
 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกับโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกับการรับทราบข�อมูล/ข3าวสาร
หน่ึงผลิตภัณฑ& การเลือกซ้ือสินค�าฯ แหล3งซ้ือ ประเภทสินค�าท่ีซ้ือ 
ป8จจัยท่ีใช�ในการเลือกซ้ือสินค�าฯ การมีส3วนร3วมในกิจกรรมของโครงการฯ
ป8ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  การพัฒนาปรับปรุงสินค�าฯ
ความต�องการให�ภาครัฐช3วยเหลือ สนันสนุน เพ่ือเตรีย
ก3อนเข�าสู3ประชาคมอาเซียน ตลอดจนข�อเสนอแนะต3างๆ
ให�รัฐบาลและหน3วยงานท่ีเ ก่ียวข�องนําไปใช� เป>นแนวทางใน
การปรับปรุง พัฒนาและส3งเสริมการดําเนินงานต3อไป สําหรับการสํารวจ
ครั้งน้ีเป>นครั้งท่ี 4  (การสํารวจ 3 ครั้งท่ีผ3านมา ได�แก3 ปB 
และปB 2554) โดยสอบถามประชาชนท่ีมีอายุ 
ท่ัวประเทศ มีประชาชนถูกเลือกเป>นตัวอย3าง 3,900 
ข�อมูลระหว3างวันท่ี 1-20 กุมภาพันธ& 2556
ในระดับกรุงเทพมหานคร ภาค และ ท่ัวประเทศ ในรูปร�อยละ

สรุปผลการสํารวจท่ีสําคัญๆ   

1.    ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ*

1.1 การทราบข%อมูล/ขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)  

 ผลจากการสํารวจ พบว3า ประชาชน
เก่ียวกับโครงการหมู3บ�าน OTOP เพ่ือการท3องเท่ียว
คือ ร�อยละ 63.4 รองลงมา ได�แก3 การจัดงานแสดงสินค�า 
ร�อยละ 57.3  ระบบจําหน3ายสินค�า OTOP
ร�อยละ 31.4  ส3วนระบบจําหน3ายสินค�า OTOP
และโครงการเครือข3ายองค&ความรู� (Knowledge
ประชาชนทราบข�อมูล/ข3าวสาร มีสัดส3วนใกล�เคียงกัน 
และ 27.1 ตามลําดับ  
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แผนภูมิ 1 ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการทราบข%อมูล
              โครงการ/กิจกรรมของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* 

                 
การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ได�ดําเนินการสํารวจความคิดเห็น  
ของประชาชนเก่ียวกับโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) 

โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลความคิดเห็น
ข3าวสารสินค�าหน่ึงตําบล 

แหล3งซ้ือ ประเภทสินค�าท่ีซ้ือ 
ป8จจัยท่ีใช�ในการเลือกซ้ือสินค�าฯ การมีส3วนร3วมในกิจกรรมของโครงการฯ  

อุปสรรคในการดําเนินงาน  การพัฒนาปรับปรุงสินค�าฯและ
ความต�องการให�ภาครัฐช3วยเหลือ สนันสนุน เพ่ือเตรียมความพร�อม

เข�าสู3ประชาคมอาเซียน ตลอดจนข�อเสนอแนะต3างๆ เพ่ือเป>นข�อมูล
ให�รัฐบาลและหน3วยงานท่ีเ ก่ียวข�องนําไปใช� เป>นแนวทางใน          

นาและส3งเสริมการดําเนินงานต3อไป สําหรับการสํารวจ
ครั้งท่ีผ3านมา ได�แก3 ปB 2547 ปB 2550  

โดยสอบถามประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปBข้ึนไป ทุกจังหวัด
900 ราย เก็บรวบรวม
6 และเสนอผลสํารวจ     

ท่ัวประเทศ ในรูปร�อยละ 

สินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

โครงการ/กิจกรรมหนึ่งตําบล 

พบว3า ประชาชนทราบข�อมูล/ข3าวสาร
เพ่ือการท3องเท่ียว มีสัดส3วนสูงสุด 

รองลงมา ได�แก3 การจัดงานแสดงสินค�า OTOP        
OTOP ผ3านทางไปรษณีย&      

OTOP ผ3านทางเว็บไซด&  
Knowledge Based OTOP) 

สัดส3วนใกล�เคียงกัน คือ ร�อยละ 27.3 

 

 
 

 
1.2  การเคยชมหรือเลือกซ้ือสินค%า

          เมื่อสอบถามประชาชนเก่ียวกับการเคยชม
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ& (OTOP) 
ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 73
ร�อยละ 26.8  ระบุว3า ไม3เคยชม

       สําหรับแหล3งหรือช3องทางท่ีประชาชนเคยชม
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP)
เป>นแหล3งหรือช3องทางท่ีประชาชนเคยชม
(ร�อยละ 66.2)  รองลงมาได�แก3 ร�านสะดวกซ้ือ
ในชุมชนหมู3บ�าน OTOP ร�อยละ 
ทางโทรทัศน& ร�อยละ 15.7  
ร�อยละ 3.5 และอ่ืนๆ เช3น ตลาดนัด งานเทศกาลต3างๆ
เป>นต�น ร�อยละ 2.0  ตามลําดับ  

1.3 การซ้ือสินค%าหนึ่งตําบล 
ของสินค%าท่ีซ้ือและปAจจัยท่ีใช%ในการ

          จากผลการสํารวจ พบว3า ในรอบปBท่ีผ3านมาประชาชนส3วนใหญ3
ร�อยละ 74.0 ระบุว3าซื้อสินค�า
และร�อยละ 26.0 ระบุว3า ไม3ซื้อ
          สําหรับประเภทของสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
(OTOP) ท่ีประชาชนระบุว3าซ้ือ 
อาหารแปรรูปต3างๆ (เช3น นํ้าพริก ซอสพริก กล�วยตาก ไข3เค็ม เป>นต�น
ร�อยละ 79.1  รองลงมาได�แก3
สบู3  แชมพู ยาสีฟ8น ครีมอาบนํ้า เครื่องสําอาง ร�อยละ 
เครื่องดื่มท่ีไม3มีแอลกอฮอล& (เช3น นํ้าผลไม� นํ้าสมุนไพร ชา เป>นต�น
ร�อยละ 21.3 และของท่ีระลึก ร�อยละ 
           ส3วนประชาชนท่ีระบุว3า
ได�ระบุเหตุผลท่ีไม3ซ้ือ 5 อันดับแรก 
ร�อยละ 44.9 รองลงมาได�แก3 
ร�อยละ 15.6  ไม3มั่นใจในคุณภาพของสินค�า
ไม3มีเวลาไปซ้ือ ร�อยละ 6.9  ตามลําดับ

27.1

68.6 72.9

ทราบ

ไมทราบ

โครงการ/
กิจกรรม

ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการทราบข%อมูล/ขาวสารเก่ียวกับ 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)  

ไมเคยชม/ไมเลือกซื้อสินค%า

26.8%

แผนภูมิ 2  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการเคยชม
                หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

เคยชม/เลือกซื้อสินค%า

73.2%

                 บทสรุปสําหรับผู%บริหาร 
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลติภัณฑ* (OTOP

ชมหรือเลือกซ้ือสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP) 
เมื่อสอบถามประชาชนเก่ียวกับการเคยชม/เลือกซ้ือสินค�า

(OTOP) ในรอบปBที่ผ3านมา พบว3า 
73.2 ระบุว3า เคยชม/เลือกซื้อสินค�า        

ว3า ไม3เคยชม/ไม3เลือกซ้ือสินค�า   
สําหรับแหล3งหรือช3องทางท่ีประชาชนเคยชม/เลือกซ้ือสินค�า

(OTOP) พบว3า งานจัดแสดงสินค�า OTOP 
ท่ีประชาชนเคยชม/เลือกซ้ือสินค�ามากท่ีสุด 

รองลงมาได�แก3 ร�านสะดวกซ้ือ/ร�านค�า   ร�อยละ 33.5  
ร�อยละ 32.6  ห�างสรรพสินค�า ร�อยละ 24.0  

  ไปรษณีย& ร�อยละ 5.5  อินเทอร&เน็ต 
และอ่ืนๆ เช3น ตลาดนัด งานเทศกาลต3างๆ สนามบิน   

   

 

ซ้ือสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ประเภท
ใช%ในการเลือกซ้ือสินค%า   

จากผลการสํารวจ พบว3า ในรอบปBท่ีผ3านมาประชาชนส3วนใหญ3 
สินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) 
ไม3ซื้อ   

สําหรับประเภทของสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
ท่ีประชาชนระบุว3าซ้ือ (มีร�อยละ 74.0) 5 อันดับแรก คือ 

เช3น นํ้าพริก ซอสพริก กล�วยตาก ไข3เค็ม เป>นต�น) 
ได�แก3 สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม ร�อยละ 37.5     

สบู3  แชมพู ยาสีฟ8น ครีมอาบนํ้า เครื่องสําอาง ร�อยละ 28.5    
เช3น นํ้าผลไม� นํ้าสมุนไพร ชา เป>นต�น) 
ร�อยละ 13.5  ตามลําดับ    

ส3วนประชาชนท่ีระบุว3า ไม3 ซ้ือสินค�า (มีร�อยละ 26.0)          
อันดับแรก คือ หาซ้ือยาก/ในชุมชนไม3มีขาย 

 ไม3ชอบใช� ร�อยละ 25.5 มีราคาแพง 
ไม3มั่นใจในคุณภาพของสินค�า ร�อยละ 10.3  และ       

ตามลําดับ    

แหลงเคยชม/เลือกซื้อสินค%า 1/         ร%อยละ

1. งานจัดแสดงสินค�า OTOP              66.2
2. ร�านสะดวกซื้อ/ร�านค�า                   33.5
3. ในชุมชนหมู3บ�าน OTOP     32.6
4. ห�างสรรพสินค�า                           24.0
5. ทางโทรทัศน&                               15.7
6. ไปรษณีย&                                    5.5
7. อินเทอร&เน็ต                               3.5
8. อ่ืนๆ เช3น ตลาดนัด งานเทศกาลต3างๆ   2.0
    สนามบิน เป>นต�น  

หมายเหตุ : 1/ ตอบได�มากกว�า 1 คําตอบ                      

จําแนกตามการเคยชม/เลือกซื้อสินค%าหนึ่งตําบล      
 ในรอบปFท่ีผานมา

OTOP) พ.ศ. 2556  



 

               เมื่อสอบถามประชาชนท่ีซื้อสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ&
(OTOP) (มีร�อยละ 74.0) เก่ียวกับป8จจัยท่ีใช�พิจารณาในการเลือกซ้ือ
สินค�าฯ พบว3า ป8จจัยท่ีใช�ในการเลือกซ้ือสินค�า 
สินค�ามีคุณภาพ ได�มาตรฐาน ร�อยละ 69.6  ราคาเหมาะสม 
และใช�ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน ร�อยละ 39.6 

         
     1.4 การให%ความสําคัญกับการจัดระดับผลิตภัณฑ* 

           จากการสอบถามประชาชน ท่ี ซ้ื อสิ นค� าห น่ึ งตํ าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) เก่ียวกับการให�ความสําคัญกับการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ& พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 
กับการจัดระดับผลิตภัณฑ& ส3วนท่ีไม3ให�ความสําคัญกับการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ& มีร�อยละ 22.6 และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ มีร�อยละ 
 

ซื้อ 
74.0% 

ไมซื้อ
26.0%

ประเภทของสินค%าท่ีซื้อ

1. อาหารแปรรูปต3างๆ 
2. สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม
3. สบู3 แชมพู ยาสีฟ8น ครีบอาบน้ํา         
   เครื่องสําอาง
4. เครื่องด่ืมที่ไม3มีแอลกอฮอล&              
5. ของที่ระลึก                                
6. เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน          
7. เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล&
8. อัญมณี เครื่องประดับ
9. เครื่องใช�สํานักงาน
10. อ่ืนๆ เช3น ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ     
 

หมายเหตุ : 1/ 

 เหตุผลท่ีไมซื้อ1/ (5 ลําดับแรก)   ร%อยละ
 1. หาซื้อยาก/ในชุมชนไม3มีขาย     44.9
 2. ไม3ชอบใช�          25.5
 3. มีราคาแพง                         15.6 
 4. ไม3ม่ันใจในคุณภาพของสินค�า    10.3
 5. ไม3มีเวลาไปซื้อ                      6.9

แผนภูมิ 3  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการซ้ือสินค%าหน่ึงตาํบล
              หน่ึงผลิตภัณฑ* (OTOP) ในรอบปFที่ผานมา

0.0 20.0

0.4

   ปAจจัยท่ีใช%ในการเลือกซื้อสินค%า 

1.สินค�ามีคุณภาพได�มาตรฐาน

2.ราคาเหมาะสม

3.ใช�ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน

4.ช3วยสนับสนุนให�คนในท�องถ่ินมีงานทํา

5. ใช�ทรัพยากร/วัตถุดิบที่มีในท�องถ่ิน

6.เก็บรักษาได�นาน

7.บรรจุภัณฑ&สวยงาม

8.ช3วยสนับสนุนสินค�าไทย/                 
สะท�อนถึงวัฒนธรรมและความเป>นไทย

9.อ่ืนๆ เช3น ความคุ�มค3า  อยากทดลอง                      
สินค�าเป>นที่นิยม เป>นต�น

หมายเหตุ : 1/ ตอบได�มากกว�า 1 คําตอบ

แผนภูมิ 4  ร%อยละของประชาชนที่ซ้ือสินค%าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภณัฑ*
               จําแนกตามปAจจัยที่ใช%ในการเลือกซ้ือสินค%า

2 

 

เมื่อสอบถามประชาชนท่ีซื้อสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
เก่ียวกับป8จจัยท่ีใช�พิจารณาในการเลือกซ้ือ

ป8จจัยท่ีใช�ในการเลือกซ้ือสินค�า 3 อันดับแรก ได�แก3 
ราคาเหมาะสม ร�อยละ 40.1 

 

การให%ความสําคัญกับการจัดระดับผลิตภัณฑ*  

ประชาชน ท่ี ซ้ื อสิ นค� าห น่ึ งตํ าบล               
เก่ียวกับการให�ความสําคัญกับการจัดระดับ

ร�อยละ 68.4 ให�ความสําคัญ
ส3วนท่ีไม3ให�ความสําคัญกับการจัดระดับ

ไม3แน3ใจ มีร�อยละ 9.0 

1.5  สถานท่ีวางจําหนายสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* 

 สําหรับสถานท่ีวางจําหน3ายสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ&
(OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 ระบุว3า สถานท่ีสะดวกต3อการเลือกซ้ือสินค�า
คือ ร�านค�า/ศูนย& OTOP ในชุมชน
รองลงมาได�แก3 ร�านสะดวกซ้ือ เช3น เซเว3นอีเลฟเว3น แฟมิลี่มาร&ท เป>นต�น 
ร�อยละ 55.0  ร�านค�า/ศูนย& OTOP 
ร�านขายของฝากในป8^มนํ้ามัน ร�อยละ 
สถานท่ีราชการ เช3น ศาลากลาง เป>นต�น ร�อยละ 
สถานีรถไฟ/สนามบิน ร�อยละ 
ไปรษณีย& วัด งานเทศกาลต3างๆ สหกรณ& เป>นต�น ร�อยละ 

1.6  ความยากงายในการหาซ้ือ

          สําหรับความยากง3ายในการหาซ้ือสินค�า
(OTOP) ประชาชนโดยรวม ระบุว3า
ร�อยละ 21.6 และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ

1.7 คุณภาพของสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพ
สินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP)
ระบุว3า เป>นสินค�าที่มีคุณภาพได�มาตรฐาน 
ยังไม3ได�มาตรฐาน มีร�อยละ 16.4

 
1.8  ความพึงพอใจตอโครงการ

 จากผลการสํารวจ พบว3า ประชาชน
ระบุว3า มีความพึงพอใจต3อโครงการ
(โดยมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร�อยละ 
32.9 และระดับน�อย ร�อยละ 7.2
และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ ร�อยละ 6.4

ประเภทของสินค%าท่ีซื้อ1/               ร%อยละ

อาหารแปรรูปต3างๆ                       79.1
สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม                 37.5

แชมพู ยาสีฟ8น ครีบอาบน้ํา         28.5
เครื่องสําอาง
เครื่องด่ืมที่ไม3มีแอลกอฮอล&              21.3
ของที่ระลึก                                13.5
เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน          10.7
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล&                  9.9
อัญมณี เครื่องประดับ                  5.0
เครื่องใช�สํานักงาน                  0.3
อ่ืนๆ เช3น ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ     0.3        

/ ตอบได�มากกว�า 1 คําตอบ

ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการซ้ือสินค%าหน่ึงตาํบล  
ในรอบปFที่ผานมา

40.0 60.0 80.0

21.8

26.0

27.7

27.7

33.6

39.6

40.1

69.6

ปAจจัยท่ีใช%ในการเลือกซื้อสินค%า 1/

ร%อยละ
เช3น ความคุ�มค3า  อยากทดลอง                      

ร%อยละของประชาชนที่ซ้ือสินค%าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภณัฑ* (OTOP) 
จําแนกตามปAจจัยที่ใช%ในการเลือกซ้ือสินค%า

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

62.6 60.9

16.4 17.2

21.0 21.9

ร%อยละ

แผนภูมิ 5  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ      
                 ของสินค%าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ* 

สถานท่ีวางจําหนายสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

สําหรับสถานท่ีวางจําหน3ายสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
ประชาชนส3วนใหญ3 ระบุว3า สถานท่ีสะดวกต3อการเลือกซ้ือสินค�า 

ในชุมชน/หมู3บ�าน/ตําบล ร�อยละ 56.9  
ร�านสะดวกซ้ือ เช3น เซเว3นอีเลฟเว3น แฟมิลี่มาร&ท เป>นต�น 

OTOP ประจําอําเภอ/จังหวัด ร�อยละ 43.8  
ร�านขายของฝากในป8^มนํ้ามัน ร�อยละ 38.8  ห�างสรรพสินค�า ร�อยละ 34.8 
สถานท่ีราชการ เช3น ศาลากลาง เป>นต�น ร�อยละ 30.6  สถานีขนส3ง/

สนามบิน ร�อยละ 16.3  และอ่ืนๆ เช3น ตลาดนัด 
ไปรษณีย& วัด งานเทศกาลต3างๆ สหกรณ& เป>นต�น ร�อยละ 1.0 

ความยากงายในการหาซ้ือสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP) 

สําหรับความยากง3ายในการหาซ้ือสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
ระบุว3า หาซ้ือได�ง3าย ร�อยละ 66.2 หาซ้ือได�ยาก 

แน3ใจ ร�อยละ 12.2   

สินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพของ
(OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 62.6 

เป>นสินค�าที่มีคุณภาพได�มาตรฐาน  ส3วนที่ระบุว3า สินค�า     
4  และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ ร�อยละ 21.0 

 

พึงพอใจตอโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

จากผลการสํารวจ พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 92.9   
มีความพึงพอใจต3อโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) 

ระดับปานกลาง ร�อยละ 52.8  ระดับมาก ร�อยละ 
7.2) ส3วนท่ีไม3พึงพอใจ มีร�อยละ 0.7   
6.4 

64.6 63.3 62.4 59.5

14.5 16.7 15.8 20.9

20.9 20.0 21.8 19.6

ไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ

ไม3ได�มาตรฐาน

ได�มาตรฐาน

ภาค

ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ      
ของสินค%าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ* (OTOP) และภาค



 

2.  การมีสวนรวมและการเตรียมความพร%อมสูอาเซียน

    2.1 การผลิตสินค%า และประเภทสินค%าท่ีผลิต

จากผลการสํารวจ ประชาชน ร�อยละ 
หมู 3บ �านมีการผลิตส ินค �าหนึ ่งตําบล หนึ ่งผล ิตภ ัณฑ& 
ร�อยละ 47.6 ระบุว3า ไม3มีการผลิตสินค�า และอีกร�อยละ 
ไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ   

เมื่อสอบถามประชาชนในชุมชน/หมู3บ�านท่ีมีการผลิตสินค�า
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (มีร�อยละ 22.9) 
ท่ีชุมชน/หมู3บ�านผลิต 3 อันดับแรก คือ อาหารแปรรูปต3างๆ
ซอสพริก กล�วยตาก ไข3เค็ม เป>นต�น ร�อยละ 44
ร�อยละ 38.0 และเครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน
          สําหรับชุมชน/หมู3บ�านท่ีไม3มีการผลิตสินค�า
ประชาชนส3วนใหญ3ได�ระบุเหตุผล ท่ีชุมชน/หมู3บ�านไม3มี
5 อันดับแรก คือ ไม3มีการรวมกลุ3ม ร�อยละ 
ร�อยละ 22.7  ไม3มีวัตถุดิบ ร�อยละ 14.5   ขาดแรงงาน ร�อยละ 
และเลิกดําเนินกิจการ ร�อยละ 7.7 

 

พึงพอใจ 
92.9%

ไมพึงพอใจ
0.7%

ไมทราบ/     
ไมแนใจ           
6.4%

แผนภูมิ 6  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความพึงพอใจตอโครงการ
               หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ* (OTOP) 

มี 22.9%

ไมมี
47.6%

ไมทราบ/       
ไมแนใจ

 ประเภทสินค%าที่ผลิต
   1. อาหารแปรรูปต3างๆ เช3น น้ําพริก ฯ        
   2. สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม
   3. เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน              
   4. สบู3 แชมพู ยาสีฟ8น ครีมอาบน้ํา             
      เครื่องสําอาง  
   5. ของที่ระลึก
   6. เครื่องด่ืมที่ไม3มีแอลกอฮอล&                   
   7. เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล&                      
   8. อัญมณี เครื่องประดับ
   9. เครื่องใช�สํานักงาน
   10. อ่ืนๆ เช3น ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ

      หมายเหตุ : 1/ ตอบได�มากกว�า 

แผนภูมิ 7  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการผลิตสินค%าหนึ่งตําบล                                    
               หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) ของชุมชน/หมูบ%าน

เหตุผลท่ีไมมีการผลิตสินค%า1/  ร%อยละ
(5 ลําดับแรก)
1. ไม3มีการรวมกลุ3ม               69.1
2. ไม3มีเงินทุน                      22.7
3. ไม3มีวัตถุดิบ                     14.5
4. ขาดแรงงาน                    11.3
5. เลิกดําเนินกิจการ       7.7

29.5%

3 

 

และการเตรียมความพร%อมสูอาเซียน  

การผลิตสินค%า และประเภทสินค%าท่ีผลิต 

 22.9 ระบุว3าในชุมชน/
หนึ ่งตําบล หนึ ่งผล ิตภ ัณฑ& (OTOP)             

ไม3มีการผลิตสินค�า และอีกร�อยละ 29.5 ระบุว3า

หมู3บ�านท่ีมีการผลิตสินค�า
) ได�ระบุประเภทสินค�า     

อันดับแรก คือ อาหารแปรรูปต3างๆ เช3น นํ้าพริก 
44.7  สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม 

เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน ร�อยละ 13.3 
หมู3บ�านท่ีไม3มีการผลิตสินค�าฯ (มีร�อยละ 47.6) 

หมู3บ�านไม3มีการผลิตสนิค�า 
คือ ไม3มีการรวมกลุ3ม ร�อยละ 69.1  ไม3มีเงินลงทุน         

ขาดแรงงาน ร�อยละ 11.3  

 

2.2  การมีสวนรวมในกิจกรรม
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีชุมชน
สินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
การมีส3วนร3วมในกิจกรรม/โครงการ
การดําเนินงานอ่ืนๆ เก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
ในรอบปBท่ีผ3านมา พบว3า ประชาชนมีส3วนร3วม
และไม3มีส3วนร3วม ร�อยละ 69.2 

 

2.3 ปAญหา/อุปสรรคในการดําเนินกา

           ผลการสํารวจ พบว3า ประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมใน
กิจกรรม/โครงการฯ เก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& 
(มีร�อยละ 30.8) ส3วนใหญ3 ร�อยละ 
มีป8ญหา/อุปสรรคในการดําเนิน
ไม3มีป8ญหา/อุปสรรค และร�อยละ

    สํ าหรั บประชาชนใน
การดําเนินการ ได�ระบุป8ญหา
ขาดช3องทางตลาดจําหน3ายสินค�า 
ในการผลิตสินค�า ร�อยละ 54.3  
อย3างต3อเน่ือง ร�อยละ 32.5 

ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความพึงพอใจตอโครงการ             

ประเภทสินค%าที่ผลิต 1/                    ร%อยละ
อาหารแปรรูปต3างๆ เช3น น้ําพริก ฯ        44.7
สิ่งทอ เครื่องนุ3งห3ม                    38.0
เครื่องเรือน เครื่องตกแต3งบ�าน              13.3
สบู3 แชมพู ยาสีฟ8น ครีมอาบน้ํา             11.7 

8.0
เครื่องด่ืมที่ไม3มีแอลกอฮอล&                   6.6
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล&                      3.2
อัญมณี เครื่องประดับ 2.3
เครื่องใช�สํานักงาน                   2.1

ยาสมุนไพร ยาดม ฯลฯ         0.2

ตอบได�มากกว�า 1 คําตอบ

ร%อยละของประชาชน จําแนกตามการผลิตสินค%าหนึ่งตําบล                                    
หมูบ%าน

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

30.8
19.6 22.5

69.2
80.4 77

ร%อยละ

แผนภูมิ 8  ร%อยละของประชาชนที่ชุมชน
               หน่ึงผลิคภัณฑ* (OTOP) 
              โครงการ/รบัจ%างผลติฯลฯ ใน

ปานกลาง  
52.8%

มาก 
  32.9%

  น%อย 7.2%

ระดับความพึงพอใจ 

การมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการฯ เกี่ยวกับสินค%า   
(OTOP)  

เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีชุมชน/หมู3บ�านมีการผลิต
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) (มีร�อยละ 22.9) เก่ียวกับ    

โครงการ/การผลิต/การทํางาน/รับจ�างผลิต/
สินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) 

ประชาชนมีส3วนร3วมในกิจกรรมฯ ร�อยละ 30.8  
 

 

อุปสรรคในการดําเนินการ 

สํารวจ พบว3า ประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมใน
ฯ เก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP)    

ร�อยละ 72.0 ระบุว3าในรอบปBท่ีผ3านมา     
อุปสรรคในการดําเนินการฯ ร�อยละ 25.2 ระบุว 3า             
อุปสรรค และร�อยละ 2.8 ระบุว3าไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ  

สํ าหรั บประชาชนในกลุ3 ม ท่ีมี ป8ญหา/ อุปสรรค ใน             
ได�ระบุป8ญหา/อุปสรรคท่ีสําคัญ 3 เรื่องแรก คือ     

ช3องทางตลาดจําหน3ายสินค�า ร�อยละ 60.2  ขาดแหล3งเงินทุน    
3  และขาดการประชาสัมพันธ&สินค�า

5
28.8

42.1

16.9

77.5
71.2

57.9

83.1

มีส3วนร3วม

ไม3มีส3วนร3วม

ภาค

ร%อยละของประชาชนที่ชุมชน/หมูบ%านมีการผลิตสินค%าหน่ึงตําบล 
OTOP) จําแนกตามการมีสวนรวมในกิจกรรม/

รบัจ%างผลติฯลฯ ในรอบปFที่ผานมา และภาค



 

2.4  ผลกระทบจากนโยบายการกําหนดคาแรงขั้นตํ่า 
ตอกิจกรรม/โครงการฯ เกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* 

          เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมในกิจกรรม
โครงการฯสินค�าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) 
จากนโยบายการกําหนดค3าแรงข้ันต่ํา 300 บาท
ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 69.1 ระบุว3า ไม3มีผลกระทบ
ระบุว3า ได�รับผลกระทบ และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ

 2.5  การพัฒนา/ปรับปรุงสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* 
เพ่ือเตรียมความพร%อมกอนเข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   จากการสอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมในกิจกรรม
โครงการฯ เก่ียวกับการพัฒนา/ปรับปรุงสินค�าฯ
ก3อนเข�าสู3ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว3า
ร�อยละ 41.6 ระบุว3า มีการพัฒนา/ปรับปรุงสินค�าหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP)  ร�อยละ 35.5 ระบุว3า ไม3มีการพัฒนา
ปรับปรุงสินค�า  และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ ร�อยละ 

2.6 ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) เพ่ือเตรียมความพร%อมเข%าสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

             เมื่ อสอบถามประชาชนกลุ3 มท่ีมีส3 วนร3 วมในกิจกรรม
โครงการฯ เก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ&
ท่ีต�องการให�ภาครัฐช3วยเหลือ/สนับสนุนโครงการหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู3ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว3า เรื่องท่ีประชาชนส3วน
ช3วยเหลือ/สนับสนุนสูงสุด คือ จัดหาตลาดจําหน3ายสินค�าภายใน
ภายนอกประเทศ (ร�อยละ71.2) รองลงมาได�แก3 

มี 
72.0 %

ไมมี  
25.2 % 

ไมทราบ/
 ไมแนใจ 
2.8% 

ปAญหาและอุปสรรค 1/                 
  1.ขาดช3องทางจําหน3ายสินค�า
  2.ขาดแหล3งเงินทุนในการผลิตสินค�า
  3.ขาดการประชาสัมพันธ&สินค�าอย3างต3อเนื่อง   
  4.ขาดแคลนวัตถุดิบ
  5.ขาดแรงงานที่มีทักษะและฝBมือ
  6.ขาดบุคลากรของรัฐที่ให�ความรู�
  7.ขาดแคลนเครื่องมือ/เครื่องใช�
   เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  8.ขาดความรู�ในการใช�ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน        
  9.ขาดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ&             
  10.คุณภาพสินค�ายังไม3ได�มาตรฐาน              

   
   หมายเหตุ : 1/ ตอบได�มากกว�า 
              

แผนภูมิ 9  ร%อยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม
              เก่ียวกับสินค%าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ* 
              จําแนกตามปAญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ
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ผลกระทบจากนโยบายการกําหนดคาแรงขั้นตํ่า 300 บาท/วัน   
เกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)  

เมื่อสอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมในกิจกรรม/
(OTOP) เก่ียวกับผลกระทบ
บาท/วัน (มีร�อยละ 22.9) 

ไม3มีผลกระทบ ร�อยละ 21.7 
ไม3แน3ใจ ร�อยละ 9.2 

ปรับปรุงสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 
เข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

สอบถามประชาชนในกลุ3มท่ีมีส3วนร3วมในกิจกรรม/
ฯ เพ่ือเตรียมความพร�อม

พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3  
ปรับปรุงสินค�าหน่ึงตําบล        

ระบุว3า ไม3มีการพัฒนา/
ไม3แน3ใจ ร�อยละ 22.9 

ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุนโครงการ
เพ่ือเตรียมความพร%อมเข%าสู

เมื่ อสอบถามประชาชนกลุ3 มท่ีมีส3 วนร3 วมในกิจกรรม/    
ฯ เก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) ในเรื่อง      

สนับสนุนโครงการหน่ึงตําบล        
เพ่ือเตรียมความพร�อมเข�าสู3ประชาคม

ประชาชนส3วนใหญ3ต�องการให�ภาครัฐ
จัดหาตลาดจําหน3ายสินค�าภายใน/

รองลงมาได�แก3 จัดหาแหล3ง

เ งินทุนและให� คํ าปรึกษาในเรื่ องการลงทุน
พัฒนาสินค�าท้ังด�านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
จัดหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาให�ความรู�และคําแนะนําในเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  (ร�อยละ 33.
ท่ีทันสมัย (ร�อยละ 17.4)  และ
ตามลําดับ 

2.7  การรับทราบข%อมูล/ขาวสารเกี่ยวกับ 
สองแผนดิน”  

               เมื่อสอบถามการรับทราบข�อมูล
“โครงการสายสัมพันธ&สองแผ3นดิน
ร�อยละ 54.5 ระบุว3า ไม3ทราบข�อมูล
ระบุว3า ทราบ  และไม3แน3ใจ มีร�อยละ 

2.8 ความสามารถในการขยายตลาดสินค%าหนึ่ ง ตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ*(OTOP) ไปสูประเทศสมาชิกอาเซียน

        สําหรับความสามารถในการขยายตลาดสินค�าหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) ไปสู3ประเทศ
ส3วนใหญ3 ร�อยละ 79.6 ระบุว3า ประเทศไทยสามารถขยายตลาดไปสู3
ประเทศสมาชิกอาเซียนได� ส3วนท่ีระบุว3าไม3สามารถขยาย
ประเทศสมาชิกอาเซียนได� มีเพียงร�อยละ 
ร�อยละ 19.0  

 

 

 

                       ร%อยละ
ขาดช3องทางจําหน3ายสินค�า                     60.2
ขาดแหล3งเงินทุนในการผลิตสินค�า             54.3
ขาดการประชาสัมพันธ&สินค�าอย3างต3อเนื่อง   32.5

                        28.6
ขาดแรงงานที่มีทักษะและฝBมือ                 28.4
ขาดบุคลากรของรัฐที่ให�ความรู�                 27.1

เครื่องใช�/                 18.1

ขาดความรู�ในการใช�ภูมิป8ญญาท�องถ่ิน        16.8
ขาดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ&             15.4
คุณภาพสินค�ายังไม3ได�มาตรฐาน              10.7

ตอบได�มากกว�า 1 คําตอบ

ร%อยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการฯ
เก่ียวกับสินค%าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP)      

อุปสรรคในการดําเนินการ

ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ

1. จัดหาตลาดจําหน3าย
สินค�าภายใน/ภายนอกประเทศ

2.จัดหาแหล3งเงินทุนและให�คําปรึกษา
ในเรื่องการลงทุน

3.พัฒนาสินค�าทั้งด�านคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล

4.จัดหาเจ�าหน�าที่ของรัฐมาให�ความรู�และ
คําแนะนําในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5.สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.ฝ`กอบรมทักษะภาษา

แผนภมูิ 10  ร%อยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม
                     สินค%าหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ* 
                   เก่ียวกับเรื่องทีต่%องการให%
               ความพร%อมเข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมายเหตุ :  1/  ตอบได�มากกว�า 1 

เ งินทุนและให� คํ าปรึกษาในเรื่ องการลงทุน (ร�อยละ 55.7 )        
พัฒนาสินค�าท้ังด�านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล (ร�อยละ 48.1)  
จัดหาเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาให�ความรู�และคําแนะนําในเรื่องประชาคม

.0)  สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี
และฝ`กอบรมทักษะภาษา (ร�อยละ 16.7)  

 

ขาวสารเกี่ยวกับ “โครงการสายสัมพันธ*

การรับทราบข�อมูล/ข3าวสารเ ก่ียวกับ
โครงการสายสัมพันธ&สองแผ3นดิน” พบว3า ประชาชนส3วนใหญ3     

ไม3ทราบข�อมูล/ข3าวสาร  มีเพียงร�อยละ 27.3 
ร�อยละ 18.2 

ความสามารถในการขยายตลาดสินค%าหนึ่ ง ตําบล        
ไปสูประเทศสมาชิกอาเซียน  

สําหรับความสามารถในการขยายตลาดสินค�าหน่ึงตําบล 
ไปสู3ประเทศสมาชิกอาเซียน พบว3า ประชาชน
ระบุว3า ประเทศไทยสามารถขยายตลาดไปสู3

ส3วนท่ีระบุว3าไม3สามารถขยายตลาดไปสู3
มีเพียงร�อยละ 1.4 และไม3ทราบ/ไม3แน3ใจ 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

16.7

17.4

33.0

48.1

55.7

71.2

  ร%อยละ

ความต%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุน 1/

จัดหาตลาดจําหน3าย
ภายนอกประเทศ

จัดหาแหล3งเงินทุนและให�คําปรึกษา
ในเรื่องการลงทุน

พัฒนาสินค�าทั้งด�านคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล

จัดหาเจ�าหน�าที่ของรัฐมาให�ความรู�และ
คําแนะนําในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ฝ`กอบรมทักษะภาษา

ร%อยละของประชาชนที่มีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการฯ เก่ียวกับ
หน่ึงผลิตภัณฑ* (OTOP) จําแนกตามความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องทีต่%องการให%ภาครัฐชวยเหลือ/สนับสนุนเพ่ือเตรยีม
ความพร%อมเข%าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1 คําตอบ
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2.9  ความเชื่อมั่นตอโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ%าของประเทศ  

             เมื่อสอบถามประชาชนเก่ียวกับความเช่ือมั่นต3อโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ     
ในระดับรากหญ�าของประเทศ พบว3า มีประชาชนมากถึงร�อยละ 90.0 
เช่ือมั่นว3าโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับรากหญ�าของประเทศได�   และท่ีระบุว3า ไม3เช่ือมั่น/
ไม3แน3ใจ มีเพียงร�อยละ 10.0 

ตาราง 1  ร%อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับความเชื่อมั่น
ตอโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ* (OTOP) สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในระดับรากหญ%าของประเทศ และภาค 

ความเช่ือมั่นเก่ียวกับ   
การพัฒนาเศรษฐกิจ   
ในระดับรากหญ%า 

ท่ัวประเทศ 

ภาค 

กทม. กลาง เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต% 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

���� เช่ือมั่น ในระดับ 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 

• น�อย 10.3 7.7 11.4 6.7 11.4 13.1 

���� ไมเช่ือมั่น/ไมแนใจ 10.0 8.6 11.4 8.3 11.9 6.8 

 
3.  ข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ 

      สําหรับข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะเก่ียวกับสินค�าหน่ึงตําบล       
หน่ึงผลิตภัณฑ& (OTOP) ประชาชนส3วนใหญ3 ร�อยละ 72.3 ไม3แสดง
ความคิดเห็น  และมีผู�ท่ีแสดงความคิดเห็น เพียงร�อยละ 27.7 และ   
ในจํานวนน้ีได�ให�ข�อคิดเห็น/ข�อเสนอแนะท่ีสําคัญๆ เช3น พัฒนาสินค�า
ให�มีคุณภาพ มีความแปลกใหม3 หลากหลายชนิด ได�มาตรฐาน         
มีความเป>นสากลมากข้ึน และตรงกับความต�องการของตลาด (ร�อยละ 
39.1) รัฐบาลสนับสนุนโครงการอย3างจริงจังและต3อเน่ือง/ติดตาม
โครงการอย3างต3อเน่ือง/มีหน3วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง/ส3งเสริม
ให�ม ีโครงการผลิตภัณฑ&ช ุมชนในทุกหมู 3บ �าน (ร �อยละ 19.7)            
ให�ภาครัฐจัดหาแหล3งเงินทุน วัตถุดิบท่ีมีราคาถูก ได�มาตรฐานและ
เพียงพอต3อการผลิต/สนับสนุนอุปกรณ& เครื่องมือและเทคโนโลยี      
ให�ทันสมัย (ร�อยละ 12.8)  รัฐบาลควรประชาสัมพันธ&สินค�า OTOP 
ให�มากข้ึน/รณรงค&สนับสนุนการใช�สินค�า OTOP ให�มากข้ึน รวมท้ังจัดให�
มีการประกวดสินค�า OTOP (ร�อยละ 11.9) เป>นต�น 
 

 

ตาราง 2   ร%อยละของประชาชน จําแนกตามข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ
เกี่ยวกับสินค%าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ* (OTOP) 

ข%อคิดเห็น/ข%อเสนอแนะ  1/ ร%อยละ 
รวม 100.0 

� ไมแสดงความคิดเห็น 72.3 

� แสดงความคิดเห็น  โดยระบุข�อเสนอแนะในเรื่องต3างๆ ดังน้ี 27.7 

1. พัฒนาสินค�าให�มีคุณภาพ มีความแปลกใหม3 หลากหลาย
ชนิดได� มาตรฐาน มีความเป>นสากลมากขึ้น และตรงกับ
ความต�องการของตลาด 

39.1 

2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการอย3างจริงจังและต3อเน่ือง/ติดตาม
โครงการอย3างต3อเน่ือง/ มีหน3วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง/
ส3งเสริมให�มีโครงการผลิตภัณฑ&ชุมชนในทุกหมู3บ�าน 

19.7 

3. ให�ภาครัฐจัดหาแหล3งเงินทุน/วัตถุดิบท่ีมีราคาถูกได�มาตรฐาน 
และเพียงพอต3อการผลิต/สนับสนุนอุปกรณ& เครื่องมือและ
เทคโนโลยีให�ทันสมัย 

12.8 

4. รัฐบาลควรประชาสัมพันธ&สินค�า OTOP ให�มากขึ้น/รณรงค&
สนับสนุนการใช�สินค�า OTOP ให�มากขึ้น รวมท้ังจัดให�มี
การประกวดสินค�า OTOP 

11.9 

5. ส3งเสริมด�านการตลาด/จัดหาตลาดรองรับท่ีแน3นอน/   
เพ่ิมช3องทางการจัดจําหน3าย เช3น จัดหาตลาดจําหน3าย
สินค�าท้ังภายใน/ภายนอกประเทศ มีผู�แทนจําหน3าย 

9.5 

6. ภาครัฐควรส3งเสริม เผยแพร3 ให�ความรู�และคําแนะนํา
เกี่ยวกับสินค�า OTOP /จัดหาวิทยากรมาให�ความรู�/     
เปbดอบรมการทําสินค�าให�คนในชุมชน 

7.5 

7. ช3วยพัฒนาหีบห3อ รูปแบบบรรจุภัณฑ&ให�สวยงาม ทันสมัย
เป>นสากล  

6.8 

8. สินค�ามีราคาแพงเกินไป ควรปรับราคาให�ถูกลงและ       
มีความเหมาะสม 

6.0 

9.  จัดงานแสดงสินค�า OTOP บ3อยขึ้น/เพ่ิมศูนย&แสดง/
จําหน3ายสินค�าให�แพร3หลายมากขึ้น 

4.1 

10. ควรผลิตสินค�าท่ีมีจุดเด3น แสดงถึงเอกลักษณ&ความเป>นไทย/
เป>นสินค�าท่ีผลิตจากภูมิป8ญญาท�องถิ่น ลอกเลียนแบบได�ยาก 

3.4 

11. จัดฝ̀กอบรมภาษาต3างประเทศ/พัฒนาฝBมือแรงงานและ
ทักษะในการผลิตสินค�า 

3.1 

12. สร�างความสามัคคี การรวมกลุ3ม การร3วมมือของคนใน
ชุมชน/การร3วมมือของภาครัฐและประชาชน 

2.5 

13. จัดต้ังศูนย& OTOP มีเจ�าหน�าท่ีประจําศูนย&ในทุกหมู3บ�าน 1.0 

14. เปbดตลาดประชาสัมพันธ& จัดแสดงสินค�า OTOP ในกลุ3ม
ประเทศอาเซียนและสู3สากลมากขี้น 

0.7 

15. จัดต้ังจุดจําหน3ายสินค�า OTOP ตามท่ีต3าง  ๆเช3น ในหมู3บ�าน 
ห�างสรรพสินค�า เป>นต�น 

0.5 

16. ต�องการให�มีผู�นําชุมชนท่ีดี เพ่ือประสานงานและดูแล
โครงการ OTOP 

0.3 

 


