกษาเร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ มากท่ีสุด 
จ านวน 140 แห่ง (ร้อยละ 69.00) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดบัท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดบั
มาก ในหวัขอ้ความน่าสนใจของส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมายในการปฏิบติั
ตาม หลกัเกณฑP์rimary GMP ของ อย./ สสจ.มากท่ีสุด จ านวน 97 แห่ง (ร้อยละ 47.80) 
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ตารางท่ี 4.5 ระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์ต่อการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 
ปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการปฏิบตัติาม 

หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ใีนการผลติขั้นต้น 
(Primary GMP) 

ระดบัความส าคญั ในการส่งเสริมให้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 

จ านวน (ร้อยละ) n=203 

ระดบัทีเ่ป็นอยู่ ในการปฏบิัตติาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP 
จ านวน (ร้อยละ) n=203 

น้อย ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง มาก 

ปัจจยัด้านลูกค้า ต่อผลติภณัฑ์ (ตามหลกั 4 P’s) 
9. ด้านสถานที่ติดต่อ ซื้อผลติภณัฑ์ (Place) 
9.1 แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. 

 
8 (3.9) 

 
54 (26.6) 

 
141 (69.5) 

 
11 (5.4) 

 
74 (36.5) 

 
118 (58.1) 

9.2 ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน 15 (7.4) 71 (35.0) 117 (57.6) 13 (6.4) 80 (39.4) 110 (54.2) 
10. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย (Price) 
10.1 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกวา่เดิม 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ 

 
 

5 (2.5) 

 
 

30 (14.8) 

 
 

168 (82.8) 

 
 

19 (9.4) 

 
 

82 (40.4) 

 
 

102 (50.2) 
10.1 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบัคุณภาพท่ีผ่านการรับรองจากภาครัฐ 6 (3.0) 35 (17.2) 162 (79.8) 14 (6.9) 72 (35.5) 117 (57.6) 
11. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
11.1 ลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑสู์งข้ึน (มีเลข อย.) 

 
5 (2.5) 

 
30 (14.8) 

 
168 (82.8) 

 
8 (3.9) 

 
51 (25.1) 

 
114 (70.9) 

11.2 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะคงสภาพดี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 6 (3.0) 35 (17.2) 162 (79.8) 5 (2.5) 51 (25.1) 147 (72.4) 
11.3 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะมีคุณภาพคงท่ี 5 (2.5) 38 (18.7) 160 (78.8) 6 (3.0) 59 (29.1) 138 (68.0) 
12. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
12.1 มีการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัผลิตภณัฑม์ากข้ึน โดยการบอกต่อของลูกคา้ 

 
3 (1.5) 

 
45 (22.2) 

 
155 (76.4) 

 
4 (2.0) 

 
66 (32.5) 

 
133 (65.5) 

12.2 การมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าให้ยอดขายดีข้ึน 5 (2.5) 38 (18.7) 160 (78.8) 5 (2.5) 54 (26.6) 144 (70.9) 

46 
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จากตารางท่ี 4.5 แสดงความถ่ีร้อยละ ของระดบัความส าคญั และระดบัท่ีเป็นอยู ่ของปัจจยั
ดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์(ตามหลกั 4 P’s) ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP พบวา่  

ด้านสถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภัณฑ์  (Place) ผู ้ประกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดับ
ความส าคญั ท่ีระดบัมาก ในหัวขอ้แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. มากท่ีสุด จ านวน 
141 แห่ง (ร้อยละ 69.50) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดับท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดับมาก        
ในหวัขอ้ แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. มากท่ีสุด จ านวน 118 แห่ง (ร้อยละ 58.10)  

ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย (Price) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดับความส าคญั ท่ีระดับมาก      
ในหัวขอ้ลูกคา้คิดว่า ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกวา่เดิม 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ มากท่ีสุด จ านวน 168 แห่ง (ร้อยละ 82.80) และผูป้ระกอบการ
ให้ความถ่ีสูงสุดของระดับท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดับปานกลาง ในหัวข้อลูกค้าคิดว่า ราคาผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากภาครัฐมากท่ีสุด จ านวน 117  แห่ง (ร้อยละ 57.60) 

ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) ผู ้ประกอบการให้ความถ่ีในระดับความส าคัญท่ีระดับมาก         
ในหัวข้อลูกค้ามีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑ์สูงข้ึน (มีเลข อย.) มากท่ีสุด จ านวน     
168 แห่ง (ร้อยละ 82.80) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดับท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดับมาก         
ในหัวขอ้ลูกคา้เช่ือว่า ผลิตภณัฑ์ จะคงสภาพดี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มากท่ีสุด จ านวน 147 
แห่ง (ร้อยละ 72.40) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ผูป้ระกอบการให้ความถ่ีในระดับความส าคัญท่ี
ระดบัมาก ในหัวขอ้ การมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าให้ยอดขายดีข้ึน มากท่ีสุด จ านวน 160 แห่ง (ร้อย
ละ 78.80) และผูป้ระกอบการให้ความถ่ีสูงสุดของระดับท่ีเป็นอยู่ ท่ีระดับมาก ในหัวข้อการมี
เคร่ืองหมาย อย. จะท าใหย้อดขายดีข้ึน มากท่ีสุด จ านวน 144 แห่ง (ร้อยละ 70.90) 
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ส่วนที่ 4 ผลของปัจจัยด้านต่างๆ ต่อการยื่นขอปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น 
(Primary GMP) ของผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในกลุ่มเขตจังหวดัในภาคตะวนัออก 

ในส่วนท่ี 4 จะน าเสนอผลการศึกษาระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ของผูป้ระกอบการกลุ่ม 
OTOP ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 – 4.9  
ตารางท่ี 4.6 ผลของสถานะของสถานประกอบการต่อการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 

สถานะ รายละเอยีด 
สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 

P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน (ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน (ร้อยละ) 

ต าแหน่ง1 

ประธานกลุ่ม/เจา้ของกิจการ 58 (41.4) 82(58.6) 
0.410 ผูท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจในการ

ควบคุมดูแลกิจการ 
30 (47.6) 33 (52.4) 

ระดบัการศึกษา1 

ประถมศึกษา 14 (30.4) 32 (69.6) 

0.146 

มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 18 (36.7) 31 (63.3) 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช/ 
เทียบเท่า  

13 (46.4) 15 (53.6) 

อนุปริญญา /ปวส/ เทียบเท่า 13 (48.1) 14 (51.9) 
ปริญญาตรี 29 (56.9) 22 (43.1) 
สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป  1 (50.0) 1 (50.0) 

ลกัษณะ 
การประกอบ
กิจการ2 

ผูป้ระกอบการรายเด่ียว 26 (34.7) 49 (65.3) 

0.136 

เป็นกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนทัว่ไป  47 (50.5) 46 (49.5) 
เป็นผูผ้ลิตท่ีเป็นวสิาหกิจท่ีจด
ทะเบียนเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME)  

15 (44.1) 19 (55.9) 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพ่ิมช่องทางตลาด 0 (0) 1 (100) 
 
ประเภท
ผลิตภณัฑ์
อาหาร 
ท่ีท าการผลิต1 

น ้าพริกคลุกขา้ว 11 (68.8) 5 (31.2)  
 
0.027* 

ผกั และผลไมแ้ปรรูป 44 (48.9) 46 (51.1) 
เน้ือสตัวแ์ปรรูป 8 (25.0) 24 (75.0) 
ขนมไทย 10 (33.3) 20 (66.7) 
อาหารพร้อมปรุง หรือพร้อม
บริโภคทนัที 

15 (42.9) 20 (57.1) 
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ตารางท่ี 4.6 ผลของสถานะของสถานประกอบการต่อการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP (ต่อ) 

สถานะ รายละเอยีด 
สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 

P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน (ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน (ร้อยละ) 

รายไดเ้ฉล่ียของ
กิจการต่อเดือน1 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 38 (33.3) 76 (66.7) 

0.001* 
15,001 - 30,000 บาท 19 (44.2) 24 (55.8) 
30,001 - 45,000 บาท 8 (57.1) 6 (42.9) 
45,001 - 60,000 บาท 7 (58.3) 5 (41.7) 
60,000 บาทข้ึนไป 16 (80) 4 (20.0) 

ระยะเวลา
ด าเนินกิจการ1 

นอ้ยกวา่ 3 ปี 19 (33.9) 37 (66.1) 

0.006* 
ตั้งแต่ 3.1 - 6 ปี 17 (30.4) 39 (69.6) 
ตั้งแต่ 6.1- 9 ปี 9 (52.9) 8 (47.1) 
ตั้งแต่ 9.1 - 12 ปี 24 (64.9) 13 (35.1) 
12.1 ปีข้ึนไป 19 (51.4) 18 (48.6) 

วตัถุประสงค ์
ในการจดัตั้ง 
กลุ่ม OTOP2 

ตามความตอ้งการสมาชิกของ
ชุมชน 

19 (43.2) 25 (56.8) 

0.775 
ตามนโยบายของผูน้ าชุมชน 5 (55.6) 4 (44.4) 
ตามนโยบายของหน่วยงานรัฐ 15 (45.5) 18 (54.5) 
สร้างรายไดใ้หก้ลุ่ม/สมาชิก 48 (41.4) 68 (58.6) 
อ่ืนๆ เช่น..เพ่ิมช่องทางตลาด.. 1 (100) 0 (0.0) 

อ านาจการ
ตดัสินใจของ
การด าเนิน
กิจการ1 

อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบั
ผูบ้ริหารเพียงคนเดียว 

31 (36.5) 54 (63.5) 

0.244 
อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบัเสียง
ส่วนมากของกรรมการบริหาร
ของกลุ่ม 

20 (48.8) 21 (51.2) 

อ านาจการตดัสินใจ ข้ึนกบัเสียง
ส่วนมากของสมาชิกภายในกลุ่ม 

37 (48.1) 40 (56.7) 

 
1 ทดสอบดว้ย Chi-square test   
2 ทดสอบดว้ย Fisher’s exact test    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α =0.05 
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จากตารางท่ี 4.6 ปัจจยัเก่ียวกับสถานะต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ประเภท
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท าการผลิตท่ีแตกต่างกนั มีผลกับการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.027) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั มีผล
กบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.001) และระยะเวลา
ด าเนินกิจการของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.006)  

ส าหรับสถานะในหัวข้อ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ลักษณะการประกอบกิจการ 
วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งกลุ่ม OTOP และอ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ไม่มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP   
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ตารางท่ี 4.7 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยื่นขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  

หัวข้อ 
ระดบั

ความส าคญั 
 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์Primary 
GMP ของพนกังานในการผลิต1   

นอ้ย 1 (6.7) 14 (93.3) 
< 0.01* ปานกลาง 14 (25.5) 41 (74.5) 

มาก 73 (54.9) 60 (45.1) 
1.2 การท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
Primary GMP ของพนกังานในการผลิต1 

นอ้ย 2 (10.5) 17 (89.5) 
< 0.01* ปานกลาง 11 (22.0) 39 (78.0) 

มาก 75 (56.0) 59 (44.0) 
2.ด้านเงนิทุน 
2.1 การประมาณค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ใน
การน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต1 

นอ้ย 4 (14.3) 24 (85.7) 

< 0.01* ปานกลาง 15 (33.3) 30 (66.7) 
มาก 69 (53.1) 61 (46.9) 

2.2 แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ี
จะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต1 

นอ้ย 6 (17.1) 29 (82.9) 
0.002* ปานกลาง 20 (42.6) 27 (57.4) 

มาก 62 (51.2) 59 (48.8) 
2.3 แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อบต./เทศบาล ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต1 

นอ้ย 33 (41.2) 47 (58.8) 
0.738 ปานกลาง 24 (48.0) 26 (52.0) 

มาก 31 (42.5) 42 (57.5) 
2.4 แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME 
BANK หรือธนาคารท่ีร่วมสนบัสนุน
โครงการ OTOP) ท่ีจะน ามาใชใ้นการ
พฒันาสถานท่ีผลิต1 

นอ้ย 23 (34.3) 44 (65.7) 

0.153 
ปานกลาง 23 (44.2) 29 (55.8) 
มาก 42 (50.0) 42 (50.0) 

3.ด้านวตัถุดบิ 
3.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการ
รับรอง อย.แลว้1 

นอ้ย 7 (21.2) 26 (78.8) 
0.001* ปานกลาง 20 (34.5) 38 (65.5) 

มาก 61 (54.5) 51 (45.5) 
3.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ยงัไม่ไดรั้บ
การรับรอง อย.1 

 

นอ้ย 27 (42.2) 37 (57.8) 
0.026* ปานกลาง 14 (28.6) 35 (71.4) 

มาก 47 (52.2) 43 (47.8) 
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ตารางท่ี 4.7 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยื่นขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบั

ความส าคญั 
 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

3.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มี
คุณภาพ มาตรฐาน1 

นอ้ย 2 (18.2) 9 (81.8) 
< 0.01* ปานกลาง 8 (16.3) 41 (83.7) 

มาก 78 (54.5) 65 (45.5) 
3.4 กระบวนการผลิต มีคุณภาพ
มาตรฐาน2 

นอ้ย 0 8 (100) 

< 0.01* ปานกลาง 8 (15.7) 43 (84.3) 
มาก 80 (55.6) 64 (44.4) 

3.5 สถานท่ีผลิต มีความสะอาด และถูก
หลกัอนามยัท่ีดี2 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) 
< 0.01* ปานกลาง 9 (17.6) 42 (82.4) 

มาก 78 (54.2) 66 (45.8) 
4. ด้านการบริหารจดัการ 
4.1 ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และสนใจในการยืน่
ขอปฏิบติัตามหลกั Primary GMP1 

นอ้ย 0 11 (100) 
< 0.01* ปานกลาง 10 (20.0) 40 (80.0) 

มาก 78 (54.9) 64 (45.1) 
4.2 ผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยืน่
ขอปฏิบติัตามหลกั Primary GMP1 

 

นอ้ย 1 (11.1) 8 (88.9) 
< 0.01* ปานกลาง 11 (21.6) 40 (78.4) 

มาก 76 (53.1) 67 (46.9) 
4.3 ผูบ้ริหาร มีแผนในการยืน่ขอปฏิบติั
ตามหลกั Primary GMP1 

นอ้ย 1 (10.0) 9 (90.0) 
< 0.01* ปานกลาง 12 (22.6) 41 (77.4) 

มาก 75 (53.6) 65 (46.4) 
4.4 ผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุม การ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนในการยืน่
ขอปฏิบติัตามหลกั Primary GMP2 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) 
< 0.01* ปานกลาง 12 (21.1) 45 (78.9) 

มาก 75 (54.3) 63 (45.7) 
 

1 ทดสอบดว้ย Chi-square test   
2 ทดสอบดว้ย Fisher’s exact test    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α =0.05 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลของระดบัความส าคญัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ  ต่อการยื่น
ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP พบวา่ ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นบุคลากร ใน
หัวขอ้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของพนกังานในการผลิต มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติั
ตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.01) และหัวขอ้การท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของพนักงานในการผลิต มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.01)  

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นเงินทุน ในหัวขอ้การประมาณค่าใช้จ่ายท่ีชดัเจน 
ในการน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P-value = <0.01) และหัวข้อแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนา
สถานท่ีผลิต มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 
0.002) 

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นวตัถุดิบ ในหัวขอ้วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ไดรั้บ
การรับรอง อย.แลว้ มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value 
= <0.01) หัวขอ้วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง อย. มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.026) หัวขอ้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ผลิต มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-
value = <0.01) หัวขอ้กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
GMP อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.01) และหัวขอ้สถานท่ีผลิต มีความสะอาด และถูก
หลกัอนามยัท่ีดี มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 
<0.01) 

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นการบริหารจดัการ ในหัวขอ้ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และ
สนใจในการยื่นขอปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ Primary GMP มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม Primary 
GMP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = <0.01) หัวข้อผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยื่นขอ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P-value = <0.01) หัวข้อผูบ้ริหาร มีแผนในการยื่นขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary 
GMP มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.01) และ
หัวข้อผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุม การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนในการยื่นขอปฏิบติัตาม
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หลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลกับการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
(P-value = <0.01) 

ส่วนของปัจจยัดา้นเงินทุน ในหัวขอ้แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อบต./
เทศบาล ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาสถานท่ีผลิต และหัวขอ้แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME 
BANK หรือธนาคารท่ีร่วมสนับสนุนโครงการ OTOP) ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาสถานท่ีผลิต 
พบวา่ ไม่มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
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ตารางท่ี 4.8 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  

หัวข้อ 
ระดบั

ความส าคญั 
 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านสถานทีต่ดิต่อขออนุญาต 
1.1 สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความ
เหมาะสม และสะดวกในการเดินทาง1 

นอ้ย 1 (10.0) 9 (90.0) 
0.002* ปานกลาง 16 (29.1) 39 (70.9) 

มาก 71 (51.4) 67 (48.6) 
1.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ี
ติดต่อยืน่ขออนุญาต2 

 

นอ้ย 2 (16.7) 10 (83.3) 
< 0.01* ปานกลาง 12 (24.0) 38 (76.0) 

มาก 74 (52.5) 67 (47.5) 
2. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย 
2.1 ความเหมาะสมของราคา/ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยืน่ขอ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP1 

นอ้ย 3 (33.3) 6 (66.7) 

0.010* 
ปานกลาง 18 (28.6) 45 (71.4) 
มาก 67 (51.1) 64 (48.9) 

2.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
เช่น ค่าเดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้1 

นอ้ย 4 (33.3) 8 (66.7) 
0.238 ปานกลาง 30 (37.5) 50 (62.5) 

มาก 54 (48.6) 57 (51.4) 
3. ด้านข้อมูล หลกัเกณฑ์มาตรฐาน 
Primary GMP 
3.1 การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี อธิบายให้
ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบั
ขอ้มูล ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ Primary 
GMP2 

นอ้ย 1 (14.3) 6 (85.7) 

0.015* 

ปานกลาง 19 (31.7) 41 (68.3) 
มาก 68 (50.0) 68 (50.0) 

3.2 ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี สสจ. 
ท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการยืน่ขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP2 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) 
0.144 ปานกลาง 18 (34.0) 35 (66.0) 

มาก 69 (47.6) 76 (52.4) 
3.3 การมีตวัอยา่ง/แบบอยา่ง เกณฑ ์
Primary GMP ใหเ้ห็น หรือศึกษาดูเป็น
แบบอยา่งในการปฏิบติัตาม1 

นอ้ย 2 (18.2) 9 (81.8) 
0.020* ปานกลาง 17 (32.1) 36 (67.9) 

มาก 69 (49.6) 70 (50.1) 
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ตารางท่ี 4.8 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบั

ความส าคญั 
 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4. ด้านการน าเสนอข้อมูล 
4.1 ความครอบคลุม ของการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ.1 

นอ้ย 3 (27.3) 8 (72.7) 

0.026* 
ปานกลาง 22 (32.4) 46 (67.6) 
มาก 63 (50.8) 61 (49.2) 

4.2 ความต่อเน่ือง ของการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ.1 

นอ้ย 5 (38.5) 8 (61.5) 

0.178 
ปานกลาง 25 (35.2) 46 (64.8) 
มาก 58 (48.7) 61 (51.3) 

4.3 ความน่าสนใจของส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้
กฎหมายในการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ.2 

นอ้ย 3 (37.5) 5 (62.5) 

0.024* 
ปานกลาง 22 (31.0) 49 (69.0) 
มาก 63 (50.8) 61 (49.2) 

4.4 มีการสร้างภาพลกัษณ์/ สญัลกัษณ์
โดยเฉพาะส าหรับสถานท่ีใหบ้ริการ 
และทีมงาน Primary GMP อยา่งเด่นชดั1 

นอ้ย 2 (16.7) 10 (83.3) 
0.020* ปานกลาง 27 (36.0) 48 (64.0) 

มาก 59 (50.9) 57 (49.1) 

4.5 มีการสร้าง แสดงจุดใหค้วามรู้ 
ส าหรับศึกษาเร่ือง Primary GMP 
โดยเฉพาะ1 

นอ้ย 7 (46.7) 8 (53.3) 

0.142 ปานกลาง 30 (35.3) 55 (64.7) 

มาก 51 (49.5) 52 (50.5) 

 

1 ทดสอบดว้ย Chi-square test   
2 ทดสอบดว้ย Fisher’s exact test    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α =0.05 
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จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลของระดับความส าคัญเก่ียวกับปัจจยัด้านการให้บริการของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ต่อการยื่นขอปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์  Primary GMP พบว่า 
ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นสถานท่ีติดต่อขออนุญาต ในหวัขอ้สถานท่ีติดต่อขออนุญาต 
มีความเหมาะสม และสะดวกในการเดินทาง มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.002) และหัวขอ้มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขอ
อนุญาต มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = <0.01)  

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย ในหวัขอ้ความเหมาะสมของราคา/ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติั
ตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.010)  

ผูป้ระกอบการให้ระดับความส าคญัด้านข้อมูล หลักเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ใน
หัวขอ้การจดัให้มีเจา้หน้าท่ี อธิบายให้ความชัดเจน ของรายละเอียดเก่ียวกับขอ้มูล ขอ้กฎหมาย 
หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ (P-value = 0.015) และหัวขอ้การมีตวัอย่าง/แบบอย่าง เกณฑ์ Primary GMP ให้เห็น หรือ
ศึกษาดูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม Primary GMP อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.020) 

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นการน าเสนอขอ้มูล ในหัวขอ้ความครอบคลุม ของ
การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของ อย./ 
สสจ. มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.026) และ
หัวขอ้ความน่าสนใจของส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัข้อมูล ขอ้กฎหมายในการปฏิบติัตาม 
หลักเกณฑ์Primary GMP ของ อย./ สสจ. มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม Primary GMP อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.024) และหัวข้อมีการสร้างภาพลักษณ์/ สัญลักษณ์โดยเฉพาะ
ส าหรับสถานท่ีให้บริการ และทีมงาน  Primary GMP อย่างเด่นชัด มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.020) 

ส่วนของปัจจยัดา้นราคา/ค่าใช้จ่าย ในหัวขอ้ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีใช้ในการด าเนินงานเช่น ค่า
เดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้ พบวา่ ไม่มีผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP  

ด้านข้อมูล หลักเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ในหัวข้อความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี 
สสจ. ท่ีให้บริการเก่ียวกบัการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP พบวา่ ไม่มีผล
กบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
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ดา้นการน าเสนอขอ้มูล ในหวัขอ้ความต่อเน่ือง ของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมาย
เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์Primary GMP ของ อย./ สสจ. และหวัขอ้มีการสร้าง แสดงจุดให้
ความรู้ ส าหรับศึกษาเร่ือง  Primary GMP โดยเฉพาะ พบว่า ไม่มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม 
Primary GMP 
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ตารางท่ี 4.9 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ์ ต่อการยื่นขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  

หัวข้อ 
ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านสถานทีต่ดิต่อ ซ้ือผลติภัณฑ์ 
1.1 แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจใน
สินคา้ท่ีมี อย.2 

นอ้ย 0 5 (100) 
0.002* ปานกลาง 17 (29.3) 41 (70.7) 

มาก 71 (50.7) 69 (49.3) 
1.2 ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
สถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน2 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) 
0.001* ปานกลาง 14 (25.9) 40 (74.1) 

มาก 73 (51.8) 68 (48.2) 
2. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย 
2.1 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑท่ี์ผา่น
การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้ง
แพงข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจากตน้ทุนดา้น
ประกนัคุณภาพ1 

นอ้ย 9 (60.0) 6 (40.0) 

0.377 
ปานกลาง 31 (43.7) 40 (56.3) 

มาก 48 (41.0) 69 (59.0) 

2.2 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑ์
เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีผา่นการรับรอง
จากหน่วยงานรัฐ2 

นอ้ย 1 (33.3) 2 (66.7) 
0.061 ปานกลาง 22 (32.8) 45 (67.2) 

มาก 65 (48.9) 68 (51.1) 
3.ด้านผลติภณัฑ์ 
3.1 ลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภณัฑสู์งข้ึน (มีเลข อย.)2 

นอ้ย 0 5 (100) 
0.012* ปานกลาง 8 (26.7) 22 (73.3) 

มาก 80 (47.6) 88 (52.4) 
3.2 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะคงสภาพดี 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด2 

นอ้ย 1 (16.7) 5 (83.3) 
0.294 ปานกลาง 13 (37.1) 22 (62.9) 

มาก 74 (45.7) 88 (54.3) 
3.3 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะมีคุณภาพ
คงท่ี2 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) 
0.146 ปานกลาง 12 (31.6) 26 (68.4) 

มาก 75 (46.9) 85 (53.1) 
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ตารางท่ี 4.9 ผลของระดบัความส าคญั เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ์ ต่อการยื่นขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

 

สถานะการยืน่ขออนุญาต n=203 
P-value ยืน่ขออนุญาตแล้ว 

จ านวน(ร้อยละ) 
ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
4.1 มีการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั
ผลิตภณัฑม์ากข้ึนโดยการบอกต่อของ
ลูกคา้2 

นอ้ย 1 (33.3) 2 (66.7) 

0.134 
ปานกลาง 14 (31.1) 31 (68.9) 
มาก 73 (47.1) 82 (52.9) 

4.2 การมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าให้
ยอดขายดีข้ึน2 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) 
0.007* ปานกลาง 9 (23.7) 29 (76.3) 

มาก 78 (48.8) 82 (51.2) 

 
1 ทดสอบดว้ย Chi-square test   
2 ทดสอบดว้ย Fisher’s exact test    
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α =0.05 
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จากตารางท่ี 4.9 แสดงผลของระดับความส าคญัเก่ียวกับปัจจยัด้านลูกค้า ต่อผลิตภณัฑ ์     
ต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP พบว่า ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้น
สถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภณัฑ์ ในหวัขอ้แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. มีผลกบัการยื่น
ขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.002) และหวัขอ้ลูกคา้สามารถ
หาซ้ือผลิตภัณฑ์จากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน มีผลกับการยื่นขอปฏิบัติตาม Primary GMP อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P-value = 0.001)  

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ์ ในหัวขอ้ลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภณัฑ์สูงข้ึน (มีเลข อย.) มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (P-value = 0.012)  

ผูป้ระกอบการให้ระดบัความส าคญัดา้นการส่งเสริมการขาย ในหัวขอ้การมีเคร่ืองหมาย 
อย. จะท าให้ยอดขายดีข้ึน มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  
(P-value = 0.007) 

ส่วนของปัจจยัดา้นราคา/ค่าใช้จ่าย ในหัวขอ้ลูกคา้คิดว่า ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกว่าเดิม เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ และหัวขอ้ลูกคา้
คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑ์เหมาะสมกบัคุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากหน่วยงานรัฐ พบวา่ ไม่มีผลกบัการ
ยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP  

ดา้นผลิตภณัฑ์ ในหวัขอ้ลูกคา้เช่ือว่า ผลิตภณัฑ์ จะคงสภาพดี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และหวัขอ้ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ์ จะมีคุณภาพคงท่ี พบวา่ ไม่มีผลกบัการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
GMP 

ดา้นการส่งเสริมการขาย ในหวัขอ้มีการประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์มากข้ึน โดย
การบอกต่อของลูกคา้ พบวา่ ไมมี่ผลกบัการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางท่ี 4.10  ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านบุคลากร 
1.1 ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของ
พนกังานในการผลิต  

นอ้ย 1 (6.7) 14 (93.3) นอ้ย 4 (20) 16 (80) 
ปานกลาง 14 (25.5) 41 (74.5) ปานกลาง 40 (39.6) 61 (60.4) 
มาก 73 (54.9) 60 (45.1) มาก 44 (53.7) 38 (46.3) 

1.2 การท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  
ของพนกังานในการผลิต 

นอ้ย 2 (10.5) 17 (89.5) นอ้ย 11 (39.3) 17 (60.7) 
ปานกลาง 11 (22.0) 39 (78.0) ปานกลาง 25 (29.1) 61 (70.9) 
มาก 75 (56.0) 59 (44.0) มาก 52 (58.4) 37 (41.6) 

2.ด้านเงนิทุน 
2.1 การประมาณค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ในการน ามาใช้
พฒันาสถานท่ีผลิต 

นอ้ย 4 (14.3) 24 (85.7) นอ้ย 7 (23.3) 23 (76.7) 
ปานกลาง 15 (33.3) 30 (66.7) ปานกลาง 34 (39.1) 53 (60.9) 
มาก 69 (53.1) 61 (46.9) มาก 47 (54.7) 39 (45.3) 

2.2 แหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ีจะน ามาใช้
ในการพฒันาสถานท่ีผลิต 

นอ้ย 6 (17.1) 29 (82.9) นอ้ย 11 (27.5) 29 (72.5) 
ปานกลาง 20 (42.6) 27 (57.4) ปานกลาง 35 (41.2) 50 (58.8) 
มาก 62 (51.2) 59 (48.8) มาก 42 (53.8) 36 (46.2) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

2.3 แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
อบต./เทศบาล ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ี
ผลิต 

นอ้ย 33 (41.2) 47 (58.8) นอ้ย 47 (54.7) 39 (45.3) 
ปานกลาง 24 (48.0) 26 (52.0) ปานกลาง 14 (22.6) 48 (77.4) 
มาก 31 (42.5) 42 (57.5) มาก 27 (49.1) 28 (50.9) 

2.4 แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME BANK 
หรือธนาคารท่ีร่วมสนบัสนุนโครงการ OTOP) ท่ี
จะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต 

นอ้ย 23 (34.3) 44 (65.7) นอ้ย 33 (44.6) 41 (55.4) 
ปานกลาง 23 (44.2) 29 (55.8) ปานกลาง 27 (35.1) 50 (64.9) 
มาก 42 (50.0) 42 (50.0) มาก 28 (53.8) 24 (46.2) 

3.ด้านวตัถุดบิ 
3.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการรับรอง อย.
แลว้ 

นอ้ย 7 (21.2) 26 (78.8) นอ้ย 12 (34.3) 23 (65.7) 
ปานกลาง 20 (34.5) 38 (65.5) ปานกลาง 27 (36.5) 47 (63.5) 
มาก 61 (54.5) 51 (45.5) มาก 49 (52.1) 45 (47.9) 

3.2 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต  ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง 
อย. 
 

นอ้ย 27 (42.2) 37 (57.8) นอ้ย 28 (45.2) 34 (54.8) 
ปานกลาง 14 (28.6) 35 (71.4) ปานกลาง 20 (34.5) 38 (65.5) 
มาก 47 (52.2) 43 (47.8) มาก 40 (48.2) 43 (51.8) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

3.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มีคุณภาพ 
มาตรฐาน 
 

นอ้ย 2 (18.2) 9 (81.8) นอ้ย 4 (40) 6 (60) 
ปานกลาง 8 (16.3) 41 (83.7) ปานกลาง 21 (31.8) 45 (68.2) 
มาก 78 (54.5) 65 (45.5) มาก 63 (49.6) 64 (50.4) 

3.4 กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน นอ้ย 0 8 (100) นอ้ย 3 (30) 7 (70) 
ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8 (15.7) 43 (84.3) ปานกลาง 22 (33.8) 43 (66.2) 
มาก 80 (55.6) 64 (44.4) มาก 63 (49.2) 65 (50.8) 

3.5 สถานท่ีผลิต มีความสะอาด และถูกหลกัอนามยั   
ท่ีดี 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) นอ้ย 6 (46.2) 7 (53.8) 

ปานกลาง 9 (17.6) 42 (82.4) ปานกลาง 17 (27.9) 44 (72.1) 

มาก 78 (54.2) 66 (45.8) มาก 65 (50.4) 64 (49.6) 

4. ด้านการบริหารจดัการ 
4.1 ผูบ้ริหาร เขา้ใจ และสนใจในการยืน่ขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 

นอ้ย 0 11 (100) นอ้ย 2 (9.1) 20 (90.9) 

ปานกลาง 10 (20.0) 40 (80.0) ปานกลาง 19 (30.2) 44 (69.8) 

มาก 78 (54.9) 64 (45.1) มาก 67 (56.8) 51 (43.2) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประกอบกิจการ ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4.2 ผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยืน่ขอปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP 
 

นอ้ย 1 (11.1) 8 (88.9) นอ้ย 3 (17.6) 14 (82.4) 
ปานกลาง 11 (21.6) 40 (78.4) ปานกลาง 19 (25.7) 55 (74.3) 
มาก 76 (53.1) 67 (46.9) มาก 66 (58.9) 46 (41.1) 

4.3 ผูบ้ริหาร มีแผนในการยืน่ขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP 
 

นอ้ย 1 (10.0) 9 (90.0) นอ้ย 4 (19.0) 17 (81.0) 
ปานกลาง 12 (22.6) 41 (77.4) ปานกลาง 18 (28.1) 46 (71.9) 
มาก 75 (53.6) 65 (46.4) มาก 66 (55.9) 52 (44.1) 

4.4 ผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุม การด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
Primary GMP 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) นอ้ย 5 (25.0) 15 (75.0) 

ปานกลาง 12 (21.1) 45 (78.9) ปานกลาง 19 (25.7) 55 (74.3) 

มาก 75 (54.3) 63 (45.7) มาก 64 (58.7) 45 (41.3) 
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จากตารางท่ี 4.10 ผลระหว่างระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู่ เก่ียวกบัปัจจยัด้านการประกอบ
กิจการ  ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP พบวา่  

ด้านบุคลากร กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดบัความส าคญักบัระดับท่ี
เป็นอยู ่ในหวัขอ้ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของพนกังานในการผลิต และหวัขอ้การท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ของพนกังานในการผลิตท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

ด้านเงินทุน กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดับความส าคญักับระดับท่ี
เป็นอยู ่ในหัวขอ้แหล่งเงินทุนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ อบต./เทศบาล ท่ีจะน ามาใชใ้นการ
พฒันาสถานท่ีผลิต ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

ส าหรับหัวขอ้แหล่งเงินทุนจากธนาคาร (เช่น SME BANK หรือธนาคารท่ีร่วมสนับสนุน
โครงการ OTOP) ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาสถานท่ีผลิต กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียื่นขออนุญาตแลว้
และกลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยืน่ขออนุญาตใหร้ะดบัความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยู ่ไม่เหมือนกนั 

ด้านวตัถุดิบ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดับความส าคญักับระดับท่ี
เป็นอยู ่ในหวัขอ้วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการรับรอง อย.แลว้ ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

ดา้นการบริหารจดัการ กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดบัความส าคญักบั
ระดบัท่ีเป็นอยู ่ในหวัขอ้ผูบ้ริหาร เห็นประโยชน์ในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP 
และหัวขอ้ผูบ้ริหาร มีมาตรการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนในการยื่นขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

  

ตารางท่ี 4.11 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัต่อการยื่นขออนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านสถานทีต่ดิต่อขออนุญาต 
1.1 สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความเหมาะสม และ
สะดวกในการเดินทาง 

นอ้ย 1 (10.0) 9 (90.0) นอ้ย 7 (23.5) 13 (76.5) 
ปานกลาง 16 (29.1) 39 (70.9) ปานกลาง 31 (37.3) 52 (62.7) 
มาก 71 (51.4) 67 (48.6) มาก 53 (51.5) 50 (48.5) 

1.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยืน่
ขออนุญาต 
 

นอ้ย 2 (16.7) 10 (83.3) นอ้ย 3 (21.4) 11 (78.6) 
ปานกลาง 12 (24.0) 38 (76.0) ปานกลาง 27 (32.1) 57 (67.9) 
มาก 74 (52.5) 67 (47.5) มาก 58 (55.2) 47 (44.8) 

2. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย 
2.1 ความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
Primary GMP 

นอ้ย 3 (33.3) 6 (66.7) นอ้ย 4 (26.7) 11 (73.3) 
ปานกลาง 18 (28.6) 45 (71.4) ปานกลาง 29 (29.3) 70 (70.7) 
มาก 67 (51.1) 64 (48.9) มาก 55 (61.8) 34 (38.2) 

2.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีใชใ้นการด าเนินงานเช่น ค่า
เดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้ 
 

นอ้ย 4 (33.3) 8 (66.7) นอ้ย 12 (42.9) 16 (57.1) 
ปานกลาง 30 (37.5) 50 (62.5) ปานกลาง 35 (34.7) 66 (65.3) 
มาก 54 (48.6) 57 (51.4) มาก 41 (55.4) 33 (44.6) 
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ตารางท่ี 4.11 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัต่อการยื่นขออนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

3. ด้านข้อมูล หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP 
3.1 การจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี อธิบายใหค้วามชดัเจน 
ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมาย 
หลกัเกณฑม์าตรฐาน Primary GMP 

นอ้ย 1 (14.3) 6 (85.7) นอ้ย 2 (20.0) 8 (80.0) 
ปานกลาง 19 (31.7) 41 (68.3) ปานกลาง 34 (38.2) 55 (61.8) 
มาก 68 (50.0) 68 (50.0) มาก 52 (50.0) 52 (50.0) 

3.2 ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี สสจ. ท่ีใหบ้ริการ
เก่ียวกบัการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑม์าตรฐาน 
Primary GMP 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) นอ้ย 2 (22.2) 7 (77.8) 
ปานกลาง 18 (34.0) 35 (66.0) ปานกลาง 31 (39.2) 48 (60.8) 
มาก 69 (47.6) 76 (52.4) มาก 55 (47.8) 60 (52.2)  

3.3 การมีตวัอยา่ง/แบบอยา่ง เกณฑม์าตรฐาน 
Primary GMP ใหเ้ห็น หรือศึกษาดูเป็นแบบอยา่ง
ในการปฏิบติัตาม 

นอ้ย 2 (18.2) 9 (81.8) นอ้ย 5 (38.5) 8 (61.5) 
ปานกลาง 17 (32.1) 36 (67.9) ปานกลาง 30 (35.7) 54 (64.3) 
มาก 69 (49.6) 70 (50.1) มาก 53 (50.0) 53 (50.0) 
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ตารางท่ี 4.11 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัต่อการยื่นขออนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4. ด้านการน าเสนอข้อมูล 
4.1 ความครอบคลุม ของการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล 
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ.   

นอ้ย 3 (27.3) 8 (72.7) นอ้ย 6 (33.3) 12 (66.7) 
ปานกลาง 22 (32.4) 46 (67.6) ปานกลาง 35 (38.9) 55 (61.1) 
มาก 63 (50.8) 61 (49.2) มาก 47 (49.5) 48 (50.0) 

4.2 ความต่อเน่ือง ของการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล 
ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ. 

นอ้ย 5 (38.5) 8 (61.5) นอ้ย 9 (47.4) 10 (52.6) 
ปานกลาง 25 (35.2) 46 (64.8) ปานกลาง 33 (36.3) 58 (63.7) 
มาก 58 (48.7) 61 (51.3) มาก 46 (49.5) 47 (50.5) 

4.3 ความน่าสนใจของส่ือประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 
เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมายในการปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑP์rimary GMP ของ อย./ สสจ. 

นอ้ย 3 (37.5) 5 (62.5) นอ้ย 5 (33.3) 10 (66.7) 
ปานกลาง 22 (31.0) 49 (69.0) ปานกลาง 33 (36.3) 58 (63.7) 
มาก 63 (50.8) 61 (49.2) มาก 50 (51.5) 47 (48.5) 

4.4 มีการสร้างภาพลกัษณ์/ สญัลกัษณ์โดยเฉพาะ
ส าหรับสถานท่ีใหบ้ริการ และทีมงาน Primary 
GMP อยา่งเด่นชดั 

นอ้ย 2 (16.7) 10 (83.3) นอ้ย 9 (37.5) 15 (62.5) 
ปานกลาง 27 (36.0) 48 (64.0) ปานกลาง 37 (40.2) 55 (59.8) 
มาก 59 (50.9) 57 (49.1) มาก 42 (48.3) 45 (51.7) 

69 

 



70 
 

    
 

ตารางท่ี 4.11 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการให้บริการของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัต่อการยื่นขออนุญาตปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4.5 มีการสร้าง แสดงจุดใหค้วามรู้ ส าหรับศึกษา
เร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ 

นอ้ย 7 (46.7) 8 (53.3) นอ้ย 9 (39.1) 14 (60.9) 
ปานกลาง 30 (35.3) 55 (64.7) ปานกลาง 27 (31.4) 59 (68.6) 
มาก 51 (49.5) 52 (50.5) มาก 52 (55.3) 42 (44.7) 
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จากตารางท่ี 4.11 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP พบวา่  

ด้านสถานท่ี ติดต่อขออนุญาต กลุ่มผู ้ประกอบการท่ีย ังไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดับ
ความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยู ่ในหัวขอ้สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความเหมาะสม และสะดวกใน
การเดินทาง และหัวข้อมีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขออนุญาต ท่ีระดับไม่
เหมือนกนั 

ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดบัความส าคญักบัระดบั
ท่ีเป็นอยู่ ในหัวข้อความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่นขอปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP และหัวขอ้ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าท า
เอกสาร เป็นตน้ ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

ดา้นขอ้มูล หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาต
ให้ระดบัความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยู ่ในหัวขอ้การจดัให้มีเจา้หน้าท่ี อธิบายให้ความชดัเจน ของ
รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP และหัวข้อการมี
ตวัอยา่ง/แบบอยา่ง เกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP ให้เห็น หรือศึกษาดูเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติั
ตาม ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 

ดา้นการน าเสนอขอ้มูล กลุ่มผูป้ระกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดบัความส าคญักบั
ระดบัท่ีเป็นอยู่ ในหัวขอ้ความครอบคลุม ของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของ อย./ สสจ. หวัขอ้ความต่อเน่ือง ของการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูล ขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของ อย./ สสจ. หัวขอ้ความ
น่าสนใจของส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ เก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมายในการปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์
Primary GMP ของ อย./ สสจ. หัวขอ้มีการสร้างภาพลกัษณ์/ สัญลกัษณ์โดยเฉพาะส าหรับสถานท่ี
ใหบ้ริการ และทีมงาน Primary GMP อยา่งเด่นชดั ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP  

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

1. ด้านสถานทีต่ดิต่อ ซ้ือผลติภัณฑ์ 
1.1 แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. 

นอ้ย 0 5 (100) นอ้ย 3 (27.3) 8 (72.7) 
ปานกลาง 17 (29.3) 41 (70.7) ปานกลาง 22 (29.7) 52 (70.3) 
มาก 71 (50.7) 69 (49.3) มาก 63 (53.4) 55 (46.6) 

1.2 ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสถานท่ีต่างๆ 
ง่ายข้ึน 
 

นอ้ย 1 (12.5) 7 (87.5) นอ้ย 7 (53.8) 6 (46.2) 
ปานกลาง 14 (25.9) 40 (74.1) ปานกลาง 25 (31.2) 55 (68.8) 
มาก 73 (51.8) 68 (48.2) มาก 56 (50.9) 54 (49.1) 

2. ด้านราคา/ค่าใช้จ่าย 
2.1 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกวา่เดิม 
เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ 

นอ้ย 9 (60.0) 6 (40.0) นอ้ย 15 (78.9) 4 (21.1) 
ปานกลาง 31 (43.7) 40 (56.3) ปานกลาง 31 (37.8) 51 (62.2) 
มาก 48 (41.0) 69 (59.0) มาก 42 (41.2) 60 (58.8) 

2.2 ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑเ์หมาะสมกบั
คุณภาพท่ีผา่นการรับรองจากหน่วยงานรัฐ 

นอ้ย 1 (33.3) 2 (66.7) นอ้ย 9 (64.3) 5 (35.7) 
ปานกลาง 22 (32.8) 45 (67.2) ปานกลาง 25 (34.7) 47 (65.3) 
มาก 65 (48.9) 68 (51.1) มาก 54 (46.2) 63 (53.8) 
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ตารางท่ี 4.12 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยูเ่ก่ียวกบัปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

3.ด้านผลติภณัฑ์ 
3.1 ลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑสู์งข้ึน (มีเลข อย.) 

นอ้ย 0 5 (100) นอ้ย 2 (25.0) 6 (75.0) 
ปานกลาง 8 (26.7) 22 (73.3) ปานกลาง 13 (25.5) 38 (74.5) 
มาก 80 (47.6) 88 (52.4) มาก 73 (50.7) 71 (49.3) 

3.2 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะคงสภาพดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

นอ้ย 1 (16.7) 5 (83.3) นอ้ย 0 (0) 5 (100) 
ปานกลาง 13 (37.1) 22 (62.9) ปานกลาง 19 (37.3) 32 (62.7) 
มาก 74 (45.7) 88 (54.3) มาก 69 (46.9) 78 (53.1) 

3.3 ลูกคา้เช่ือวา่ ผลิตภณัฑ ์จะมีคุณภาพคงท่ี 
 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) นอ้ย 1 (16.7) 5 (83.3) 
ปานกลาง 12 (31.6) 26 (68.4) ปานกลาง 19 (32.2) 40 (67.8) 
มาก 75 (46.9) 85 (53.1) มาก 68 (49.3) 70 (50.7) 
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ตารางท่ี 4.12 ผลระหวา่งระดบัความส าคญั กบัระดบัท่ีเป็นอยู ่เก่ียวกบัปัจจยัดา้นลูกคา้ ต่อผลิตภณัฑ ์ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติั   ตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP (ต่อ) 

หัวข้อ 
ระดบัความส าคญัในการยืน่ขออนุญาต n=203 ระดบัทีเ่ป็นอยู่ในการยืน่ขออนุญาต n=203 

ระดบั 
ความส าคญั 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

ระดบั 
ทีเ่ป็นอยู่ 

ยืน่ขออนุญาตแล้ว 
จ านวน(ร้อยละ) 

ยงัไม่ยืน่ขออนุญาต 
จ านวน(ร้อยละ) 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
4.1 มีการประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์
มากข้ึน โดยการบอกต่อของลูกคา้ 
 

นอ้ย 1 (33.3) 2 (66.7) นอ้ย 1 (25.0) 3 (75.0) 
ปานกลาง 14 (31.1) 31 (68.9) ปานกลาง 22 (33.3) 44 (66.7) 
มาก 73 (47.1) 82 (52.9) มาก 65 (48.9) 68 (51.1) 

4.2 การมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าใหย้อดขายดีข้ึน 
 

นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) นอ้ย 1 (20.0) 4 (80.0) 
ปานกลาง 9 (23.7) 29 (76.3) ปานกลาง 15 (27.8) 39 (72.2) 
มาก 78 (48.8) 82 (51.2) มาก 72 (50.0) 72 (50.0) 
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จากตารางท่ี 4.12 ผลระหว่างระดบัความส าคญั กับระดับท่ีเป็นอยู่ เก่ียวกบัปัจจยัด้านลูกค้า ต่อ
ผลิตภณัฑ ์  ต่อการยืน่ขออนุญาตปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP พบวา่  

ด้านสถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู ้ประกอบการท่ียงัไม่ยื่นขออนุญาตให้ระดับ
ความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยู่ ในหัวขอ้ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน      
ท่ีระดบัไม่เหมือนกนั 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในกลุ่มเขตจังหวดัภาคตะวนัออก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วธีิการท่ีดีใน
การผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) ของผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในกลุ่ม
เขตจังหวดัภาคตะวันออก โดยเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Analytical Research) เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administered 
questionnaire) โดยส่งแบบสอบถาม ไปยงัเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเป้าหมาย แลว้ขอ
ความร่วมมือให้เจา้หน้าท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัส่งต่อให้กลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีผลิต
อาหารแปรรูปในภาชนะพร้อมจ าหน่าย แล้วเก็บกลบัมารวบรวมให้ผูท้  าการวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ี
ศึกษา คือ ผูป้ระกอบการกลุ่มหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในกลุ่มเขตจงัหวดัภาคตะวนัออก 
ได้แก่ จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด ท่ีผลิตอาหาร ประเภทอาหารส าเร็จรูปในภาชนะ
พร้อมจ าหน่าย รวมทั้งหมดจ านวน 225 แห่ง  

สรุป และการอภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา สามารถสรุปและ อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ปัจจัยด้านลกัษณะของสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการท่ีท าการศึกษา เป็นผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ในเขตจังหวดัภาค
ตะวนัออก โดย ผูท้  าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประธานกลุ่ม หรือเจา้ของกิจการ (ร้อยละ 
69.0) มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 25.1) และมีลกัษณะการประกอบก
กิจการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนทัว่ไป (ร้อยละ 46.3) ซ่ึงส่วนใหญ่ท าการผลิตผลิตภณัฑ์
อาหาร ประเภท ผกัและผลไมแ้ปรรูป (ร้อยละ 44.3) เน่ืองจากเป็นเขตจงัหวดัท่ีมีแหล่งปลูกผลไม้
จ  านวนมาก จึงมีจ านวนผูป้ระกอบการท่ีผลิตผกัและผลไมแ้ปรรูป มายื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
GMP มากท่ีสุด (ร้อยละ 48.9 ) และมีจ านวนผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
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GMP มากท่ีสุดดว้ย (ร้อยละ 51.1) โดยประเภทผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท าการผลิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
การยื่นขอปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
(Primary GMP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ  (P-value = 0.027) ซ่ึ งวิ เคราะห์จากข้อมูล  พบว่า 
ผลิตภณัฑอ์าหาร ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ยุง่ยาก หรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ซบัซอ้นในกระบวนการผลิต 
ไดแ้ก่ น ้ าพริกคลุกขา้ว หรืออาหารพร้อมปรุง พร้อมบริโภค อาจมีโอกาสท่ีจะมายื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP มากกวา่ ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีกระบวนการผลิตท่ียุง่ยาก หรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีซบัซ้อนใน
กระบวนการผลิต ไดแ้ก่ เน้ือสัตวแ์ปรรูป หรือผกัและผลไมแ้ปรรูป [25, 26, 27, 28] 
 ส าหรับรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติั
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ (Primary GMP) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value = 0.001) โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง            
น้อยกว่า 15,000 บาท และมีสัดส่วนการมายื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP (ร้อยละ 33.3) กบัยงั   
ไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP (ร้อยละ 66.7) นอ้ยกวา่สถานประกอบการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนท่ีสูงกว่า อาจเป็นผลเน่ืองมาจากค่าใช้จ่ายท่ีอาจเพิ่มข้ึน จากการท่ีตอ้งพฒันาสถานท่ีผลิต
อาหาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ [2, 3] ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีได้ศึกษา วตัถุประสงค์ในการจดัตั้งกลุ่ม OTOP     
ก็เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่ม/สมาชิก ดังนั้ นการท่ีจะท าให้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากข้ึน และรายได้ลดลง        
จึงน่าส่งผลท าให้กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้น้อยกว่ามายื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP เป็น
สัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ได ้ 
 ระยะเวลาในการด าเนินกิจการของสถานประกอบการท่ีแตกต่างกนั ก็มีผลต่อการมายื่นขอ
ปฏิบัติตาม Primary GMP อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P-value = 0.006) โดยจากข้อมูลส รุป
ผลการวิจยั พบว่า สถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจการอยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 3 ปี มีสัดส่วนการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP (ร้อยละ33.9) กบัยงัไม่ยื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP (ร้อยละ66.1) น้อยกว่าสถานประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินกิจการท่ีนาน
กวา่ 6 ปี ข้ึนไป อาจเน่ืองมาจากประสบการณ์ในการด าเนินงาน กระบวนงานท่ีเป็นระบบ ระเบียบ
อยูแ่ลว้  ส่งผลท าให้การพฒันาท าไดง่้ายและต่อเน่ือง ประกอบกบัแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ[10] 
ท่ีมีขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการท่ีจะต้องปฏิบติัตาม Primary GMP และแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อประเมินทางเลือกท่ีจะปฏิบัติตาม Primary GMP แล้วจึงมายื่นขอปฏฺบัติตาม 
Primary GMP ซ่ึงตอ้งใช้ระยะเวลาในการตดัสินใจเร่ืองดงักล่าว จึงท าให้ผูป้ระกอบการท่ีด าเนิน
กิจการมานานแลว้ มีโอกาสท่ีจะรับรู้ส่ิงท่ีตอ้งท าก่อน และมีความพร้อมท่ีจะมายื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP ไดม้ากกวา่  
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 2. ปัจจัยด้านการประกอบการกจิการ (ตามหลกั 4 M)  
 เป็นปัจจยัในส่วนของผูป้ระกอบการ ในการด าเนินงานของสถานประกอบการ โดยน าเอา
ทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน อนัประกอบด้วย บุคลากร เงิน วตัถุดิบ มาผ่านกระบวนการบริหารให้การ
ด าเนินงานของธุรกิจประสบผลส าเร็จ หรือเป็นการส ารวจตวัผูป้ระกอบการเองวา่  มีส่ิงใดท่ีตอ้งการ
พฒันา หรือสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ใหส้ามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดได ้  

2.1 ดา้นบุคลากร พบวา่ ความเขา้ใจในหลกัเกณฑ์ Primary GMP และการท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของพนกังาน มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP เพราะวา่มีการ
ให้ความส าคญัในระดบัมาก สอดคล้องกบับริบทของผูป้ระกอบการกลุ่ม OTOP ท่ีการประกอบ
กิจการเป็นลกัษณะกลุ่มผูผ้ลิตชุมชนทัว่ไป มีกลุ่มคนมารวมตวักนัในชุมชน ร่วมกนัผลิต ร่วมกนั
บริหารจดัการ และรับผลประโยชน์ร่วมกนั เป็นธุรกิจขนาดยอ่ม ท่ีตอ้งให้ความส าคญัในส่วนของ
ทรัพยากรดา้นบุคลากรในการด าเนินธุรกิจ ตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ [9]  เพื่อช่วยดูแล 
ควบคุมกระบวนการผลิต ใหเ้ป็นไปตามระบบ และมาตรฐานในการผลิตท่ีไดก้ าหนดมาตรฐานไว ้

2.2 ดา้นเงินทุน พบวา่ การประมาณค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ในการน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต มี
ผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP เพราะว่าผูป้ระกอบการค านึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน จาก
การท่ีตอ้งมีการพฒันาสถานท่ีผลิต และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามมาด้วย จากการท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้
กฎหมายก าหนด และแหล่งเงินทุนของผูป้ระกอบการ ท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาสถานท่ีผลิต ก็มีผล
ต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP เพราะวา่ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนมา ผูป้ระกอบการก็จะตอ้ง
น าเงินของสถานประกอบการท่ีมีอยูใ่นล าดบัแรก มาใชพ้ฒันาสถานประกอบการก่อน มากกวา่จะ
นึกถึงแหล่งเงินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น อบต./เทศบาล หรือแหล่งเงินทุนจากธนาคารต่างๆ ท่ีร่วม
สนับสนุน เพราะคิดว่า กระบวนการท่ีได้มาของแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ อาจพบกบัความยุ่งยาก หรือ
ความไม่สะดวกในการติดต่อขอรับการสนบัสนุนจากแหล่งนั้นๆ สอดคลอ้งตามขอ้มูลการศึกษา
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท  าการวิเคราะห์การด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่า ประเด็นหลกัท่ีตอ้งพฒันา ไดแ้ก่ หลกัการเขียนโครงการขอสนับสนุน
เงินทุน[17] และอาจเกิดความไม่แน่ใจในการท่ีจะไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนหรือไม่  

2.3 ดา้นวตัถุดิบ พบว่า วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ไดรั้บการรับรอง อย.แลว้ และยงัไม่ไดรั้บ
การรับรอง อย. มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP โดยมีการให้ระดบัความส าคญัท่ีระดบั
มาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อาจเน่ืองจากผูป้ระกอบการเกิดความไม่เขา้ใจ หรือไม่แน่ใจ
เก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในกระบวนการผลิตของตน ว่าหากวตัถุดิบได้รับรอง อย.หรือไม่นั้น 
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จะตอ้งมายื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP อีกหรือไม่ อยา่งไร และหากสถานท่ีผลิต มีความสะอาด 
และถูกหลกัอนามยัท่ีดี ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต มีคุณภาพ มาตรฐาน ด าเนิน
กระบวนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐานก็มีผลต่อการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP เน่ืองจากการยื่น
ขอปฏิบติัตาม Primary GMP มีขอ้ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีผลิตอาหาร เคร่ืองมืออุปกรณ์
ท่ีใช้ และกระบวนการผลิตท่ีดี ถูกสุขลกัษณะ[2] จึงท าให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัเร่ือง
ดงักล่าวมาก เพราะหากด าเนินการได้ตามมาตรฐานเหล่าน้ี ก็จะท าให้ยื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
GMP ไดง่้าย ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการมายืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 

2.4 ดา้นการบริหารจดัการ พบวา่ การท่ีผูบ้ริหารเขา้ใจ สนใจ และเห็นประโยชน์ในการยื่น
ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP รวมถึงมีแผน มีมาตรการควบคุม การด าเนินงานใหเ้ป็นไป
ตามแผนในการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary 
GMP เพราะวา่ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัมาก เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือเพิ่มข้ึนจาก
นอ้ยไปมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหาร การจดัการ บริหารธุรกิจขนาดยอ่ม SMEs ท่ีส่วน
ใหญ่กลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP จะมีลกัษณะธุรกิจขนาดยอ่ม มีการลงทุนไม่สูง และอยู่ในรูปแบบ
การด าเนินงานในครอบครัว ซ่ึงมีหัวหน้าครอบครัวท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการเอง และมีหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจบริหารองคก์ร โดยเป็นผูว้างแผนในการน าทรัพยากรทั้ง 4 มาผา่นกระบวนการบริหารให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้[13] แสดงวา่ หากผูบ้ริหารเขา้ใจ สนใจ และเห็นประโยชน์ ก็จะท าแผน 
มีมาตรการควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผน ตามท่ีไดต้ดัสินใจไปในท่ีสุด 
 3. ปัจจัยด้านการให้บริการของส านักงานสาธารณสุขจังหวดั (ตามหลกั 4 P’s)   
  เป็นปัจจยัในส่วนของผูใ้ห้บริการแก่สถานประกอบการในการมาติดต่อ เพื่อยื่นขอปฏิบติั
ตาม Primary GMP โดยน าเอาแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย Place 
Price Product และ Promotion มาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ (ผูม้ารับบริการ)  
และน ามาจดัการตลาดภาครัฐ ท าใหง้านบริการภาครัฐ เขา้ถึงประชาชนได ้ 

3.1 ดา้นสถานท่ีติดต่อขออนุญาต พบว่า สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความเหมาะสม และ
สะดวกในการเดินทาง และมีส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยืน่ขออนุญาต มีผลต่อการยื่น
ขอปฏิบติัตาม Primary GMP สอดคลอ้งกบัแนวคิด การพฒันาการด าเนินงานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี ท่ีมีการปรับรูปแบบการให้บริการ ท าให้
เกิดความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการท่ีจะมารับบริการ ในการเขา้ถึงบริการท่ีง่าย  และเหมาะสม ท าให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผูม้ารับบริการใหม้ากท่ีสุด[7] 
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3.2 ดา้นราคา/ค่าใชจ่้าย พบวา่ ความเหมาะสมของราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการยื่น
ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP แต่ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีใช้ในการด าเนินงานเช่น ค่าเดินทาง ค่าท าเอกสาร เป็นตน้ ไม่มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP โดยผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัราคา/ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพราะคิดว่า 
เป็นส่ิงท่ีสามารถรู้เห็นไดช้ดัเจนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตดัสินใจยื่นขอ
ปฏิบัติตาม Primary GMP หากมีราคาท่ีสูง แต่ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ผูป้ระกอบการอาจไม่ทราบหรือ
ค านวณไดท้นัที จึงไม่ใหค้วามสนใจเท่าท่ีควร 

3.3 ดา้นขอ้มูล หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP พบวา่ การจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี อธิบายให้
ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP มีผล
ต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP แต่ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี สสจ. ท่ีให้บริการเก่ียวกบั
การยื่นขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP และการมีตวัอย่าง/แบบอย่าง เกณฑ์
มาตรฐาน Primary GMP ให้เห็น หรือศึกษาดูเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตาม ไม่มีผลต่อการยืน่ขอ
ปฏิบติัตาม Primary GMP แสดงวา่ผูป้ระกอบการยงัคงให้ความส าคญั และตอ้งการให้มีเจา้หน้าท่ี 
อธิบายให้ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary 
GMP แต่ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ีท่ีมาใหข้อ้มูล หรือให้บริการนั้น ผูป้ระกอบการเองไม่ค่อยให้
ความส าคญั เพราะความเช่ียวชาญอาจแสดงออกมาใหเ้ห็นโดยชดัเจนไม่ได ้

3.4 ดา้นการน าเสนอขอ้มูล พบว่า ความครอบคลุม และความต่อเน่ือง ความน่าสนใจของ
ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้อกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ Primary GMP ของ อย./ สสจ. และการสร้างภาพลกัษณ์/ สัญลกัษณ์โดยเฉพาะส าหรับ
สถานท่ีให้บริการ และทีมงาน Primary GMP อย่างเด่นชัด รวมทั้งการสร้าง แสดงจุดให้ความรู้ 
ส าหรับศึกษาเร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ ไม่มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP แสดง
วา่ผูป้ระกอบการไม่ค่อยให้ความส าคญักบัส่ือประชาสัมพนัธ์ และการน าเสนอส่ือเท่าท่ีควร โดยให้
ความส าคัญไปท่ีสถานท่ีติดต่อ และค่าใช้จ่ายใบอนุญาตมากกว่า ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงใน
กระบวนการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
 4. ปัจจัยด้านลูกค้า ต่อผลติภัณฑ์ (ตามหลกั 4 P’s) ได้แก่ 

เป็นปัจจยัในส่วนของลูกค้า ต่อผลิตภณัฑ์ท่ียื่นขอปฏิบัติตาม Primary GMP โดยน าเอา
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย Place Price Product และ Promotion 
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มาใช้ร่วมกนั เพื่อดูความคิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีมองไปท่ีลูกคา้ว่า ลูกคา้คิดอย่างไรเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑข์องตนเอง ในการปฏิบติัตาม Primary GMP 
 4.1 ดา้นสถานท่ีติดต่อ ซ้ือผลิตภณัฑ์ พบว่า แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. 
และท าให้ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม 
Primary GMP แสดงว่าแหล่งจ าหน่ายสินคา้ท่ีจะน าสินคา้ท่ีผูป้ระกอบการผลิตมาจ าหน่ายในร้าน
ของตนนั้น ใหค้วามส าคญักบัการผลิตท่ีท าตามกฎหมายของ อย. หากไดรั้บการรับรองทางกฎหมาย 
(มี อย.) จะมีโอกาสไดรั้บการน าผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย ณ สถานท่ีต่างๆ ได ้ส่งผลให้ลูกคา้สามารถ
หาซ้ือผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการจากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน 
 4.2 ดา้นราคา/ค่าใช้จ่าย พบวา่ ลูกคา้คิดวา่ ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
ภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ และเหมาะสมกบัคุณภาพท่ีผา่น
การรับรองจากหน่วยงานรัฐ ไม่มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP แสดงวา่สินคา้ท่ีมีราคา
เพิ่มข้ึนหรือไม่ ไม่ค่อยมีความส าคัญต่อลูกค้า อาจเป็นเพราะราคาต้นทุนของวตัถุดิบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงได ้และมีหน่วยงานรัฐท่ีรับผดิชอบในการควบคุมราคาสินคา้  จึงอาจจะให้ความส าคญั
ในเร่ืองอ่ืน เช่น  ยีห่อ้/แบรนด ์มากกวา่   

4.3 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑ์สูงข้ึน (มีเลข 
อย.) มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตาม Primary GMP  แต่ลูกคา้เช่ือว่า ผลิตภณัฑ์ จะคงสภาพดี ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และผลิตภณัฑ ์จะมีคุณภาพคงท่ี ไม่มีผลต่อการยืน่ขอปฏิบติัตาม Primary GMP 
แสดงว่าลูกค้าให้ความส าคญัและต้องการผลิตภณัฑ์อาหาร ต้องมีเลข อย. อย่างเดียว โดยคิดว่า 
ผลิตภณัฑ์ท่ีมี อย. เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้คุณภาพดี มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคอย ก ากบั ดูแลคุณภาพ
ใหแ้ก่ลูกคา้อยูแ่ลว้ 

4.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย พบว่า มีการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัผลิตภณัฑ์มากข้ึน 
โดยการบอกต่อของลูกค้า และการมีเคร่ืองหมาย อย. จะท าให้ยอดขายดีข้ึน มีผลต่อการยื่นขอ
ปฏิบติัตาม Primary GMP แสดงวา่ การมีเคร่ืองหมาย อย. บนผลิตภณัฑ์อาหาร จะท าให้ยอดขายดี
ข้ึน เพราะมีการบอกต่อของลูกคา้ ส่งผลใหเ้กิดความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเก่ียวกับการศึกษาปัจจยัด้านต่างๆ ต่อการยื่นขอ ปฏิบติัตาม 
Primary GMP ในมุมองทั้ง 3 ส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สถานประกอบการ สถานท่ีให้บริการ และ
ลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ ์พบวา่ 
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ผูป้ระกอบการให้ความส าคัญมากสุด เก่ียวกับปัจจัยด้านลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ ในเร่ือง
ผลิตภณัฑ์ และราคา/ค่าใช้จ่าย ซ่ึงผูป้ระกอบการคิดว่า ลูกคา้จะมีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑสู์งข้ึน (มีเลข อย.) และผูป้ระกอบการคิดวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัราคาผลิตภณัฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกว่าเดิม สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิญญา  
ภทัราพรพิสิฐ[20] การศึกษาของดวงใจ หทยัวิวฒัน[21] การศึกษาของธนสรร ยิ่งยงสมสวสัด์ิ[22] 
และการศึกษาของชัยสิทธ์ิ เอกพงศ์ไพศาล[23] เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการ หรือการเลือกซ้ือสินคา้อาหาร พบวา่ ผลิตภณัฑ์ และราคา มีผลต่อการตดัสินใจเป็น
อยา่งมาก ประกอบกบัขอ้มูลจากการศึกษาท่ีพบวา่  ผลระหวา่งระดบัความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยู่
ในหัวขอ้ ลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน ของผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มายื่น
ขอปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ให้ความถ่ีของระดบัท่ีเป็นอยู่น้อยกว่าระดบัความส าคญั 
อาจแสดงให้เห็นได้ว่า ระดับปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ ผูป้ระกอบการคิดว่า ลูกค้ายงัไม่สามารถหาซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่างง่าย และสะดวก ถึงแมว้่าลูกคา้จะไม่สนใจวา่ ราคาผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งแพงข้ึนกว่าเดิม เน่ืองจากตน้ทุนดา้นประกนัคุณภาพ โดยลูกคา้คิดแต่
เพียงว่า เป็นสินค้าท่ีมี อย. จึงเลือกซ้ือสินค้านั้นๆ แต่ไม่เน้นไปในเร่ืองคุณภาพสินคา้เท่าท่ีควร 
เน่ืองจากลูกคา้คิดว่าสินคา้ท่ีมี อย. ต้องได้รับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแล้ว 
สุดทา้ยจึงท าให้ผูป้ระกอบการคิดว่าสินคา้ท่ีมี อย.จะท าให้มียอดขายท่ีดีข้ึน และไดรั้บการบอกต่อ
จากลูกคา้ 

ส าหรับปัจจยัดา้นสถานประกอบการ ในการประกอบกิจการ ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
รองลงมาจากด้านลูกค้าต่อผลิตภณัฑ์ โดยให้ความส าคญัมากสุด ในเร่ืองของวตัถุดิบ เก่ียวกับ
สถานท่ีผลิตของตนเอง ท่ีตอ้งมีความสะอาด ถูกหลกัอนามยั   ท่ีดี และตอ้งมีกระบวนการผลิตท่ีมี
คุณภาพ อันจะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการท่ีจะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  Primary GMP ได ้
รองลงมาผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการ เก่ียวกบัผูบ้ริหารตอ้งมีความ
เขา้ใจ สนใจ และมีแผนท่ีจะยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ได ้เพราะการด าเนินกิจการ 
OTOP ส่วนใหญ่ อ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ ข้ึนกบัผูบ้ริหารเพียงคนเดียว สอดคลอ้ง
กบัแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ[9] ท่ีการบริหารจดัการองคก์ร ตอ้งมีการบริหารทรัพยากรทั้ง 
4M อยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้การด าเนินงานขององคบ์รรลุตามเป้าหมายได ้โดยมีบุคลากร ท่ีมี
ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP เพราะเป็นผู ้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
โดยตรง ซ่ึงต้องมีเร่ืองของเงินทุน สนับสนุนการจัดการตามมา แต่ข้อมูลผลระหว่างระดับ
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ความส าคัญกับระดับท่ีเป็นอยู่ในหัวข้อผูบ้ริหารเห็นประโยชน์ และมีมาตรการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของผูป้ระกอบการท่ี
ยงัไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ให้ความถ่ีของระดบัท่ีเป็นอยู่น้อยกว่าระดบั
ความส าคญั อาจแสดงให้เห็นได้ว่า ระดับปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ ในส่วนของผูบ้ริหาร และบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานของกลุ่ม OTOP ยงัไม่มีความเขา้ใจท่ีเพียงพอ และยงัไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการ
ปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ส่วนขอ้มูลของเร่ืองเงินทุน ผลระหวา่งระดบัความส าคญักบั
ระดบัท่ีเป็นอยู่ในหัวขอ้แหล่งเงินทุนสนับสนุน จากหน่วยงานอ่ืน หรือธนาคารท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
ผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ให้ความถ่ีของระดบัท่ีเป็นอยู่
มากกวา่ระดบัความส าคญั อาจแสดงให้เห็นไดว้า่ ขณะน้ีมีหน่วยงานหรือธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
ให้ข้อมูลหรือได้รับข้อมูลเก่ียวกับการสนับสนุนเงินทุนแล้ว มีเพียงข้อมูลผลระหว่างระดับ
ความส าคญักับระดับท่ีเป็นอยู่ในหัวข้อ สถานท่ีผลิตสะอาด เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต 
รวมถึงกระบวนการผลิตท่ีไดม้าตรฐาน ของผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ ์
Primary GMP ให้ความถ่ีของระดับท่ีเป็นอยู่เท่ากับระดับความส าคัญ อาจแสดงให้เห็นได้ว่า 
ผูป้ระกอบการคิดว่า สถานท่ีผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงกระบวนการผลิต          
มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถยื่ขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP ได้ จึงควรจะให้
ความส าคญัในเร่ือง การบริหารจดัการ และบุคลากรก่อน 
 ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั) ผูป้ระกอบการให้ความส าคญั
มากสุด ในเร่ืองของขอ้มูล หลกัเกณฑ์ Primary GMP เก่ียวกบัการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ี อธิบายใหค้วาม
ชดัเจนของขอ้มูล และเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกของสถานท่ีติดต่อยื่นขออนุญาตฯ รวมทั้งมีการ
สร้างจุดให้ความรู้ หรือศึกษาเร่ือง Primary GMP โดยเฉพาะ รองลงมา อาจแสดงให้เห็นว่า 
ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ และหาความรู้เพิ่มเติม เก่ียวกบัรายละเอียดของหลกัเกณฑ ์
Primary GMP ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และช่องทางของสถานท่ีติดต่อ รวมถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงาน เพื่อประเมินทางเลือกในการปฏิบติั ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจ[10] โดยสถานท่ีติดต่อขอ
อนุญาต ตอ้งมีความเหมาะสม และสะดวกในการเดินทาง รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวก ในการ
ติดต่อ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน ผูป้ระกอบการให้ความส าคัญไปกับความเหมาะสมของราคา/ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ซ่ึงเป็นค่าท่ีก าหนดข้ึนชัดเจน แต่ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่ได้ให้
ความส าคญั เพราะว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึน ยงัไม่สามารถเห็น หรือค านวณได้อย่างชัดเจน และ
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ขอ้มูลผลระหวา่งระดบัความส าคญักบัระดบัท่ีเป็นอยูเ่ก่ียวกบัปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการ ในเร่ือง
สถานท่ีติดต่อ ราคา/ค่าใช้จ่าย ข้อมูลมาตรฐาน Primary GMP และการน าเสนอข้อมูล เกือบทุก
หวัขอ้ ผูป้ระกอบการท่ียงัไม่มายื่นขอปฏิบติัตาม หลกัเกณฑ์ Primary GMP ให้ความถ่ีของระดบัท่ี
เป็นอยูน่อ้ยกวา่ระดบัความส าคญั อาจแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นสถานท่ีให้บริการทั้งหมด ยงัไม่
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ตามท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัไว ้ควรจะตอ้งมี
การพฒันา หรือปรับปรุงสถานท่ีให้สะดวก และเหมาะสม พร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
ให้บริการ และการให้ขอ้มูล ตอ้งมีเจา้หน้าท่ีอธิบายให้ความชดัเจน ของรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล 
ขอ้กฎหมาย หลกัเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP โดยตรง รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนอย่างชดัเจน แต่เร่ืองของความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้
อยา่งชดัเจน จึงอาจจะไม่ใหค้วามส าคญัเท่าท่ีควร  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การด าเนินงานเก่ียวกบั การขออนุญาตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ตาม
หลกัเกณฑ์วธีิการท่ีดีในการผลิตอาหาร (Primary GMP) ให้สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลท่ีตอ้งการ
จะยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของไทยไปสู่ระดับสากล โดยมอบหมายให้ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการนั้น ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงมี
บทบาทในการรับค าขออนุญาตผลิตอาหาร และตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของเอกสารและ
สถานท่ีผลิตอาหาร เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตอาหาร และติดตาม ก ากับ ดูแลมาตรฐาน
กระบวนการผลิตอาหาร และการควบคุมคุณภาพให้ถูกตอ้งเหมาะสม อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานในลกัษณะตั้งรับ รอใหผู้ป้ระกอบการเขา้มาติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี  จึงจะมีการด าเนินงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขั้นตอน ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ี
มีผลต่อการมายื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP ของผูป้ระกอบการ ทั้งน้ีหากทราบว่า
ปัจจยัส่วนใดท่ีมีผลต่อการมายืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP ก็สามารถท่ีจะน ามาพฒันา
กลยทุธ์ หรือรูปแบบการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ตอบสนองต่อผูม้ารับบริการให้มาก
ท่ีสุด ท าให้ผูป้ระกอบการเกิดแรงกระตุ้น และความต้องการในการท่ีจะมาขอยื่นปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนด กฎหมายมากข้ึน ซ่ึงผูว้จิยัขอเสนอแนะไวด้งัน้ี   
 1. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ต้องปรับกลยุทธ์ หรือรูปแบบในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชน ให้เป็นเชิงรุก เน้นไปหากลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
พฒันา เช่น Mobile service หรือ จุด Onestop service พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ และอุปกรณ์
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อ านวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับแนวคิด การพฒันาการด าเนินงานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของส านกังานสาธารณสุขจงัวหดัชลบุรี [7] เพราะจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
สถานท่ีติดต่อขออนุญาต มีความเมาะสม สะดวกสบาย รวมถึงการท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
บริการ มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP โดยเฉพาะการเขา้ถึง ผูท่ี้มีอ านาจ
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของกลุ่ม ไดแ้ก่ผูบ้ริหารหรือประธานกลุ่ม OTOP เพื่อท าความเขา้ใจ 
และสนใจ รวมทั้ งเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ Primary GMP เพราะจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ อ านาจการตดัสินใจของการด าเนินกิจการ ส่วนใหญ่ ข้ึนกบัผูบ้ริหารเพียงคน
เดียว และหากผูบ้ริหารเขา้ใจ สนใจ เห็นประโยชน์ มีแผน และมาตรการควบคุมการด าเนินงานใน
การยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary 
GMP โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะด าเนินการพฒันาในล าดบัแรกให้ประสบความส าเร็จไดง่้าย
ก่อน ไปท่ีสถานประกอบการประเภทอาหารท่ีมีกระบวนการผลิต และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีไม่
ยุง่ยาก หรือมีความซบัซ้อนในกระบวนการผลิตมากนกั ไดแ้ก่  ผลิตภณัฑ์ประเภท น ้ าพริกคลุกขา้ว 
และอาหารส าเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที    เพราะจากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ประเภทอาหารท่ี
ผลิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary GMP และสอดคลอ้งกบัปัจจยั
ด้านการประกอบกิจการ พบว่า หัวข้อด้านวตัถุดิบ สถานท่ีผลิต อุปกรณ์การผลิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีผลต่อการยืน่ขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์Primary GMP   
 2. ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ตอ้งช้ีแจงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ในการปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตขั้นตน้ 
(Primary GMP) ให้ผูป้ระกอบการทราบอยา่งชดัเจนทุกกระบวนการ โดยมีการประมาณค่าใชจ่้ายท่ี
จะตอ้งน ามาใชพ้ฒันาสถานท่ีผลิต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการปฏิบติัตาม Primary GMP พร้อม
กับประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่าง หรือแบบอย่างชัดเจน ครอบคลุมพื้ น ท่ี เป้าหมาย ด้วยส่ือ
ประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจ และชัดเจน เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจน ท่ีน ามาพฒันาสถานท่ีผลิต และความเหมาะสมของราคา/อตัราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ส่วนของขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล มีผลต่อการยื่นขอปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ Primary 
GMP และอีกส่วนหน่ึงตอ้งมีการส่งเสริมให้เกิดรายได ้หรือแหล่งเงินทุนต่อกลุ่ม OTOP เพื่อมาใช้
ด าเนินงานท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน โดยการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคาร
หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้มาสนับสนุนในการฝึกสอนหลกัการเขียนโครงการขอรับ
สนับสนุนเงินทุน เพราะจากข้อมูลการศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 จงัหวดั
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เชียงใหม่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีประเด็นหลักท่ีต้องพฒันา ได้แก่ หลกัการเขียนโครงการ
ขอรับสนบัสนุนเงินทุน[17] เพื่อการขอสนบัสนุนเงินทุน และส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการน ามาใชใ้น
การพฒันาสถานท่ีผลิตอาหารได ้รวมทั้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ส านกังาน
จงัหวดั ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดั ส านักงานประมงจงัหวดั ส านักงานเกษตรจงัหวดั ส านักงาน
พาณิชย์จังหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยน าเสนอให้ผู ้ว่าราชการจังหวดัเห็นชอบ
โครงการ และสั่งการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมด าเนินการสนับสนุนการจดัหาช่องทาง/แหล่งการ
จ าหน่ายสินค้า หรือร่วมกันจดัสถานท่ีส่งเสริมการขายสินค้า ให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีได้ท าตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย เกิดการส่งเสริมรายไดแ้ก่ผูป้ระกอบการ น ามาพฒันาสถานท่ีผลิตอาหาร 
และชดเชยค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งด าเนินการไป 
      3. ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ตอ้งเน้นการประชาสัมพนัธ์ สร้างความเขา้ใจคู่ขนาน
ในระบบคุณภาพของอาหาร (ตอ้งมีเลข อย.) แก่ผูบ้ริโภคทัว่ไป ทุกช่องทางส่ือประชาสัมพนัธ์ต่างๆ 
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาของส านกังานคระกรรมการอาหารและยาท่ีพบว่า การแพร่กระจาย
ขอ้มูลข่าวสารจาก อย.เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูบ้ริโภคทัว่ประเทศ ยงัไม่สามารถเขา้ถึงได้
เต็มท่ี[24] โดยเร่ิมปลูกฝังความรู้ตั้งแต่ปฐมวยั ในการเลือกบริโภคอาหารท่ีมี อย. โดยสร้างความรู้
ในการสอดแทรกไปในบทเรียนของเด็ก ผ่านช่องทางส่ือท่ีน่าสนใจ โดยท าอย่างต่อเน่ือง และ
ครอบคลุมผูบ้ริโภคทั้งประเทศ ส่งผลท าใหเ้กิดแรงผลกัดนัจากผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการบริโภคอาหารท่ีมี 
อย. เท่านั้ น และขอความร่วมมือจากผู ้ประกอบการท่ีจ าหน่ายอาหาร ท าการคัดเลือกเฉพาะ
ผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีเลข อย.มาวางจ าหน่ายเท่านั้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการ
ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีเลข อย. ต่อผูบ้ริโภคด้วย เพราะจากการวิเคราะห์
ขอ้มูล พบวา่ แหล่งจ าหน่าย มีความมัน่ใจในสินคา้ท่ีมี อย. และการท่ีลูกคา้สามารถหาซ้ือผลิตภณัฑ์
จากสถานท่ีต่างๆ ง่ายข้ึน รวมทั้งลูกคา้มีความมัน่ใจ คุณภาพ มาตรฐานผลิตภณัฑ์สูงข้ึน (มีเลข อย.) 
มีผลต่อการยื่นขอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  Primary GMP ซ่ึงมีผลส่งต่อให้ผู ้ประกอบการให้
ความส าคัญและตัดสินใจปฏิบัติตาม Primary GMP อันจะน าไปสู่การมีเลข อย. เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์ดีข้ึนต่อไป 
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ข้อจ ากดัในการศึกษาคร้ังนี้ 
 กลุ่มผูป้ระกอบการท่ีผลิตอาหารในภาชนะพร้อมจ าหน่าย ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
Primary GMP ท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ มีอยูอี่กเป็นจ านวน
มาก ท าใหก้ารก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสุ่มตวัอยา่งอาจยงัไม่ครอบคลุม ท าใหผ้ลการศึกษาใน
คร้ังน้ีอาจยงัไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของภาพรวมของผูผ้ลิตอาหารทัว่ประเทศได ้
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