บทสรุปสําหรับผู%บริหาร
การสํสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP
OTOP) พ.ศ. 2556
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP)
พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค&เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการรับทราบขอมูล/ข3ข3าวสารสิ
วสาร นคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ& การเลือกซื้อสินคาฯ แหล3งซื้อ ประเภทสินคาที่ซื้อ
ป8จจัยที่ใชในการเลือกซื้อสินคาฯ การมีส3วนร3วมในกิจกรรมของโครงการฯ
ป8ญหา/อุอุปสรรคในการดําเนินงาน การพัฒนาปรับปรุงสินคาฯและ
คาฯ
ความตองการใหภาครัฐช3วยเหลือ สนันสนุน เพื่อเตรียมความพรอม
ก3อนเขาสู
เขาสู3ประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอเสนอแนะต3างๆ เพื่อเป>นขอมูล
ใหรั ฐ บาลและหน3 ว ยงานที่ เ กี่ ย วของนํ า ไปใชเป> น แนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาและส3งเสริมการดําเนินงานต3อไป สําหรับการสํารวจ
ครั้งนี้เป>นครั้งที่ 4 (การสํารวจ 3 ครั้งที่ผ3านมา ไดแก3 ปB 2547 ปB 2550
และปB 2554) โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปBขึ้นไป ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ มีประชาชนถูกเลือกเป>นตัวอย3าง 3,900
900 ราย เก็บ รวบรวม
ขอมู ล ระหว3 า งวั น ที่ 1-20 กุ ม ภาพั น ธ& 25566 และเสนอผลสํ า รวจ
ในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และ ทั่วประเทศ ในรูปรอยละ
สรุปผลการสํารวจที่สําคัญๆ
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
1.1 การทราบข%อมูล/ขาวสารเกี่ยวกับโครงการ/กิ
โครงการ จกรรมหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
ผลจากการสํารวจ พบว3า ประชาชนทราบขอมู
ประชาชน
ล/ข3าวสาร
เกี่ยวกับโครงการหมู3บาน OTOP เพื่อการท3องเที่ยว มีสัดส3วนสูงสุด
คือ รอยละ 63.4 รองลงมา ไดแก3 การจัด งานแสดงสิน คา OTOP
รอยละ 57.3 ระบบจํ า หน3 า ยสิ น คา OTOP ผ3 า นทางไปรษณี ย&
รอยละ 31.4 ส3 วนระบบจํา หน3า ยสิ นคา OTOP ผ3 านทางเว็บ ไซด&
และโครงการเครื อ ข3 า ยองค& ค วามรู (Knowledge
Knowledge Based OTOP)
ประชาชนทราบขอมูล/ข3าวสาร มีสัสัดส3วนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 27.3
และ 27.1 ตามลําดับ
แผนภูมิ 1 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการทราบข%อมูล/ขาวสารเกีย่ วกับ
โครงการ/กิจกรรมของโครงการหนึ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
ร%อยละ
72.9
72.7
68
68.6
80.0 63.4
57.3
70.0
ทราบ
42.7
60.0
36.6
50.0
31.4
27.1
27.3
40.0
ไมทราบ
30.0
20.0
10.0
0.0
โครงการ/
กิจกรรม

1.2 การเคยชมหรื
ชมหรือเลือกซื้อสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP)
เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการเคยชม/เลื
การเคยชม อกซื้อสิน คา
หนึ่ ง ตํา บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ& (OTOP) ในรอบปB ที่ ผ3 า นมา พบว3 า
ประชาชนส3วนใหญ3 รอยละ 73.2
73 ระบุว3า เคยชม/เลือ กซื้อ สิน คา
รอยละ 26.8 ระบุว3วา3 ไม3เคยชม/ไม3
คยชม เลือกซื้อสินคา
สําหรับแหล3งหรือช3องทางที่ประชาชนเคยชม/เลื
ระชาชนเคยชม อกซื้อสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) พบว3า งานจัดแสดงสินคา OTOP
เป>นแหล3งหรือช3องทางทีที่ประชาชนเคยชม/เลื
ระชาชนเคยชม อกซื้อสินคามากที่สุด
(รอยละ 66.2) รองลงมาไดแก3 รานสะดวกซื้อ/รานคา รอยละ 33.5
ในชุมชนหมู3บาน OTOP รอยละ 32.6 หางสรรพสินคา รอยละ 24.0
ทางโทรทัศ น& รอยละ 15.7 ไปรษณีย& รอยละ 5.5 อินเทอร&เน็ต
รอยละ 3.5 และอื่นๆ เช3น ตลาดนั ด งานเทศกาลต3า งๆ สนามบิ น
เป>นตน รอยละ 2.0 ตามลําดับ
แผนภูมิ 2 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการเคยชม/เลื
แนกตามการเคยชม อกซื้อสินค%าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ในรอบปFที่ผานมา
เคยชม/เลือกซื้อสินค%า
26.8%

73.2%

ไมเคยชม/ไมเลือกซื้อสินค%า

แหลงเคยชม/เลือกซื้อสินค%า 1/

ร%อยละ

1. งานจัดแสดงสินคา OTOP
66.2
2. รานสะดวกซื้อ/รานคา
33.5
3. ในชุมชนหมู3บาน OTOP
32.6
4. หางสรรพสินคา
24.0
5. ทางโทรทัศน&
15.7
6. ไปรษณีย&
5.5
7. อินเทอร&เน็ต
3.5
8. อื่นๆ เช3น ตลาดนัด งานเทศกาลต3างๆ 2.0
สนามบิน เป>นตน
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

1.3 การซืซื้อสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ประเภท
ของสินค%าที่ซื้อและปAจจัยที่ใช%
ใช%ในการเลื
นการ อกซื้อสินค%า
จากผลการสํารวจ พบว3า ในรอบปBที่ผ3านมาประชาชนส3วนใหญ3
รอยละ 74.0 ระบุว3า ซื้อ สิน คาหนึ
คา ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP)
และรอยละ 26.0 ระบุว3า ไม3ซื้อ
สํ า หรั บ ประเภทของสิ น คาหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ&
(OTOP) ที่ประชาชนระบุว3าซื้อ (มีรอยละ 74.0) 5 อันดับแรก คือ
อาหารแปรรูปต3างๆ (เช3
เช3น น้ําพริก ซอสพริก กลวยตาก ไข3เค็ม เป>นตน)
ตน
รอยละ 79.1 รองลงมาไดแก3
ไดแก3 สิ่ ง ทอ เครื่ องนุ3 ง ห3 ม รอยละ 37.5
สบู3 แชมพู ยาสี ฟ8 น ครี ม อาบน้ํ า เครื่ อ งสํ า อาง รอยละ 28.5
เครื่องดื่มที่ไม3มีแอลกอฮอล& (เช3
เช3น น้ําผลไม น้ําสมุนไพร ชา เป>นตน)
ตน
รอยละ 21.3 และของที่ระลึก รอยละ 13.5 ตามลําดับ
ส3 ว นประชาชนที่ ร ะบุ ว3 า ไม3 ซื้ อ สิ น คา (มี ร อยละ 26.0)
ไดระบุเหตุผลที่ไม3ซื้อ 5 อันดับแรก คือ หาซื้อยาก/ในชุมชนไม3มีขาย
รอยละ 44.9 รองลงมาไดแก3 ไม3ชอบใช รอยละ 25.5 มีราคาแพง
รอยละ 15.6 ไม3มั่นใจในคุณ ภาพของสิน คา รอยละ 10.3 และ
ไม3มีเวลาไปซื้อ รอยละ 6.9 ตามลําดับ

2

แผนภูมิ 3 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการซื้อสินค%าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ในรอบปFที่ผานมา
ประเภทของสินค%าที่ซื้อ1/

ร%อยละ

1. อาหารแปรรูปต3างๆ
2. สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม
3. สบู3 แชมพู ยาสีฟ8น ครีบอาบน้ํา
เครื่องสําอาง
4. เครื่องดื่มที่ไม3มีแอลกอฮอล&
เหตุผลที่ไมซื้อ1/ (5 ลําดับแรก) ร%อยละ 5. ของที่ระลึก
1. หาซื้อยาก/ในชุมชนไม3มีขาย 44.9 6. เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบาน
2. ไม3ชอบใช
25.5 7. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล&
3. มีราคาแพง
15.6 8. อัญมณี เครื่องประดับ
4. ไม3มั่นใจในคุณภาพของสินคา 10.3 9. เครื่องใชสํานักงาน
10. อื่นๆ เช3น ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ
5. ไม3มีเวลาไปซื้อ
6.9

ไมซื้อ
26.0%

ซื้อ
74.0%

79.1
37.5
28.5
21.3
13.5
10.7
9.9
5.0
0.3
0.3

หมายเหตุ : 1// ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

เมื่อสอบถามประชาชนที่ซื้อสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ&
(OTOP) (มีรอยละ 74.0) เกี่ยวกับป8จจัยที่ใชพิจารณาในการเลือกซื้อ
สินคาฯ พบว3า ป8จจัยที่ใชในการเลือกซื้อสินคา 3 อันดับแรก ไดแก3
สินคามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน รอยละ 69.6 ราคาเหมาะสม รอยละ 40.1
และใชภูมิป8ญญาทองถิ่น รอยละ 39.6
แผนภูมิ 4 ร%อยละของประชาชนที่ซื้อสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
จําแนกตามปAจจัยที่ใช%ในการเลือกซื้อสินค%า
ปAจจัยที่ใช%ในการเลือกซื้อสินค%า 1/
69.6

1.สินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน
2.ราคาเหมาะสม

40.1

3.ใชภูมิป8ญญาทองถิ่น

39.6
33.6

4.ช3วยสนับสนุนใหคนในทองถิ่นมีงานทํา
5. ใชทรัพยากร/วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น

27.7

6.เก็บรักษาไดนาน

27.7

7.บรรจุภัณฑ&สวยงาม
8.ช3วยสนับสนุนสินคาไทย/
สะทอนถึงวัฒนธรรมและความเป>นไทย
9.อื่นๆ เช3น ความคุมค3า อยากทดลอง
สินคาเป>นที่นิยม เป>นตน

26.0

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

1.5 สถานที่วางจําหนายสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
สําหรับสถานที่วางจําหน3ายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ&
(OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 ระบุว3า สถานที่สะดวกต3อการเลือกซื้อสินคา
คือ รานคา/ศูน ย& OTOP ในชุม ชน/หมู
ชน 3บ าน/ตํา บล รอยละ 56.9
รองลงมาไดแก3 รานสะดวกซื้อ เช3น เซเว3นอีเลฟเว3น แฟมิลี่มาร&ท เป>นตน
รอยละ 55.0 รานคา/ศูนย& OTOP ประจําอําเภอ/จังหวัด รอยละ 43.8
รานขายของฝากในป8^มน้ํามัน รอยละ 38.8 หางสรรพสินคา รอยละ 34.8
สถานที่ราชการ เช3น ศาลากลาง เป>นตน รอยละ 30.6 สถานีขนส3ง/
สถานี ร ถไฟ/สนามบิ
สนามบิ น รอยละ 16.3 และอื่ น ๆ เช3 น ตลาดนั ด
ไปรษณีย& วัด งานเทศกาลต3างๆ สหกรณ& เป>นตน รอยละ 1.0
1.6 ความยากงายในการหาซื้อสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP)
สําหรับความยากง3ายในการหาซื้อสินคาหนึ
คา ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ&
(OTOP) ประชาชนโดยรวม ระบุว3า หาซื้อไดง3าย รอยละ 66.2 หาซื้อไดยาก
รอยละ 21.6 และไม3ทราบ/ไม3แน3
แน3ใจ รอยละ 12.2
1.7 คุณภาพของสิสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
เมื่อสอบถามความคิ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของ
ภาพ
สินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 รอยละ 62.6
ระบุว3า เป>น สิน คาที่มีคุณ ภาพไดมาตรฐาน ส3ว นที่ร ะบุว3า สิน คา
ยังไม3ไดมาตรฐาน มีรอยละ 16.44 และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ รอยละ 21.0
แผนภูมิ 5 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) และภาค
ร%อยละ
100.0
21.0
90.0
80.0
16.4
70.0
60.0
50.0
40.0
62.6
30.0
20.0
10.0
0.0

21.9

20.9

20.0

21.8

19.6

17.2

14.5

16.7

15.8

20.9

60.9

64.6

63.3

62.4

59.5
ภาค

21.8
ไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ

0.4
0.0

20.0

40.0

60.0

ร%อยละ
80.0

1.4 การให%ความสําคัญกับการจัดระดับผลิตภัณฑ*
จากการสอบถามประชาชนที
ประชาชนที่ ซื้ อ สิ น คาหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) เกี่ยวกับการใหความสําคัญกับการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ& พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3 รอยละ 68.4 ใหความสําคัญ
กับการจัดระดับผลิตภัณฑ& ส3วนที่ไม3ใหความสําคัญกับการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ& มีรอยละ 22.6 และไม3ทราบ/ไม3
ไม3แน3ใจ มีรอยละ 9.0

ไม3ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

1.8 ความพึพึงพอใจตอโครงการหนึ
พอใจตอโครงการ ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
จากผลการสํารวจ พบว3า ประชาชนส3
ประชาชน วนใหญ3 รอยละ 92.9
ระบุว3า มีความพึงพอใจต3อโครงการหนึ
โครงการ ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP)
(โดยมีความพึงพอใจระดั
ระดับปานกลาง รอยละ 52.8 ระดับมาก รอยละ
32.9 และระดั บนอย รอยละ 7.2)
7.2 ส3 วนที่ ไ ม3 พึ งพอใจ มี ร อยละ 0.7
และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ รอยละ 6.4

3
แผนภูมิ 6 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความพึงพอใจตอโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)

ไมพึงพอใจ
0.7%

ไมทราบ/
ไมแนใจ
6.4%

ระดับความพึงพอใจ
น%อย 7.2%
ปานกลาง
52.8%

พึงพอใจ
92.9%

มาก
32.9%

2.2 การมี ส วนรวมในกิ จ กรรม/โครงการฯ
กรรม
เกี่ ย วกั บ สิ น ค% า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ3มที่ชุมชน/หมู
ชน 3บานมีการผลิต
สินคาหนึ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) (มีรอยละ 22.9) เกี่ยวกับ
การมีส3วนร3วมในกิจกรรม/โครงการ
โครงการ/การผลิต/การทํางาน/รับจางผลิต/
การดําเนินงานอื่นๆ เกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP)
ในรอบปBที่ผ3านมา พบว3า ประชาชนมีส3วนร3วมในกิ
ม จกรรมฯ รอยละ 30.8
และไม3มีส3วนร3วม รอยละ 69.2
แผนภูมิ 8 ร%อยละของประชาชนที่ชุมชน/หมู
ชน บ%านมีการผลิตสินค%าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิคภัณฑ* (OTOP)
OTOP) จําแนกตามการมีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการ/รัรับจ%างผลิตฯลฯ ในรอบปF
ใน
ที่ผานมา และภาค

2. การมีสวนรวมและการเตรี
และการเตรียมความพร%อมสูอาเซียน

ร%อยละ

2.1 การผลิตสินค%า และประเภทสินค%าที่ผลิต
จากผลการสํารวจ ประชาชน รอยละ 22.9 ระบุว3าในชุมชน/
หมู 3บ านมีก ารผลิต สิน คาหนึ
หนึ ่ง ตํ า บล หนึ ่ง ผลิต ภัณ ฑ& (OTOP)
รอยละ 47.6 ระบุว3า ไม3มีการผลิตสินคา และอีกรอยละ 29.5 ระบุว3า
ไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ
เมื่อสอบถามประชาชนในชุมชน/หมู
หมู3บานที่มีการผลิตสินคา
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (มีรอยละ 22.9)) ไดระบุประเภทสินคา
ที่ชุมชน/หมู3บานผลิต 3 อันดับแรก คือ อาหารแปรรูปต3างๆ เช3น น้ําพริก
ซอสพริก กลวยตาก ไข3เค็ม เป>นตน รอยละ 44.7
44 สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม
รอยละ 38.0 และเครื
เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบาน รอยละ 13.3
สําหรับชุมชน/หมู
หมู3บานที่ไม3มีการผลิตสินคาฯ
คา (มีรอยละ 47.6)
ประชาชนส3วนใหญ3ไดระบุเหตุผล ที่ชุมชน/หมู
หมู3บานไม3มีการผลิตสินคา
5 อัน ดั บแรก คื อ ไม3 มี การรวมกลุ3 ม รอยละ 69.1 ไม3 มี เงิ น ลงทุ น
รอยละ 22.7 ไม3มีวัตถุดิบ รอยละ 14.5 ขาดแรงงาน รอยละ 11.3
และเลิกดําเนินกิจการ รอยละ 7.7
แผนภู มิ 7 ร% อยละของประชาชน จําแนกตามการผลิ ตสิน ค% าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณ ฑ* (OTOP) ของชุ มชน/หมู
หมูบ%าน
ไมทราบ/
ไมแนใจ
29.5%

ประเภทสินค%าที่ผลิต 1/

ร%อยละ

1. อาหารแปรรูปต3างๆ เช3น น้ําพริก ฯ
44.7
มี 22.9%
2. สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม
38.0
3.
เครื
อ
่
งเรื
อ
น
เครื
อ
่
งตกแต3
ง
บาน
13.3
ไมมี
4. สบู3 แชมพู ยาสีฟ8น ครีมอาบน้ํา
11.7
47.6%
เครื่องสําอาง
5. ของที่ระลึก
8.0
เหตุผลที่ไมมีการผลิตสินค%า1/ ร%อยละ
6.
เครื
อ
่
งดื
่
ม
ที
ไ
่
ม3
ม
แ
ี
อลกอฮอล&
6.6
(5 ลําดับแรก)
7.
เครื
อ
่
งดื
่
ม
ที
ม
่
แ
ี
อลกอฮอล&
3.2
1. ไม3มีการรวมกลุ3ม
69.1
8.
อั
ญ
มณี
เครื
อ
่
งประดั
บ
2.3
2. ไม3มีเงินทุน
22.7
2.1
3. ไม3มีวัตถุดิบ
14.5 9. เครื่องใชสํานักงาน
10.
อื
น
่
ๆ
เช3
น
ยาสมุ
น
ไพร
ยาดม
ฯลฯ
0.2
4. ขาดแรงงาน
11.3
5. เลิกดําเนินกิจการ
7.7
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

80.4
69.2

77
77.5

83.1

71.2
57.9
42.1

30.8
19.6

22.55

28.8

16.9

ภาค

มีส3วนร3วม
ไม3มีส3วนร3วม

2.3 ปAญหา/อุอุปสรรคในการดําเนินการ
กา
ผลการสํสํ า รวจ พบว3 า ประชาชนในกลุ3 ม ที่ มี ส3 ว นร3 ว มใน
กิจกรรม/โครงการฯฯ เกี่ยวกับสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP)
(มีรอยละ 30.8) ส3วนใหญ3 รอยละ 72.0 ระบุว3าในรอบปBที่ผ3านมา
มีป 8ญ หา/อุอุป สรรคในการดํ า เนิน การฯ รอยละ 25.2 ระบุว 3า
ไม3มีป8ญหา/อุอุปสรรค และรอยละ 2.8 ระบุว3าไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ
สํ า หรั บ ประชาชนในกลุ
ประชาชนใน 3 ม ที่ มี ป8 ญ หา/อุ ป สรรคใน
การดํ า เนิ น การ ไดระบุ ป8 ญ หา/อุ
หา ป สรรคที่ สํ า คั ญ 3 เรื่ อ งแรก คื อ
ขาดช3ช3องทางตลาดจําหน3ายสินคา รอยละ 60.2 ขาดแหล3งเงินทุน
ในการผลิตสินคา รอยละ 54.33 และขาดการประชาสัมพันธ&สินคา
อย3างต3อเนื่อง รอยละ 32.5

4

แผนภูมิ 9 ร%อยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการฯ
กรรม
เกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
จําแนกตามปAญหา/อุอุปสรรคในการดําเนินการ
ปAญหาและอุปสรรค 1/

ไมทราบ/
ไมแนใจ
2.8%
มี
72.0 %
ไมมี
25.2 %

1.ขาดช3
ขาดช3องทางจําหน3ายสินคา
2.ขาดแหล3
ขาดแหล3งเงินทุนในการผลิตสินคา
3.ขาดการประชาสั
ขาดการประชาสัมพันธ&สินคาอย3างต3อเนื่อง
4.ขาดแคลนวัตถุดิบ
5.ขาดแรงงานที
ขาดแรงงานที่มีทักษะและฝBมือ
6.ขาดบุ
ขาดบุคลากรของรัฐที่ใหความรู
7.ขาดแคลนเครื่องมือ/เครื
เครื่องใช/
งใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.ขาดความรู
ขาดความรูในการใชภูมิป8ญญาทองถิ่น
9.ขาดการพั
ขาดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ&
10.คุคุณภาพสินคายังไม3ไดมาตรฐาน

ร%อยละ
60.2
54.3
32.5
28.6
28.4
27.1
18.1
16.8
15.4
10.7

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

2.4 ผลกระทบจากนโยบายการกําหนดคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท/วัน
ตอกิจกรรม/โครงการฯ เกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
เมื่ อ สอบถามประชาชนในกลุ3 ม ที่ มี ส3 ว นร3 ว มในกิ จ กรรม/
กรรม
โครงการฯสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) เกี่ยวกับผลกระทบ
จากนโยบายการกําหนดค3าแรงขั้นต่ํา 300 บาท/วั
บาท น (มีรอยละ 22.9)
ประชาชนส3วนใหญ3 รอยละ 69.1 ระบุว3า ไม3มีผลกระทบ รอยละ 21.7
ระบุว3า ไดรับผลกระทบ และไม3ทราบ/ไม3
ไม3แน3ใจ รอยละ 9.2

เงิ น ทุ น และใหคํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งการลงทุ น (รอยละ 55.7)
พัฒนาสินคาทั้งดานคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล (รอยละ 48.1)
จัดหาเจาหนาที่ของรัฐมาใหความรูและคําแนะนําในเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (รอยละ 33..0) สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (รอยละ 17.4) และฝ`
และ กอบรมทักษะภาษา (รอยละ 16.7)
ตามลําดับ
แผนภูมิ 10 ร%อยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการฯ
กรรม
เกี่ยวกับ
สินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องทีต่ %องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุนเพื่อเตรียม
ความพร%อมเข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุน 1/
1. จัดหาตลาดจําหน3าย
สินคาภายใน/ภายนอกประเทศ
ภายนอกประเทศ

71.2

2.จัจัดหาแหล3งเงินทุนและใหคําปรึกษา
ในเรื่องการลงทุน
3.พัพัฒนาสินคาทั้งดานคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล

55.7
48.1

4.จัจัดหาเจาหนาที่ของรัฐมาใหความรูและ
คําแนะนําในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.สนั
สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.ฝ`ฝ`กอบรมทักษะภาษา

33.0
17.4
16.7
ร%อยละ

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

2.5 การพัฒนา/ปรั
ปรับปรุงสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
เพื่อเตรียมความพร%อมกอนเข%
เข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.7 การรับทราบข%อมูล/ขาวสารเกี
ขาวสารเกี่ยวกับ “โครงการสายสัมพันธ*
สองแผนดิน”

จากการสอบถามประชาชนในกลุ
สอบถามประชาชนในกลุ3มที่มีส3วนร3วมในกิจกรรม/
กรรม
โครงการฯ เกี่ยวกับการพัฒนา/ปรับปรุงสินคาฯฯ เพื่อเตรียมความพรอม
ก3อนเขาสู3ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3
รอยละ 41.6 ระบุ ว3 า มี ก ารพั ฒ นา/ปรั
ปรั บ ปรุ ง สิ น คาหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ& (OTOP) รอยละ 35.5 ระบุ ว3 า ไม3 มี ก ารพั ฒ นา/
นา
ปรับปรุงสินคา และไม3ทราบ/ไม3
ไม3แน3ใจ รอยละ 22.9

เมื่ อ สอบถามการรั
การรั บ ทราบขอมู ล /ข3 า วสารเกี่ ย วกั บ
“โครงการสายสั
โครงการสายสัม พัน ธ&ส องแผ3น ดิน ” พบว3า ประชาชนส3ว นใหญ3
รอยละ 54.5 ระบุว3า ไม3ทราบขอมูล/ข3าวสาร มีเพียงรอยละ 27.3
ระบุว3า ทราบ และไม3แน3ใจ มีรอยละ
รอยละ 18.2

2.6 ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุนโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) เพื่อเตรียมความพร%อมเข%าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สําหรับความสามารถในการขยายตลาดสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) ไปสู3ประเทศสมาชิ
ระเทศ กอาเซียน พบว3า ประชาชน
ส3วนใหญ3 รอยละ 79.6 ระบุว3า ประเทศไทยสามารถขยายตลาดไปสู3
ประเทศสมาชิกอาเซียนได ส3วนที่ระบุว3าไม3สามารถขยายตลาดไปสู
ามารถขยาย
3
ประเทศสมาชิกอาเซียนได มีเพียงรอยละ 1.4 และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ
รอยละ 19.0

เมื่ อ สอบถามประชาชนกลุ3 ม ที่ มี ส3 ว นร3 ว มในกิ จ กรรม/
กรรม
โครงการฯฯ เกี่ ยวกับสิ นคาหนึ่ งตําบล หนึ่ งผลิ ตภั ณฑ& (OTOP) ในเรื่อ ง
ที่ ต องการใหภาครั ฐ ช3 ว ยเหลื อ /สนั
สนั บ สนุ น โครงการหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่ง ผลิ ตภัณ ฑ& (OTOP) เพื่อ เตรียมความพรอมเขาสู3ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว3า เรื่องที่ประชาชนส3
ประชาชนส3วนใหญ3
น ตองการใหภาครัฐ
ช3ว ยเหลื อ /สนับสนุ นสู งสุ ด คื อ จั ดหาตลาดจํ าหน3 ายสินคาภายใน/
คาภายใน
ภายนอกประเทศ (รอยละ71.2) รองลงมาไดแก3 จัด หาแหล3ง

2.8 ความสามารถในการขยายตลาดสิ น ค% า หนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP) ไปสูประเทศสมาชิกอาเซียน

5

2.9 ความเชื่อมั่นตอโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ตาราง 2 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ
เกีย่ วกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ%าของประเทศ
เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต3อโครงการ
หนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ& (OTOP) จะสามารถพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ในระดับรากหญาของประเทศ พบว3า มีประชาชนมากถึงรอยละ 90.0
เชื่อมั่นว3าโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับรากหญาของประเทศได และที่ระบุว3า ไม3เชื่อมั่น/
ไม3แน3ใจ มีเพียงรอยละ 10.0
ตาราง 1 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น
ตอโครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ* (OTOP) สามารถพั ฒนา
เศรษฐกิจในระดับรากหญ%าของประเทศ และภาค
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ทั่วประเทศ
ในระดับรากหญ%า

ภาค
กทม.

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

90.0

91.4

88.6

91.7

88.1

93.2

• มาก

27.1

40.4

19.5

27.8

28.8

25.4

• ปานกลาง

52.6

43.3

57.7

57.2

47.9

54.7

• นอย

10.3

7.7

11.4

6.7

11.4

13.1

10.0

8.6

11.4

8.3

11.9

6.8

รวม
เชื่อมั่น ในระดับ

ไมเชื่อมั่น/ไมแนใจ

3. ข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ
สํ า หรั บ ขอคิ ด เห็ น /ขอเสนอแนะเกี่ ย วกั บ สิ น คาหนึ่ ง ตํ า บล
หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 รอยละ 72.3 ไม3แสดง
ความคิดเห็น และมีผูที่แสดงความคิดเห็น เพียงรอยละ 27.7 และ
ในจํานวนนี้ไดใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่สําคัญๆ เช3น พัฒนาสินคา
ใหมีคุณ ภาพ มีค วามแปลกใหม3 หลากหลายชนิด ไดมาตรฐาน
มีความเป>นสากลมากขึ้น และตรงกับความตองการของตลาด (รอยละ
39.1) รัฐบาลสนับสนุนโครงการอย3างจริงจังและต3อเนื่อง/ติดตาม
โครงการอย3างต3อเนื่อง/มีหน3วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง/ส3งเสริม
ใหมีโ ครงการผลิต ภัณ ฑ&ช ุม ชนในทุก หมู 3บ าน (รอยละ 19.7)
ใหภาครัฐจัดหาแหล3งเงินทุน วัตถุดิบที่มีราคาถูก ไดมาตรฐานและ
เพี ยงพอต3 อการผลิต /สนั บ สนุ นอุ ป กรณ& เครื่ อ งมื อและเทคโนโลยี
ใหทันสมัย (รอยละ 12.8) รัฐบาลควรประชาสัมพันธ&สินคา OTOP
ใหมากขึ้น/รณรงค&สนับสนุนการใชสินคา OTOP ใหมากขึ้น รวมทั้งจัดให
มีการประกวดสินคา OTOP (รอยละ 11.9) เป>นตน

ข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ 1/
รวม

ร%อยละ
100.0

ไมแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น โดยระบุขอเสนอแนะในเรื่องต3างๆ ดังนี้
1. พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มีความแปลกใหม3 หลากหลาย
ชนิดได มาตรฐาน มีความเป>นสากลมากขึ้น และตรงกับ
ความตองการของตลาด
2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการอย3างจริงจังและต3อเนื่อง/ติดตาม
โครงการอย3างต3อเนื่อง/ มีหน3วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง/
ส3งเสริมใหมีโครงการผลิตภัณฑ&ชุมชนในทุกหมู3บาน
3. ใหภาครัฐจัดหาแหล3งเงินทุน/วัตถุดิบที่มีราคาถูกไดมาตรฐาน
และเพียงพอต3อการผลิต/สนับสนุนอุปกรณ& เครื่องมือและ
เทคโนโลยีใหทันสมัย
4. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ&สินคา OTOP ใหมากขึ้น/รณรงค&
สนับสนุนการใชสินคา OTOP ใหมากขึ้น รวมทั้งจัดใหมี
การประกวดสินคา OTOP
5. ส3งเสริมดานการตลาด/จัดหาตลาดรองรับที่แน3นอน/
เพิ่มช3องทางการจัดจําหน3าย เช3น จัดหาตลาดจําหน3าย
สินคาทั้งภายใน/ภายนอกประเทศ มีผูแทนจําหน3าย
6. ภาครัฐควรส3งเสริม เผยแพร3 ใหความรูและคําแนะนํา
เกี่ยวกับสินคา OTOP /จัดหาวิทยากรมาใหความรู/
เปbดอบรมการทําสินคาใหคนในชุมชน
7. ช3วยพัฒนาหีบห3อ รูปแบบบรรจุภัณฑ&ใหสวยงาม ทันสมัย
เป>นสากล
8. สินคามีราคาแพงเกินไป ควรปรับราคาใหถูกลงและ
มีความเหมาะสม
9. จัดงานแสดงสินคา OTOP บ3อยขึ้น/เพิ่มศูนย&แสดง/
จําหน3ายสินคาใหแพร3หลายมากขึ้น
10. ควรผลิตสินคาที่มีจุดเด3น แสดงถึงเอกลักษณ&ความเป>นไทย/
เป>นสินคาที่ผลิตจากภูมิป8ญญาทองถิ่น ลอกเลียนแบบไดยาก
11. จัดฝ`กอบรมภาษาต3างประเทศ/พัฒนาฝBมือแรงงานและ
ทักษะในการผลิตสินคา
12. สรางความสามัคคี การรวมกลุ3ม การร3วมมือของคนใน
ชุมชน/การร3วมมือของภาครัฐและประชาชน
13. จัดตั้งศูนย& OTOP มีเจาหนาที่ประจําศูนย&ในทุกหมู3บาน
14. เปbดตลาดประชาสัมพันธ& จัดแสดงสินคา OTOP ในกลุ3ม
ประเทศอาเซียนและสู3สากลมากขี้น
15. จัดตั้งจุดจําหน3ายสินคา OTOP ตามที่ต3างๆ เช3น ในหมู3บาน
หางสรรพสินคา เป>นตน
16. ตองการใหมีผูนําชุมชนที่ดี เพื่อประสานงานและดูแล
โครงการ OTOP

72.3
27.7
39.1

19.7

12.8

11.9

9.5

7.5

6.8
6.0
4.1
3.4
3.1
2.5
1.0
0.7
0.5
0.3

