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โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

“การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” 
 การบรูณาการการจัดการเรียนการสอน      การบูรณาการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

 การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม  การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติท่ีดี “การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรมสู่สากล” 

ชื่อ-นามสกุล ผู้น าเสนอ  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พีรพัชระ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

หน่วยงาน  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

เบอร์โทรศัพท์  : 0 2665 3777, 0 2665 3888  

เบอร์โทรศัพท์  : 08 9204 3158 

เบอร์โทรสาร  : 0 2282 0423 

e-mail address : chutamas.p@rmutp.ac.th 
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1. บทสรุปผู้บริหาร  
 ผู้ประกอบการหนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้ าและเครื่องแต่งกายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร อุบลราชธานี และสุรินทร์ 
จ านวน 18 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรม      
ที่ด าเนินโครงการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยี ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยการด าเนินการใน
ระยะแรกได้มกีารส ารวจข้อมูลของผลิตภัณฑ์ จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของกระบวนการผลิตตั้งแต่
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยง           
หม่อนไหม การท าเส้นด้าย การทอผ้า การย้อมผ้า ด้วยวิธีการจัดเวทีเสวนา การบันทึกภูมิปัญญา
จนตกผลึกเป็นความรู้ด้านภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย หลังจากนั้นมีการจัดเวทีการตกผลึก
ปัญหาและความต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เครือข่ายความ
ร่วมมือคลินิกเทคโนโลยี ผู้ประกอบการ OTOP และผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงได้ข้อสรุป ปัญหาด้านสี ด้านการย้อม ด้านลวดลายผ้า ด้านลักษณะผืนผ้า               
ด้านรูปแบบ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านการสร้างแบรนด์ วิเคราะห์แล้วพัฒนาโดย
ใช้เทคโนโลยีนาโนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสมผสานกับการ
พัฒนา การออกแบบลวดลายผ้าใหม่ การพัฒนากระบวนการย้อม การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
69 ต้นแบบ จากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าในระดับประเทศ อาเซียน และอาเซียน+3 ซึ่งเป็นผลจากการทดสอบ
ตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทย ร้อยละ 40 ญี่ปุ่นร้อยละ 36 
อังกฤษ ร้อยละ 12 สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ร้อยละ 4 พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับมากถึงมากที่สุด และต้องการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว การด าเนินงานใน
ระยะที่ 2 ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ 69 รายการ น าเสนอในงาน OTOP CITY 2014 ณ อาคารชาเลน
เจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 
2557  ความท้าทายของโครงการซึ่งถือเป็นการด าเนินการในระยะที่ 3 คือการขยายตลาดจาก
ประ เทศ ไทยสู่ ต ล าดระดั บ  ASEAN+3 โดยจะน าผลิ ตภัณฑ์ ไปทดสอบตลาด  ในงาน                   
JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 21-23 
มกราคม 2558 เพ่ือตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
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2. ประวัติหน่วยงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ( Institute of Research and Development) เริ่มด าเนินการ
ตามโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาและบริการวิชาชีพ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ เป็นประธานโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2549  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2550 แบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็น ส านักงานผู้อ านวยการ และมีการแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันเป็น 3 หน่วยงาน คือ งาน
บริหารทั่วไป กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ก าหนดไว้โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการประจ าสถาบัน  คณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยและบริการวิชาการ และในการประชุมกลุ่มบุคลากรของสถาบัน ดังนี้ 

ปรัชญา   สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งม่ันพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมสู่สากล 
วิสัยทัศน์ มุ่งสร้างผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่โลกอาชีพ 
นโยบาย 
1. การสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคม ให้มีศักยภาภสามารถ

บริหารจัดการความรู้และสร้างผลผลิตเ พ่ือใช้ประโยชน์ ในเชิงสั งคมและเชิงพาณิชย์  
   2. การสร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างองค์ความรู้ และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม โดยให้
ความส าคัญกับฐานเทคโนโลยีที่เน้นการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

3. การสร้างผลงานบริการสังคมที่เกิดจากผลผลิตของการวิจัยและองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย โดยการบริการข้อมูลให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการทางวิชาชีพเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างรายได้สู่มหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความส าคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการสังคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

พันธกิจ 
1. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตและภาคบริการ 
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพ 
3. เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 
4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
5. แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ 
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 ปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 
กทมฯ 10300 เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.ird.rmutp.ac.th 

 
3. กระบวนการ/วิธีการด าเนินงานในอดีต 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้รับผิดชอบด าเนินโครงการ “การยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม” โดยด าเนินการพัฒนาต่อยอดจากผลการส ารวจ
ปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา ของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 18 กลุ่ม ซึ่งด าเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 5 แห่ง 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มทั้ง 18 กลุ่มมีปัญหา และมีจุดที่
ควรพัฒนา ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จุดที่ควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP 18 กลุ่ม 
ผู้ประกอบการ จุดที่ควรพัฒนา 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อ าเภอพุทไธสง 

 
1.โทนสีไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร 
2.ลวดลายผ้ ามีขนาดเล็ก  เมื่ อน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาจท าให้มองไม่เห็นลวดลาย 

2.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก อ าเภอนาโพธิ ์ 1.ผ้ามีลวดลายมากเกินไป  ท าให้ไม่มีจุดเด่น 
2.คู่สีมีจ านวนมากเกินไป 

3.กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพ อ าเภอล าปลายมาศ ขาดลวดลายที่ชายผ้า 
จังหวัดขอนแก่น 
4.กลุ่มสงครามไหมไทย อ าเภอชนบท 

 
โทนสีของผ้ามีสีเข้มเกินไป 

5.กลุ่มสตรีบ้านหัวฝาย อ าเภอชนบท 1.ไม่มีแบรนด์เป็นของกลุ่มเอง 
2.ไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา ต าบลโพน 

 
1.ผ้ามีสสีดใสแตไ่ม่นวลตา (ไม่สว่าง) 
2.มีลวดลายมากเกินไป 
3.หน้าผ้าแคบเกินไป 
4.ลวดลายที่ใช้ยังไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าหนุม่
สาวหรือวัยรุ่น 

7.กลุ่มไหมสมเด็จ อ าเภอสมเด็จ 1.ความยาวของผ้าซิ่นมีขนาดเดยีว ไม่ได้ท าออกมา
ส าหรับลูกค้าท่ีมีขนาดต่างกัน จึงเป็นข้อจ ากัดกลุ่มลูกค้า
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อย่างหนึ่ง 
2.การต่อผ้ายังไม่เรียบร้อย ไม่แข็งแรง 

8.กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร อ าเภอเมือง ขาดรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม 
9.กลุ่มแพรวาเมืองเก่า อ าเภอสหัสขันธ์ ขาดรูปแบบผลติภณัฑ ์
10.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิด 
บ้านด่านเหนือ อ าเภอกมลาไสย 

รูปแบบผลิตภัณฑม์ีอยู่แบบเดียวไม่หลากหลาย 

 

ตารางที่ 1 จุดที่ควรพัฒนาของผลิตภัณฑ์ OTOP 18 กลุ่ม (ต่อ) 
ผู้ประกอบการ จุดที่ควรพัฒนา 

11.กลุ่มจุกแพรวา อ าเภอค าม่วง 1.ขาดแบรนด์ของสินค้า 
2.ขาดการแปรรูปผลิตภัณฑ ์

จังหวัดสกลนคร 
12.กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา  
อ าเภอสว่างแดนดิน 

 
1.ลวดลายและขนาดของลายเล็กและละเอียดเกินไปไม่ตรง
กับความชอบของกลุ่มผู้ซื้อ 
2.ผิวสัมผัสผ้าแข็งกระด้าง 
3.สีผ้าไม่ทันสมัย 

13.กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้านสงเปลือย  
อ าเภอพังโคน 

1.การย้อมท่ีไม่สม่ าเสมอ 
2.สีสันไม่ทันสมัย 
3.การใช้ไหมซีกวง (เส้นด้ายประดิษฐ์) จะท าให้ผ้าโทรมไว 
โครงสร้างผ้าไม่ดี 

14.กลุ่มทองสิริผา้ครามสกลนคร  
อ าเภออากาศอ านวย 

1.ลวดลายมากเกินไป 
2.เฉดสีไม่สม่ าเสมอ 
3.ผ้าหนาเกินไป 

15.กลุ่มผ้าย้อมมูลควาย อ าเภอพังโคน 
 

1.มีข้อจ ากัดของสี 
2. ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย 
3.ขาด packaging ที่ด ี

16.กลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อ าเภอพังโคน 1.สีของช้ินงานไม่สม่ าเสมอ 
2.ไม่มีงานผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากผืนผ้า 

จังหวัดอุบลราชธานี 
17.กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง 
อ าเภอโขงเจียม 

 
1.ไม่มีความชัดเจนในกลุ่มผู้บริโภค 
2.การแปรรูปเป็นเสื้อผ้าไม่สามารถโชว์เอกลักษณ์ของ
ชุมชนได้ 
3.pattern ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปยังไม่ได้คุณภาพและ
สัดส่วนที่เหมาะสม 

จังหวัดสุรินทร์ 
18.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก  
อ าเภอชุมพลบุรี 

 
การย้อมสีธรรมชาติยังไม่หลากหลาย 
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4. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินการตามหลัก PDCA)  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของไทยในเชิงสร้างสรรค์เป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สะท้อนถึง
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และความเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นการดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมา
สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าที่ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน ประกอบกับในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งการแข่งขันทางการค้าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยประเทศใน
กลุ่ม AEC ดังกล่าว ต่างก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทย 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยต้องมีความโดดเด่นและแตกต่างเพ่ือสร้าง
เอกลักษณข์องความเป็นไทย 

4.1  การวางแผนการด าเนินโครงการ (Plan) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นสถาบันการศึกษาที่มี

ผู้ เชี่ ยวชาญ มีการเรียนการสอนด้านสิ่ งทอและการออกแบบ และมีผลงานทางด้าน                 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เป็นเวลายาวนาน  ได้ด าเนินโครงการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มาตรฐาน          
โดยใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับความ
เชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ในการ ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ด้ านสิ่ งทอและแฟชั่ นของ                  
มทร. พระนคร โดยการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบสินค้าที่มี
เอกลักษณ์ สามารถใช้ได้จริง เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนเมือง มีความแตกต่างในเชิงคุณค่าและ
สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เดิมที่กลุ่มผลิต และมีจุดขายที่เป็นนวัตกรรมที่ชัดเจนให้ แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีแผนการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

4.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพ้ืนที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการน าภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรรมผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพสูง มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) และ/หรือ
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มีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าสามารถใช้ได้
จริงเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง และผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์นั้นได้เอง 

4.1.2 เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
1) พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าและเครื่องแต่งกายในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 18 กลุ่ม  
2) ออกแบบ จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถใช้ได้จริงเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง 

และถ่ายทอดการผลิตให้ผู้ประกอบการ OTOP จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์  
3) จัดการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวนไม่น้อยกว่า 18 ผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์ 
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ภาพที่ 2 การลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่น 

 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 การลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ภาพที่ 5 การลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี 

 
4.2 วิธีด าเนินโครงการ (Do) 

4.2.1 ศึกษาการด าเนินงานการผลิตผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหา         
จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของแต่ละกลุ่มที่          
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด จ านวน 18 กลุ่ม  โดยเน้นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ผ้าคราม ผ้าแพรวา ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า 

4.2.2 จัดท าแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่ใช้ 
ผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมที่ใช ้

จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
อ าเภอพุทไธสง 

 
1.ปรับปรุงคู่สี ให้มีความโดดเด่น 
2.ปรับปรุงขนาดของลายในการทอให้
มีขนาดใหญ่ขึ้น  

 
การออกแบบลวดลายไหมประยุกต์จาก
ลายเดิมเพื่อตัดเย็บ โดยใช้ผ้าไหม
เคลือบเงา นุ่มลื่นด้วยเทคโนโลยีนาโน 

2.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนอง
โก อ าเภอนาโพธิ ์

1.ลดลวดลายลง (ผ้าลาย 12 ปันนา)  
2.ลดหรือเลือกบางลาย ท าให้ทันสมัย
ขึ้น แล้วตั้งช่ือใหม่ พัฒนาเพิ่มตลาด
ใหม่ได้ 
3.ลดเชิง/ปลายผ้าให้แคบลง ลดสี โดย
ใช้ 2 สี  

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
คนทุกวัยเพิ่มทางเลือกด้วยการแต่ง
กลิ่นด้วยเทคโนโลยีนาโน 

 

 

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่ใช้ (ต่อ) 
ผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมที่ใช ้

3.กลุ่มทอผ้าพัฒนาอาชีพ 
อ าเภอล าปลายมาศ 

ปรับลายผ้า เช่น มีลายตรงชายผ้า 
เพื่อใช้ในการท าเดรส ชุดท างาน 

การออกแบบและตัดเย็บเพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเคลือบกันน้ าด้วย
เทคโนโลยีนาโน 

จังหวัดขอนแก่น 
4.กลุ่มสงครามไหมไทย 
อ าเภอชนบท 

 
1.เพิ่มมูลค่าผ้าและลวดลายให้ละเอียด  
2.ปรับโทนสีให้อ่อนลง  

 
เทคโนโลยีนาโน : นุ่มและฆ่าเช้ือ
แบคทีเรีย 

5.กลุ่มสตรีบ้านหัวฝาย 
อ าเภอชนบท 

1.สร้างแบรนด์ให้กับชุมชน 
2.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยีนาโน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6.กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน
โพนแพรวา ต าบลโพน 

 
1.เปลี่ยนสีให้หวานนวลตา ให้เฉดสี
ผสมกันได้ 

 
ท าหน้าผ้าให้มาตรฐาน โดยเพิ่มหน้า
กว้าง จาก 70 ซม. เป็น 90-100 ซม.
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2.ปรับรูปแบบ การทอให้ทันสมัยและให้
มีราคาถูกลง (ปัจจุบันเป็นสินค้าส าหรับ
ตลาดบน) 
3.ปรับหน้าผ้าให้เป็นมาตรฐาน  
4.เพิ่มนวัตกรรมที่ท าให้ผ้ามีความ
คงทน ไม่ยับง่าย มีกลิ่นหอม 

ให้ตัดได้ทั้งชุด เพิ่มนวัตกรรมที่ท าให้
ผ้าแพรวามีความคงทน ไม่ยับง่าย     
มีกลิ่นหอม 
 

7.กลุ่มไหมสมเด็จ  
อ าเภอสมเด็จ 

1.ลดความโดดเด่นของตัวซิ่นเพื่อให้
ตีนผ้าซิ่นโดดเด่นขึ้น 
2.ผ้าคลมุไหล่ ท าให้เป็น 2 ส ี  
3.ปรับเรื่องความนุ่มและกลิ่น 
4.คู่สี ควรจะส่งเสริมกัน เช่น เหลอืง 
ครีม+น้ าตาล ฯลฯ 

การย้อมครามแบบใหม่ (สามารถควบคุม
ความเข้มได้ รวดเร็ว ไม่มีฝุ่นเวลาตาก
แห้ง ล้างออกง่ายกว่า ใช้น้ าน้อย) 

8.กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้าน
โนนนคร อ าเภอเมือง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม  การย้อมครามแบบใหม่ (สามารถควบคุม
ความเข้มได้ รวดเร็ว ไม่มีฝุ่นเวลาตาก
แห้ง ล้างออกง่ายกว่า ใช้น้ าน้อย) 

9.กลุ่ มแพรวาเมืองเก่ า 
อ าเภอสหัสขันธ ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
และควบคุมคุณภาพ  

10.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และ
หมอนขิด บ้านด่านเหนือ 
อ าเภอกมลาไสย 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
และควบคุมคุณภาพ  

11.กลุ่มจุกแพรวา  
อ าเภอค าม่วง 

1.สร้างแบรนด์สินค้า 
2.พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

การเคลือบนาโนให้ผ้านุ่ม 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่ใช้ (ต่อ) 
ผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมที่ใช ้

จังหวัดสกลนคร 
12.กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ
บ้านพันนา อ าเภอสว่าง
แดนดิน 

 
1.ปรับให้ผิวสัมผัสนุ่มขึ้น 
2.ปรับปรุงเฉดสีให้ดูทันสมัยขึ้น 
3.ปรับสีและลวดลายท าให้สามารถ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นคน   
ในเมือง 
4.เพิ่มความเงาของผ้าฝ้ายและเลือกใช้
สีอ่อน  

 
การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติให้มี
คุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้เส้นใยเบา นุ่ม
ไรฝุ้่น ไรเ้ชื้อแบคทีเรีย โทนสีอ่อนปรับ
ลวดลายให้ทันสมยั 
 

13.กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้าน
สงเปลือย อ าเภอพังโคน 

1.ใช้จ านวนครั้งในการย้อมน้อยลง 
โดยลดกระบวนการและวัตถุดิบ 

กา รพัฒนาสี ย้ อม ธ รรมชาติ ใ ห้ มี
คุณสมบัติพิเศษ เพื่อให้เส้นใยเบา นุ่ม
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2.ท าเฉดสีให้มีสีสันและทันสมัยมากขึ้น 
3.พัฒนาการใช้ไหมซีกวงไม่ ให้ เกิด 
ปฏิกิริยากับโครงสร้างผ้า  

ไร้ฝุ่นไร้ เ ช้ือแบคทีเรีย  โทนสีอ่อน 
ปรับลวดลายให้ทันสมัย 

14.กลุ่มทองสิริผา้คราม
สกลนคร อ าเภออากาศ
อ านวย 

1.ปรับผิวสัมผัส/ลาย  
2.ปรับให้มีหลายเฉดสีและใช้สีให้อ่อนลง 
3.ผสมเส้นด้ายจะท าใหผ้้าพริ้วข้ึน 
4.ปรับเฉดสีจากครั่ง/จากเปลือกไม้ท า
ให้ได้สีที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  

การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติให้มีคุณสมบัติ
พิเศษ เพื่อให้เส้นใยเบา นุ่ม ไร้ฝุ่น ไร้เช้ือ
แบคทีเรีย  โทนสีอ่อน ปรับลวดลายให้
ทันสมัย 

15.กลุ่มผ้าย้อมมูลควาย 
อ าเภอพังโคน 
 

1.น าสีมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับผ้าเพื่อลด
ข้อจ ากัดของสินค้า 
2.เพิ่มความหลากหลายของดีไซน์ เช่น 
เป็นรูปสัตว์ชนิดอื่น 
3.เพิ่มการท า packaging เพื่อท าให้การ
ขนส่งง่ายขึ้น  
4.น าเศษผ้าไปย้อมมูลควาย  
5.เพิ่มผ้าสัมผสันุ่ม 
6.เพิ่มเทคโนโลยีสะอาด/ปลอดเช้ือโรค 

การพั ฒนาสี ย้ อมธรรมชาติ ให้ มี
คุณสมบัติพิเศษ กันน้ าไร้ฝุ่น ไร้ เช้ือ
แบคทีเรีย ให้กลิ่นหอม 

16.กลุ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อ าเภอพังโคน 

1.เปิดตลาดกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ที่
ชอบเนื้อผ้าผิวสัมผัสธรรมชาติ  
2.ปรับปรุงสัดส่วนการใช้เฉดสีให้เรียบหรู 
3.พัฒนาการท าผลิตภัณฑ์ใหม่  

- การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ กันน้ า    
ไร้ฝุ่นไร้เช้ือแบคทีเรีย กลิ่นหอมจาก
สมุนไพร 
- ปรับเฉดสี 

จังหวัดอุบลราชธานี 
1 7 . ก ลุ่ ม ท อ ผ้ า ย้ อ ม สี
ธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง  
อ าเภอโขงเจียม 

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนเข้ากับ
กลุ่มผู้ใช้แต่ละวัย 
2.สร้างเอกลักษณ์ผ้าของชุมชน รวมทั้ง
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
3.พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้
เหมาะสม  

กา รพัฒนาสี ย้ อม ธ รรมชาติ ใ ห้ มี
คุณสมบัติพิเศษ กันน้ าไร้ฝุ่น ไร้เช้ือ
แบคทีเรีย ให้กลิ่นหอม 

 

ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่ใช้ (ต่อ) 
ผู้ประกอบการ แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมที่ใช ้

จังหวัดสุรินทร์ 
18.กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลาย
ยกดอก อ าเภอชุมพลบุรี 

 
พัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ 

 
เคลือบเทคโนโลยีนาโนเพิ่มความนุ่มลื่น 

 
4.2.3 ให้ค าปรึกษาเชิงลึก เพ่ือให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ได้

มีการพัฒนาและออกแบบได้ 
4.2.4 จัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มเป้าหมายละไม่น้อยกว่า 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดท า

รายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์  
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4.2.5 ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่พัฒนาด้วยนวัตกรรมใน
โครงการนี้ในตลาด AEC หรือ AEC+3 หรือตลาดที่มีศักยภาพที่จะมีการเจริญเติบโตในอนาคต 
อย่างน้อย 1 ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3  ผลการด าเนินงาน (Check) 
 4.3.1 จัดท าแบบร่างของผลิตภัณฑ์ 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างแบบร่างผลิตภัณฑ์ 

ชื่อกลุ่ม/ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 

กลุ่มจุกแพรวา 
 
 
 

ชุดล าลองชาย                 ชดุล าลองหญิง  
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ชื่อกลุ่ม/ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 

 
 
 
 

 
จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดเสื้อคลุม+ผ้าคลุมไหล  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้านสงเปลือย 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดล าลองชาย              ชุดล าลองหญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

4.3.2 ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว จ านวน 69 ผลิตภัณฑ์ 
 

ตารางที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว 

ชื่อกลุ่ม/ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 
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ชื่อกลุ่ม/ชื่อผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา 

กลุ่มจุกแพรวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดล าลองชาย + กระเป๋า  
ชุดล าลองหญิง + กระเป๋า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา 
 
 

 
 
 

 

 

กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้านสงเปลือย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ (Action) 
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จากข้อตกลงการด าเนินโครงการที่คณะผู้ด าเนินงานต้องท าการทดสอบตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับ AEC หรือ AEC+3 หรือตลาดที่มีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตในอนาคตจึง
ได้ก าหนดจัดการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ครั้งที่ 1 โดยด าเนินการในงานไทยคราฟท์
แฟร์ ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เป็นการประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคชาวไทย และชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มีต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์โดย
ในครั้งที่ 1 นี้ ได้ท าการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 12 รายการ ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น  

4.4.1 การประเมินความพึงพอใจ 
 ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานจัดนิทรรศการ มีผู้ตอบแบบ
ประเมิน จ านวน 50 คน  ได้ผลดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 100  
ด้านเชื้อชาติ ผู้ตอบแบบประเมินมีเชื้อชาติไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 

รองลงมาคือเชื้อชาติญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 36 เชื้อชาติอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12 เชื้อชาติ
สวิตเซอร์แลนด์และเชื้อชาติจีนเท่ากัน คือ ร้อยละ 4 

ด้านที่อยู่อาศัย ผู้ตอบแบบประเมินอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 44 รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 36 ประเทศอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 12
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศจีนเท่ากัน คือ ร้อยละ 4 

ด้านอายุ ผู้ตอบแบบประเมินมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48
รองลงมามีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 และมีอายุ 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 12 

ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบประเมินไม่ได้ท างาน/พ่อบ้านแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52 
รองลงมามีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 16 และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
เท่ากับอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 12 

ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24 และต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 8 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผู้ตอบแบบประเมินมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 75,000 
บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28 และรองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 24  และรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 60,001 - 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 

ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบประเมินมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 80 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 16 และมีสถานภาพ หย่า/หม้าย/
แยกกันอยู ่คิดเป็นร้อยละ 4  

2) ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในภาพรวม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประเมิน พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบ

ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยน 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 เมื่อพิจารณา
รายผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เรียงล าดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
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ภาพที่ 6 กิจกรรมการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์ คือ C 2 ผ้าคลุมไหล่ C 3 ผ้าคลุมไหล่              
C 4 ผ้าคลุมไหล่ C 1 ผ้าคลุมไหล่  A 2 กระเป๋าถือสตรี และ B 2 กระเป๋าสะพาย ค่าเฉลี่ย 4.76 
4.73 4.65 4.59 และ 4.58 ตามล าดับ และมีความพึงพอใจระดับมาก 6 ผลิตภัณฑ์ คือ  B 3 
กระเป๋าสะพาย B 5 กระเป๋าสะพาย  D 1 ผ้าซิ่น  B 1 กระเป๋าสะพาย A 1 กระเป๋าถือสตรี และ B 
4 กระเป๋าสะพาย  ค่าเฉลี่ย 4.48 4.47 4.46 4.43 และ 4.40 ตามล าดับ ตามตารางที่ 5  
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในภาพรวม 

ล าดับที ่ ผลิตภัณฑ ์
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 A 1 กระเป๋าถือสตรี (ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขิต) 4.43 มาก 
2 A 2 กระเป๋าถือสตรี (ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขิต) 4.58 มากที่สุด 
3 B 1 กระเป๋าสะพาย (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม) 4.46 มาก 
4 B 2 กระเป๋าสะพาย (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม) 4.59 มากที่สุด 
5 B 3 กระเป๋าสะพาย (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม) 4.48 มาก 
6 B 4 กระเป๋าสะพาย (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม) 4.40 มาก 
7 B 5 กระเป๋าสะพาย (ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม) 4.47 มาก 
8 C 1 ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าแพรวา ย้อมสีธรรมชาติ) 4.65 มากที่สุด 
9 C 2 ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าแพรวา ย้อมสีธรรมชาติ) 4.76 มากที่สุด 
10 C 3 ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าแพรวา ย้อมสีธรรมชาติ) 4.73 มากที่สุด 
11 C 4 ผ้าคลุมไหล่ (ผ้าแพรวา ย้อมสีธรรมชาติ) 4.73 มากที่สุด 
12 D 1 ผ้าซิ่น (ผ้าไหมมัดหมี่ ลายขิต ย้อมสีธรรมชาติ) 4.47 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.56 มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
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5.1 มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งทอในการพัฒนาผลิตถัณฑ์ OTOP 
 ผลการด าเนินโครงการสามารถพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่ง
กาย โดยใช้ฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโน นวัตกรรมการออกแบบลวดลายการย้อม
ครามใส การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน การพัฒนากระบวนการย้อมผ้าสีธรรมชาติกับ
ฝุ่นและแบคทีเรีย และเทคนิคการสร้างแพทเทินในเชิงธุรกิจ ท าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) และมีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

5.2 ผลการด าเนินโครงการเกิดผลกระทบต่อศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการสามารถท าให้ผู้ประกอบการ OTOP ทั้ง 18 กลุ่มใน

พ้ืนที่ 6 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร 
อุบลราชธานี และสุรินทร์ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ส่งผลกระทบต่อการสร้างอาชีพและการเพิ่มรายได้ของกลุ่มในภาพรวม  
 
6. ปัจจัยความส าเร็จ 

6.1 ปัจจัยความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 การด าเนินการที่ปรึกษาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายก้าวสู่สากล โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นผ้า
และเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ร่วมกับ คณาจารย์จากคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการด้วยประสบการณ์การจัด
การศึกษาของมหาวิทาลัย ในสาขาวิชาดังกล่าวยาวนานถึง 79 ปี และ 81 ปี ตามล าดับ เป็น
ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในโครงการนี้ 

6.2 ปัจจัยด้านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัย 

 โครงการฯ นี้ ด าเนินการโดยใช้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 6.2.1 เครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมนาโนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ 

 6.2.2 เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในการ
ส ารวจปัญหา ค้นหาจุดที่ควรพัฒนา และด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ 
OTOP เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
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 6.2.3 ปัจจัยด้านการบูรณาการการท างานร่วมกันของ มทร.พระนคร  
โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่มีการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบบริหารโครงการ เป็นหน่วยงานหลักที่ประสาน
ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานร่วมในมหาวิทยาลัย 2) กองคลัง เป็นหน่วยงาน
ร่วมด าเนินโครงการ รับผิดชอบการให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ 4) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
รับผิดชอบการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ OTOP และก ากับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 

  
7. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

7.1 ปัญหาด้านการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 การด าเนินโครงการฯ นี้ มีลักษณะการท างานที่เน้นการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจโจทย์ ปัญหา 

ความต้องการที่แท้จริงในการพัฒนาและยกระดับผลิตภ ณฑ์ OTOP เนื่องจากผู้ประกอบการ 
OTOP อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 18 กลุ่ม และกระจายอยู่ใน 5 
จังหวัด ประกอบกับผู้ด าเนินโครงการอาศัยอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานทั้งด้านการรวบรวมข้อมูล และการให้ค าปรึกษาในช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ สิ่งที่ผู้ด าเนินโครงการได้ใช้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวนี้ คือ การใช้วิธีการสื่อสาร
บางส่วนผ่านทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค อาทิ เฟสบุ๊ค ไลน์ ซึ่งพบว่า สื่อเหล่านี้สามารถลดปัญหาการ
ท างานได้เป็นอย่างด ี

7.2 ปัญหาด้านการยึดติดในวิธีการท างาน/ปฏิบัติงานแบบเดิมของผู้ประกอบการ 
 สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ OTOP บางส่วนมีความเชื่อและยึดติดกับวิธีการท างาน

แบบเดิม โดยมีความเชื่อว่าวิธีการท างานแบบใหม่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลา
ยาวนานได้ ประกอบกับในกลุ่มของตนก็มีวิธีการท างานแบบเดิมนี้มานานแล้ว ซึ่งไม่ได้เดือดร้อน
มาก เกิดการไม่เข้าใจในการท างานช่วงแรก จึงต้องใช้วิธีการท างานแบบมีส่วนร่วมร่วมกับการ
สื่อสารให้เข้าใจวิธีการท างานที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งตัวสินค้า
และผู้ประกอบการ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ในภาพรวมขององค์กร และประเทศชาติต่อไป 

 
8. ความท้ายทายต่อไป 

8.1 การทดสอบศักยภาพของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาแล้วในงานน าเสนอสินค้า
ระดับประเทศ 

 จากการทดสอบตลาดครั้งที่  1 ณ โรงแรมจัสมิน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินทั้งชาวไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ สวิตเซอร์เลนด์ และจีน โดยผู้ด าเนิน
โครงการได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ เข้าสู่การประชุมร่วมระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
และผู้ประกอบการ OTOP มีการน าผลจากการประชุมร่วมเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุง/
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 12 รายการ ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบที่เหลือจนได้จ านวน 69 รายการ และได้ก าหนดน าผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงาน OTOP 
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CITY 2014 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 กิจกรรมจัดแสดงในงาน OTOP CITY 2014 

 
 8.2 การขยายตลาดจากประเทศไทยสู่ตลาดระดับ ASEAN  
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ตามที่ทราบกันว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการ
รวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายในปี 2558 เพ่ือความเป็นครอบครัว
เดียวกัน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในขณะเดียวกันก็มีการขยาย
กรอบความร่วมมืออาเซียน +3 (ASEAN+3)  เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ดังนั้น ความท้าทายของ
ประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นเอกลักษณ์ของประเทศจึงเป็ นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน การด าเนินงานต่อไปของโครงการ คือ การน าผลิตภัณฑ์มุ่งสู่การทดสอบตลาด 
ณ ประเทศที่มีศักยภาพในการตอบรับสินค้าตามกรอบแนวคิดของโครงการ คือ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยการน าผลิตภัณฑ์ 65 ผลิตภัณฑ์ไปน าเสนอและทดสอบตลาดในงาน JFW INTERNATIONAL 
FASHION FAIR 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2557 
 


