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การสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตํ าบลหน่ึงผลิตภัณฑ  (OTOP)

.........................................................................

1. ความเปนมาและวัตถุประสงค
ตามที่รัฐบาลไดจัดใหมีโครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ   เพื่อใหแตละชุมชนไดมีการนํ าทรัพยากร

ภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนา/สรางผลิตภัณฑและบริการ เพื่อเปนการสรางอาชีพ สรางรายได และเปน
การสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดตอไป

ในการนี้สํ านักงานสถิติแหงชาติ ไดดํ าเนินการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครง
การฯดังกลาว เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชหรือบริโภคสินคาที่เปนผลิตภัณฑของชุมชน/สินคา OTOP
การนํ าวตัถดิุบ/ทรพัยากร ภมูปิญญาในทองถิน่มาใชในการพฒันาสนิคา ประโยชนของโครงการฯ  และความพึง
พอใจตอการดํ าเนินงาน รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลใหรัฐบาลและหนวยงานที่
เกี่ยวของนํ าไปใชเปนแนวทางในการติดตาม  ประเมินผล  และวางแผนการดํ าเนินงานตอไป
2.  คุมรวม

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วประเทศ
3.   ระเบียบวิธีการสํ ารวจ

แผนการสุมตัวอยางทีใ่ชเปนแบบ  Stratified Three - Stage Sampling  โดยมภีาคเปนสตราตมั  ซึง่มีทั้งสิ้น  
5  สตราตัม    คือ  กรุงเทพมหานคร   ภาคกลาง (ยกเวน กทม.)  ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ภาค
ใต    โดยมีชุมรุมอาคาร  ( ในเขตเทศบาล )  และหมูบาน  ( นอกเขตเทศบาล ) เปนหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง        
ครวัเรอืนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขัน้ทีส่อง  และสมาชกิทีม่อีาย ุ18 ปขึน้ไป  เปนหนวยตัวอยางขัน้ที่สาม

การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่หนึ่ง
ในแตละภาค  ท ําการเลอืกชมุรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  อยางอิสระตอกัน  โดยใชความนาจะเปน    ใน

การเลอืกเปนปฏภิาคกบัจ ํานวนครวัเรอืนของชมุรุมอาคาร / หมูบานนัน้ ๆ  ไดจ ํานวนตวัอยางทัง้สิน้  580  ชมุรุม
อาคาร/ หมูบาน   จากทัง้สิน้ 109,966 ชมุรุมอาคาร / หมูบาน   กระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง เปนดังนี้

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

 1. กรุงเทพมหานคร 108 108 -
 2. กลาง 126   44   82
 3. เหนือ 114   24   90
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 132   24 108
 5. ใต 100   24   76

รวมท่ัวประเทศ 580 224 356
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การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง

ในขัน้นีเ้ปนการเลอืกครวัเรอืนตัวอยางทีม่สีมาชกิอาย ุ18 ปขึ้นไป ดวยวิธีการสุม โดยกํ าหนดใหเลือก
10  ครวัเรอืนตัวอยาง ตอชมุรุมอาคาร / หมูบาน จ ําแนกตามภาค และเขตการปกครอง  เปนดังนี้

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

 1. กรุงเทพมหานคร 1,080 1,080 -
 2. กลาง 1,260    440    820
 3. เหนือ 1,140    240    900
 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,320    240 1,080
 5. ใต 1,000    240    760

รวมท่ัวประเทศ 5,800 2,240 3,560

     
การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สาม

ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทํ าการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน     
เพื่อทํ าการสัมภาษณ  ไดจํ านวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น  5,800  คน
4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
             ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํ านักงานสถิติแหงชาติ  ไปทํ าการสัมภาษณสมาชิกในครัวเรือนตัวอยางที่
มีอายุ 18 ปขึ้นไป  ครัวเรือนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ  อายุ  และสถานภาพการทํ างาน

ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่  1 – 18  มีนาคม  2547
5.  การเสนอผล

           เสนอผลการสํ ารวจในระดับภาค และระดับประเทศ ในรูปของรอยละ
6.  คํ าอธิบาย

ภาคกลาง  จะไมรวมกรุงเทพมหานคร
     สินคาชมุชน เปนสนิคาหรอืผลติภณัฑที่ผลิตขึ้นในชุมชน ดวยภูมิปญญาของประชาชนในทองถิ่น
นั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงคในการผลิตเพื่อนํ าผลิตภัณฑมาจัดจํ าหนาย
     สินคา OTOP  เปนผลติภณัฑดีเดนของต ําบลทีไ่ดรับการคัดเลอืกจากสนิคาผลติภณัฑของชมุชนตาง ๆ ใน
ตํ าบลนัน้ และไดรับการขึน้บัญชผีลติภณัฑจากคณะกรรมการอ ํานวยการหนึง่ตํ าบล หนึง่ผลติภณัฑแหงชาติตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนด
    ภูมิปญญาทองถ่ิน  หมายถึง  ความรูที่ถายทอดจาก ปู  ยา  ตา   ยาย   ญาติพี่นอง  หรือผูที่มีความรู
ในดานตาง ๆ  ใหแกคนในทองถิน่   ซึง่แสดงถงึวถีิชวิีตและบงบอกถงึความเปนเอกลกัษณวัฒนธรรมในทองถิน่นัน้
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7.  สรุปผลการสํ ารวจ

7.1   การใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/สินคา OTOP

ผลการสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/สินคา OTOP
พบวา  ในทกุภาคโดยรวมมปีระชาชน  ระบุวามกีารใชหรอืบริโภค รอยละ 56.9   ไมไดใชหรอืบริโภค รอยละ 43.1
ทั้งนี้  เมื่อสอบถามกลุมผูที่ระบุวายังไมไดใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/สินคา OTOP เกี่ยวกับการคิดจะใชสินคา
ดังกลาวหรอืไมนัน้  พบวา คิดจะใชถึง รอยละ 24.5   ไมคิดจะใช รอยละ 6.6   และไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 12.0

สํ าหรับในกลุมผูที่ใช/บริโภคสินคา รอยละ 35.4  ระบุวามีการใชเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับกอนที่รัฐบาลจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สวนผูที่ระบุวามีการใชเทาเดิมและใช
นอยลงมี รอยละ 18.1  และ 3.4   เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  ภาคใตมีสัดสวนของผูใช/บริโภคสินคาชุม
ชน/สินคา OTOP  สูงกวาภาคอื่น ๆ คือ รอยละ 59.4   รองลงมาภาคเหนือ  กรุงเทพมหานคร และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   มีสัดสวนการบริโภคไมแตกตางกัน  คือ  ประมาณรอยละ 58    สวนภาคกลางมี
การบริโภคนอยที่สุด  รอยละ 50.6
ตาราง 1 รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามการใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/สินคา OTOP เมื่อเปรียบเทียบกับ
                 กอนที่รัฐบาลจะจัดใหมีโครงการ OTOP เปนรายภาค

ภาค
การใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/

สินคา OTOP
ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-

มหานคร
กลาง

(ยกเวน กทม.)
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  มีการใชหรือบริโภค 56.9 58.7 50.6 58.9 58.6 59.4
       เพิ่มขึ้น 35.4 33.6 28.2 35.7 38.7 41.2
       นอยลง 3.4 5.2 2.8 4.3 2.7 3.8
       เทาเดิม 18.1 19.9 19.6 18.9 17.2 14.4
ไมไดใชหรือบริโภค 43.1 41.3 49.4 41.1 41.4 40.6

แผนภูมิ 1   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามการใชหรือบริโภคสินคาชุมชน/สินคา OTOP  และการคิดจะใช

56.9% 43.1%

มีการใช/บริโภค ไมไดใช/บริโภค

6.6%

24.5%

12.0%

ไมคิดจะใช

คิดจะใช

ไมแนใจ/ไมทราบ

การใชหรือบริโภคสินคา การคิดจะใชหรือบริโภคสินคา
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อยางไรก็ตาม เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมเกี่ยวกับการคิดจะใชหรือบริโภค

สินคาชุมชน/สินคา OTOP หรือไม พบวา ในทุกภาคสวนใหญมีประชาชนระบุวาคิดจะใชถึง  รอยละ
78.0สวนผูที่ไมคิดจะใช มเีพยีงรอยละ  7.6  และไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 14.4  ทัง้นีป้ระชาชนทีคิ่ดจะใชสนิคา
ชมุชน/สินคา OTOP  สวนใหญระบุประเภทของสินคาที่จะใชดังนี้ อาหารแปรรูปตาง ๆ รอยละ 71.3  สบู
แชมพู ยาสีฟน  ครีมอาบนํ้ า  เครื่องสํ าอาง รอยละ 64.4  สิ่งทอ เครื่องนุงหม รอยละ 50.9  เครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล รอยละ 28.4    เครือ่งด่ืมทีไ่มมแีอลกอฮอล  รอยละ 23.4   เครือ่งเรอืน/เครือ่งตกแตงบาน รอยละ
21.4   และของทีร่ะลกึ รอยละ 17.6  เปนตน

ตาราง 2 รอยละของประชาชน  จ ําแนกตามการคดิจะใชสนิคาชมุชน/สนิคา OTOP   และประเภท ของสนิคา
                   ทีคิ่ดจะใช   เปนรายภาค   

ภาค
การคิดจะใชสินคาชุมชน/สินคาOTOP

และประเภทของสินคา
ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-

มหานคร
กลาง

(ยกเวน กทม.)
เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  คิดจะใช 78.0 70.1 73.1 80.4 82.7 79.8

     ประเภทของสินคาที่คิดจะใช 1/

        อาหารแปรรูปตาง ๆ 71.3 69.1 77.7 72.3 67.7 70.2
        สบู แชมพู ยาสีฟน ฯ 64.4 56.0 62.2 58.5 71.8 65.2
        ส่ิงทอ เครื่องนุงหม 50.9 42.2 39.8 54.0 62.5 41.9
        เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 28.4 21.2 21.8 32.5 35.7 20.9
        เคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 23.4 27.9 22.3 21.9 23.2 23.9
        เคร่ืองเรือน/เครื่องตกแตงบาน 21.4 22.9 17.2 20.0 22.8 25.2
        ของท่ีระลึก 17.6 23.8 14.4 14.2 18.1 21.1
        อ่ืน ๆ  9.8 13.8 7.9 11.4 8.3 11.0
  ไมคิดจะใช 7.6 11.8 9.2 7.6 5.5 6.3

  ไมแนใจ/ไมทราบ 14.4 18.1 17.7 12.0 11.8 13.9

 
       หมายเหตุ  : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
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7.2 ความยากงายในการหาซื้อสินคาชุมชน/สินคา OTOP

ส ําหรบัความยากงายในการหาซือ้สนิคาชมุชน/สนิคา OTOP พบวา ในทกุภาคมปีระชาชนสวนใหญ
ระบุวาหาซื้อไดงาย รอยละ 52.8   หาซื้อไดยาก รอยละ 31.1   ไมแนใจ/ไมทราบ รอยละ 16.1   เมื่อพิจารณา
เปนรายภาค พบวา ภาคเหนือมีประชาชนระบุวาหาซื้อไดงายในสัดสวนที่สงูกวาภาคอื่นๆ คือ รอยละ 58.5
รองลงมา    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 54.8    ภาคกลาง รอยละ 52.1    ภาคใตและกรุงเทพมหานคร
มีสัดสวนของผูระบุวาหาซื้อไดงายไมแตกตางกัน คือ ประมาณรอยละ 46

ตาราง 3   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากงายในการหาซื้อสินคาชุมชน/
                   สินคา OTOP  เปนรายภาค

ภาค
ความยากงายในการหาซื้อ
สินคาชุมชน /สินคา OTOP

ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร

กลาง
(ยกเวน กทม.)

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     หาซื้อไดงาย 52.8 46.4 52.1 58.5 54.8 46.8
     หาซื้อไดยาก 31.1 37.8 29.0 25.7 31.7 34.6
     ไมแนใจ/ไมทราบ 16.1 15.8 18.9 15.8 13.5 18.6

7.3 การทราบวามีเว็บไซตสินคาชุมชน/สินคา OTOP (www.thaitambon.com)

ภาค

ทราบ

ไมทราบ

แผนภูมิ  2   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามการทราบวามีเว็บไซตสินคาชุมชน/สินคา OTOP   เปนรายภาค

19.0

81.0

27.0

73.0

17.9

82.1

20.9

79.1 85.0

15.0

79.7

20.3

100

80

60

40

20

0
ท่ัวประเทศ  กทม.  กลาง  เหนือ  ต.อ.น. ใต

รอยละ
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เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการทราบวามีเว็บไซตสินคาชุมชน/สินคา OTOP ที่สามารถเขาไป

ชมหรือสั่งซื้อสินคาไดตลอดจนเปนการประชาสัมพันธสินคานั้น  พบวา  ในทุกภาคสวนใหญประชาชนยังไม
ทราบวามีเว็บไซตนี้ถึงรอยละ 81.0  ที่ระบุวาทราบมีเพียงรอยละ 19.0   ทั้งนี้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัด
สวนของผูที่ไมทราบวามีเว็บไซตสินคาชุมชน/สินคา OTOP  สูงกวาภาคอื่น คือ รอยละ 85.0  รองลงมาภาค
กลาง รอยละ 82.1  สวนภาคใต  ภาคเหนือ  และกรุงเทพมหานคร มีผูที่ระบุวาไมทราบ รอยละ 79.7  79.1
และ 73.0  ตามลํ าดับ

7.4 การทราบวาสามารถสั่งซื้อสินคา OTOP ไดทางไปรษณีย

สํ าหรับเรื่องการสั่งซื้อสินคา OTOP  ไดทางไปรษณีย  พบวา  ในทุกภาคสวนใหญประชาชนยัง
ไมทราบวาสามารถสั่งซื้อสินคาไดทางไปรษณียถึงรอยละ 81.3 ที่ระบุวาทราบมีเพียงรอยละ 18.7 ทั้งนี้ ประชา
ชนในภาคกลาง   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคเหนือ  มีสดัสวนผูทีร่ะบุวาไมทราบ สูงกวารอยละ 80 สวน
ภาคใตและกรุงเทพมหานคร มีสัดสวนผูที่ไมทราบ รอยละ 78.3 และ 75.9  ตามลํ าดับ ภาคกลางและ        ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสัดสวนของผูที่ระบุวาทราบไมแตกตางกัน คือ ประมาณรอยละ  16

ภาค

ทราบ

ไมทราบ

แผนภูมิ  3   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามการทราบวาสามารถสั่งซื้อสินคา OTOP ไดทางไปรษณีย
                    เปนรายภาค

18.7

81.3

24.1

75.9

16.5

83.5

18.9

81.1 83.3

16.7

78.3

21.7

100

80

60

40

20

0
ท่ัวประเทศ  กทม.  กลาง  เหนือ  ต.อ.น.

รอยละ

ใต
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  7.5 คุณภาพและมาตรฐานสินคาชุมชน/สินคา OTOP

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาชุมชน/สินคา OTOP  พบวา
ประชาชนในทุกภาคสวนใหญ รอยละ 70.9   ระบุวาเปนสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  สวนผูที่ระบุวาสิน
คายังไมไดมาตรฐาน มีรอยละ 29.1  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคกลางมีสัดสวนของประชาชนที่ระบุ
วาคุณภาพสินคาชุมชน/สินคา OTOP  ไดมาตรฐานสูงกวาภาคอื่น ๆ คือ รอยละ 77.0  รองลงมา
กรุงเทพมหานคร รอยละ 76.1  ภาคใต  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  และภาคเหนอื  มสีดัสวนไมแตกตางกนั  คือ
ประมาณรอยละ  67

อยางไรก็ตาม ประชาชนในทุกภาคโดยรวมรอยละ 72.0 ยังใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
พฒันาสนิคาชมุชน/สนิคา OTOP วาสามารถพฒันาใหเปนสนิคาทีม่คุีณภาพและมาตรฐานเพือ่การสงออกได  
สวนผูที่ระบุวาพัฒนาไมได มีเพียงรอยละ 5.2 ไมแนใจ รอยละ 22.8 เมื่อพิจารณารายภาค พบวา
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนของประชาชนที่ระบุวาสินคาชุมชน/สินคา OTOP สามารถพัฒนาใหเปนสินคาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพื่อการสงออกไดสูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 81.5  รองลงมาภาคใต รอยละ 71.4
ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ มีสัดสวนไมแตกตางกัน ประมาณรอยละ 70

แผนภูมิ  4   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาชุมชน/สินคา OTOP  เปนรายภาค

70.9

29.1

76.1

23.9

77.0

23.0

66.8

33.2

67.3

32.7

69.5

30.5

รอยละ

80

60

40

20

0 ภาค

ท่ัวประเทศ กทม. กลาง ต.อ.นเหนือ ใต

ไดมาตรฐาน

  ยงัไมไดมาตรฐาน
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ตาราง 4   รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาชุมชน/สินคา OTOP
                   เพื่อการสงออก  เปนรายภาค

ภาค
การพัฒนาสินคาชุมชน/

สินคา OTOP ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร

กลาง
(ยกเวน กทม.)

เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

     พัฒนาได 72.0 81.5 70.8 69.7 70.5 71.4
     พัฒนาไมได 5.2 5.1 3.7 6.4 5.8 4.6
     ไมแนใจ/ไมทราบ 22.8 13.4 25.5 23.9 23.7 24.0

   7.6 การใชวตัถุดบิ/ทรัพยากรและภมูปิญญาในทองถ่ิน
เมื่อสอบถามประชาชนในกลุมผลิตสินคาชุมชน/สินคา OTOP ซึ่งเปนผูผลิตเองหรือทํ างาน

ในขบวนการผลิตหรือรับจางก็ได พบวา ในทุกภาคโดยรวมมีประชาชน รอยละ 41.4 ระบุวามีการนํ าวัตถุ
ดิบ/ทรัพยากรมาใชผลิตสินคาในระดับปานกลาง สวนผูที่ระบุวามีการนํ ามาใชมากและนํ ามาใชนอยมีรอย
ละ 37.7  และ 20.9

นอกจากนั้น เมื่อสอบถามถึงการนํ าภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา พบวา
ประชาชนในกลุมดังกลาวทุกภาคโดยรวม รอยละ 50.0 ระบุวามีการนํ าภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชในการ
พัฒนาสินคาในระดับปานกลาง  มีการนํ ามาใชมาก รอยละ  35.6   และนํ ามาใชนอย รอยละ  14.4

ตาราง 5 รอยละของประชาชนที่ผลิตสินคาชุมชน/สินคา OTOP  จํ าแนกตามการใชวัตถุดิบ/ทรัพยากร
                 ในทองถิ่นในการผลิตสินคา  และการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา   เปนรายภาค

ภาค
การใชวัตถุดิบ/ทรัพยากรในทองถิ่น

และภูมิปญญาทองถิ่น
ท่ัว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร

กลาง
(ยกเวน กทม.)

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต

การใชวัตถุดบิ/ทรัพยากรในทองถ่ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      มาก 37.7 25.0 38.3 33.2 43.0 32.8
      ปานกลาง 41.4 72.2 41.6 41.1 38.5 42.0
      นอย 20.9 2.8 20.1 25.7 18.5 25.2

การใชภูมิปญญาทองถ่ิน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      มาก 35.6 25.0 37.0 29.0 41.0 32.8
      ปานกลาง 50.0 69.4 47.4 53.7 47.3 49.6
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      นอย 14.4 5.6 15.6 17.3 11.7 17.6

7.7 ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ผลิตสินคาชุมชน/สินคา OTOP เกี่ยวกับปญหา/
อุปสรรคในการด ําเนนิการ ประชาชนในทกุภาคสวนใหญ รอยละ 83.3  ระบุวามปีญหา สวนผูทีร่ะบุวาไมมปีญหา
มีเพียง รอยละ 8.9   และไมแนใจ รอยละ 7.8  ซึ่งในกลุมที่มีปญหา/อุปสรรค  ระบุวามีปญหา/อุปสรรคสํ าคัญ
ใน 3 เรือ่งแรก  คือ  ไมมตีลาดจ ําหนายสินคาถงึรอยละ 63.8    แหลงเงนิทุน รอยละ 38.0   ขาดบคุลากรของรัฐที่
ใหความรู  รอยละ 31.4   สวนปญหารองลงมา คือ ขาดแคลนวัตถุดิบ รอยละ 27.4   การพัฒนาคุณภาพสิน
คาและขาดความรู/เทคนิคสมัยใหมในการผลิต  มีสัดสวนไมแตกตางกัน คือ ประมาณรอยละ 21  และ
นอกจากนั้นก็เปนปญหาเรื่องการขาดแคลนเครื่องมือ/เครื่องใช และขาดแรงงานที่มีทักษะ/ฝมือ การพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ   เปนตน

7.8 ประโยชนของโครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชนหรอืการประสบผลสํ าเร็จของโครงการ
หนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในการสรางอาชีพ สรางรายได และเปนการสรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่ง
ตนเองไดมากนอยเพียงใดนั้น  ประชาชนในทุกภาคมีความเห็นไมแตกตางกัน คือ เห็นวาเปนโครงการที่
มีประโยชน/ประสบผลสํ าเร็จ ในระดับปานกลางถึงมาก รอยละ 89.1  มีประโยชน/ประสบผลสํ าเร็จนอย
รอยละ 9.0   มีเพียงรอยละ 1.9 ที่ระบุวาไมมีประโยชน/ประสบผลสํ าเร็จ

แผนภูมิ  5    รอยละของประชาชนที่ผลิตสินคาชุมชน/สินคา OTOP   จ ําแนกตามปญหา/อุปสรรคในการดํ าเนินการ

    ปญหา/อุปสรรคในการดํ าเนินการ  1/

1.   ตลาดจํ าหนายสินคา                                       63.8
2.   แหลงเงินทุน                                    38.0
3.   ขาดบุคลากรของรัฐท่ีใหความรู         31.4
4.   ขาดแคลนวัตถุดิบ 27.4
5.   การพัฒนาคุณภาพสินคา                21.4
6.   ขาดความรู/เทคนิคสมัยใหมในการผลิต              21.2
7.   ขาดแคลนเครื่องมือ/เครื่องใช            18.7
8.   ขาดแรงงานที่มีทักษะและฝมือ          18.6
9.   การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ           12.3

รอยละ

83.3%8.9% 7.8% ไมมีปญหา
 ไมแนใจ/ไมทราบ มีปญหา

หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คํ าตอบ
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ตาราง 6 รอยละของประชาชน  จ ําแนกตามความคดิเหน็เกีย่วกบัประโยชน/ผลส ําเรจ็ของโครงการ OTOP
                 เปนรายภาค

ภาค
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนของ

โครงการ OTOP ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร

กลาง
(ยกเวน กทม.)

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

    มา 40.7 47.1 40.8 37.8 41.0 37.3

    ปา

    นอ

    ไม

ประช
การใน
1.7  เ

ตารา

ความ

รวม

    พึง

    พึง

    พึง

    ไม
ก
89.190.190.186.288.390.1

นกลาง 48.4 43.0 49.3 48.4 49.1 51.0

ย  9.0   8.0   8.2 11.1   8.2 10.4

มีประโยชน/ไมประสบผลสํ าเร็จ  1.9   1.9   1.7   2.7   1.7   1.3

7.9 ความพึงพอใจตอการดํ าเนินงาน

สํ าหรับความพึงพอใจการดํ าเนินงานของรัฐบาลตอโครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่งผลิตภัณฑ  พบวา
าชนในทุกภาคมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน คือ รอยละ 91.0 มีความพึงพอใจตอการดํ าเนินงานโครง
ระดับปานกลางถึงมาก  สวนผูที่ระบุวามีความพึงพอใจนอย  และไมพึงพอใจ มีเพียงรอยละ 7.3 และ
ทานั้น

ง 7     รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการดํ าเนินงานของรัฐบาล
ตอโครงการ OTOP  เปนรายภาค

ภาค
พึงพอใจการดํ าเนินงานของรัฐ
บาลตอโครงการ OTOP

ท่ัวประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร

กลาง
(ยกเวน กทม.)

เหนือ ตะวันออก
เฉียงเหนือ ใต

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

มาก 42.2 47.5 41.0 41.0 43.6 36.7
9

พอใจ
91.089.591.490.691.89.7

พอใจปานกลาง 48.8 42.0 50.4 49.6 48.3 53.0

พอใจนอย   7.3   7.6   7.3   7.3   6.7   8.7

พึงพอใจ   1.7   2.9   1.3   2.1   1.4   1.6
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7.10 ขอเสนอแนะ

สํ าหรับขอเสนอแนะใหรัฐบาลเขาไปดํ าเนินการชวยเหลือ/สนับสนุน  ในการผลิตหรือสง
เสริมสินคาชุมชน/สินคา OTOP  มีผูแสดงความคิดเห็น รอยละ 38.6  โดยไดใหขอเสนอแนะวา  ควรจดัหา
ตลาดจ ําหนายสนิคาภายใน/ภายนอกประเทศ  รอยละ 14.2    จดัหาแหลงเงนิทนุทีใ่ชในการประกอบอาชพี รอยละ
10.7  จดัหาวทิยากรของรฐัมาใหคํ าแนะน ํา/ชวยพฒันาฝมอืและทกัษะในการผลติ รอยละ 10.4  สนบัสนนุโครงการ
OTOP อยางตอเนื่อง/จดัต้ังกลุมผูผลติในรูปสหกรณ  รอยละ 8.2   พัฒนาสินคา/รูปแบบบรรจุภัณฑใหได
มาตรฐาน รอยละ 7.1   ประชาสัมพันธสินคาอยางตอเนื่อง/ใหมีศูนยแสดงหรือจํ าหนายสินคาอยางแพรหลาย
รอยละ 6.8  เปนตน

ตาราง 8  รอยละของประชาชน  จํ าแนกตามขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ ทั่วประเทศ

  รวม 100.0

  ผูแสดงความคิดเห็น 1/ 38.6

         จดัหาตลาดจํ าหนายสินคาภายใน/ภายนอกประเทศ 14.2

         จดัหาแหลงเงินทุนที่ใชในการประกอบอาชีพ 10.7

         จดัหาวทิยากรของรัฐมาใหคํ าแนะนํ า/ชวยพัฒนาฝมือและทักษะในการผลิต 10.4

         สนับสนุนโครงการ  OTOP  อยางตอเนื่อง/จดัตั้งกลุมผูผลิตในรูปสหกรณ 8.2

         พัฒนาสินคา/รูปแบบบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐาน 7.1

         ประชาสัมพันธสินคาอยางตอเนื่อง/ใหมีศูนยแสดงหรือจ ําหนายสินคาอยางแพรหลาย 6.8

         อ่ืน ๆ 4.2

  ผูไมแสดงความคิดเห็น 61.4

หมายเหตุ  :  1/ ตอบไดมากกวา 1  คํ าตอบ
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