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กระบวนการในอดีต



กระบวนการในอดีต (ตอ)



กระบวนการในอดีต (ตอ)
ผูประกอบการ OTOP 18 กลุม

ลําดับ ช่ือกลุม/ช่ือผูประกอบการ สถานท่ีติดตอ/หมายเลขโทรศัพท

1.
จังหวัดบุรีรัมย
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมอําเภอพุทไธสง
- นางเกสร   ประทุม
- นางสาวสุรีมาศ   ประทุม

เลขท่ี 7 หมูท่ี 5 บานหัวสะพาน ตําบลบานยาง
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย 31120
โทรศัพท : 08 7095 1800

2. กลุมทอผาไหมบานหนองโก
- นางสาววิไลกรณ พรไธสง
- นางจิดาภา   นาดา

เลขท่ี 64/1 บานหนองโก หมูท่ี 6 ตําบลดอนกรอก
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย 3123
โทรศัพท : 08 5455 8403

3. กลุมทอผาพัฒนาอาชีพ
- นางคําปอน   สืบเพ็ง
- นางจอม   ลาจํานงค

เลขท่ี 171 หมูท่ี 1 บานยาง  ตําบลบานยาง
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย 31120
โทรศัพท : 08 1382 7013

4.
จังหวัดขอนแกน
กลุมสงครามไหมไทย
- นายสงคราม งามยิ่ง
- นายธนกฤต คลายหงส
- นางสาวสุวัฒนา  งามยิ่ง

เลขท่ี 16/2 ถนนกลิ่นแกว หมูท่ี 2 ตําบลชนบท
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40180
โทรศัพท : 08 3361 2232

5. กลุมสตรีบานหัวฝาย
- นายบุญสิน  ราษฎรเจริญ

เลขท่ี 13 หมู 2 บานฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40180
โทรศัพท : 08 7949 6413



กระบวนการในอดีต (ตอ)
ผูประกอบการ OTOP 18 กลุม

ลําดับ ช่ือกลุม/ช่ือผูประกอบการ สถานท่ีติดตอ/หมายเลขโทรศัพท

6.
จังหวัดกาฬสินธุ
กลุมสตรีสหกรณบานโพนแพรวา
- นางประคอง จันทะมาตย
- นายคูน  จันทะมาตย
- นางคําจี  คําภูษา

เลขท่ี 94 หมูท่ี 5 บานโพน ตําบลโพน  อําเภอคํามวง
จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46180
โทรศัพท : 08 1975 7624

7. กลุมไหมสมเด็จ
- นายอดุลย  มูลละชาติ
- นายไพโรจน  วิเศษอุต
- นายสมประสงค  มูลละชาติ

เลขท่ี 82 หมูท่ี 6 บานหนองอีดุม ตําบลศรีสมเด็จ
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46150
โทรศัพท : 09 6336 9416,08 1183 2084

8. กลุมทอผาพ้ืนเมืองบานโนนนคร
-นางบุญมี คําหงษา
-นางสาวโสน ไรสงัด
-นางลิ  พิกุลพง

เลขท่ี 112 หมูท่ี 10 บานโนนนคร ตําบลขม้ิน
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46000
โทรศัพท : 08 1057 5639,08 2848 7949

9. กลุมแพรวาเมืองเกา
- นายวิทวัส  โสภารักษ
- นายกมลศักดิ์  บรรณนามน
- นางสาวสุพันนี  ขวัญศิริ

เลขท่ี 90 หมูท่ี 2 ตําบลโนนศิลา อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ  รหัสไปรษณีย 46140
โทรศัพท : 08 6080 6201,08 2195 7675



กระบวนการในอดีต (ตอ)
ผูประกอบการ OTOP 18 กลุม

ลําดับ ช่ือกลุม/ช่ือผูประกอบการ สถานท่ีติดตอ/หมายเลขโทรศัพท
10. กลุมทอผามัดหม่ีและหมอนขิดบานดานเหนือ

- นายนัฐพร  มหิพันธ
เลขท่ี 16 หมูท่ี 2 บานดานเหนือ ตําบลโพนงาม
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46130
โทรศัพท : 08 1739 1434

11. กลุมจุกแพรวา
- นางบุญชู  ไพรัตน

เลขท่ี 260 หมู 1 บานทุงคลอง ตําบลทุงคลอง
อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ รหัสไปรษณีย 46180
โทรศัพท : 08 9574 6922

12.
จังหวัดสกลนคร
กลุมทอผาสีธรรมชาติบานพันนา
- นางคําพูน สุราชวงศ
- นายอดิศักดิ์  สุราชวงศ
- นางสาวจุฬารัตน  เคนจิลา

เลขท่ี 135 หมูท่ี 1 บานพันนา ตําบลพันนา
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย 47240
โทรศัพท : 08 9840 1343,042 729 117

13. กลุมแปรรูปมัดยอมบานสงเปลือย
- นางนีรนุช  ทองสวาง
- นายธีระยุทธ  คําพูล
- นางสาวนิภาพร  รัตนกร

เลขท่ี 169 หมูที่ 4 ตําบลไฮหยอง อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47160
โทรศัพท : 08 9460 3769, 08 5609 9935



กระบวนการในอดีต (ตอ)
ผูประกอบการ OTOP 18 กลุม

ลําดับ ช่ือกลุม/ช่ือผูประกอบการ สถานท่ีติดตอ/หมายเลขโทรศัพท
14. กลุมทองสิริผาครามสกลนคร

- นางทองสิริ ปุกแกว
- นายนิคม ปุกแกว
- นายราเชล สุวรรณเมฆ

เลขท่ี 233 หมูท่ี 3 ตําบลอากาศ อําเภออากาศอํานวย
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47170
โทรศัพท : 08 6239 3992,08 1811 5787

15. กลุมผายอมมูลควาย
- นางสายสุณี  ไชยหงษา
- นางอําภาพร บาลลา
- นางอุลัยวรรณ โซเมืองแซะ

เลขท่ี 4 หมูท่ี 9 ตําบลแร อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย 47160
โทรศัพท : 09 7222 5256

16. กลุมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
- นางจันทรมี  สุกุล
- นางผองใส  สอนสมนึก
- นายสาลิกา  สิงหวงษา

เลขท่ี 1/2 หมูท่ี 8 ตําบลแร อําเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47160
โทรศัพท : 084-9555742 ,081-0524857

17.
จังหวัดอุบลราชธานี
กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ
บานทุงนาเมือง
- นางวนิดา  โสภาสาย

เลขท่ี 85 หมูท่ี 6 บานทุงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย 34220 โทรศัพท : 088-344-2649

18. จังหวัดสุรินทร
กลุมสตรีทอผาไหมลายยกดอก
- นางสํารวล  สุดาปน

เลขท่ี 23 หมู 1 บานดูนาหนองไผ ตําบลนาหนองไผ
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร โทรศัพท : 08 1267 4976



แนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก PDCA
1. ศึกษาการดําเนินงานการ
ผลิตผาและเคร่ืองแตงกาย

2. จัดทําแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม

3. ใหคําปรึกษาเชิงลึก4. จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ

5. ทดสอบตลาด



เครือขายความรวมมือ

มทร.พระนคร

กระทรวง
ว & ท

มทร.อีสาน
สกลนคร

มทร.อีสาน
กาฬสินธุ

มรภ.บุรีรัมย

ม.อุบลราชธานี

ว.การอาชีพ
ขอนแกน



การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูประกอบการ
จังหวัดสุรินทร



การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูประกอบการ
จังหวัดบุรีรัมย



การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูประกอบการ
จังหวัดขอนแกน



การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูประกอบการ
จังหวัดกาฬสินธุ



การลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมผูประกอบการ
จังหวัดอุบลราชธานี



การพัฒนาผลิตภัณฑดวย ว & ท



การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมดานสิ่งทอ



การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมดานสิ่งทอ



การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมดานสิ่งทอ



การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมดานสิ่งทอ



การพัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมดานสิ่งทอ



การทดสอบตลาดในประเทศ
งานไทยคราฟทแฟร ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557



การทดสอบตลาดในประเทศ
งานไทยคราฟทแฟร ณ โรงแรมจัสมิน (Jasmine Hotel)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557



การนําเสนอผลงานในงาน OTOP CITY 2014



ผลกระทบที่เปนประโยชนหรือสรางคุณคา

- มีการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมสิ่งทอในการพฒันา
ผลิตถัณฑ OTOP

- ผลการดําเนินโครงการเกิดผลกระทบตอศักยภาพของ
ผูประกอบการ OTOP



ปจจัยความสําเร็จ
1. ปจจัยความเชี่ยวชาญดานวชิาชีพของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย
2. ปจจัยดานเครือขายความรวมมือระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
2.1 เครือขายกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2 เครือขายคลินิกเทคโนโลยี
2.3 ปจจัยดานการบูรณาการการทํางานรวมกันของ

มทร.พระนคร



ปญหา/อุสรรค
- ปญหาดานการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
เนื่องจากผูประกอบการ OTOP อาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และกระจายอยูใน 5 จังหวัด ประกอบกับผูดําเนินโครงการ
อาศัยอยู ณ กรุงเทพมหานคร จึงเปนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน การแกไข
ใชวิธีการสื่อสารบางสวนผานทางโซเซียลเน็ตเวิรค

- ปญหาดานการยึดติดในวิธีการทํางาน/ปฏิบัติงานแบบเดิมของ
ผูประกอบการ

สมาชิกที่เปนผูประกอบการ OTOP บางสวนมีความเชื่อและยึดติดกับ
วิธีการทํางานแบบเดิม เกิดการไมเขาใจในการทํางานชวงแรก จึงตองใชวิธีการทํางาน
แบบมีสวนรวมรวมกับการสื่อสารใหเขาใจวิธีการทํางานที่มุงประโยชนสวนรวม และมี
เปาหมายในการพัฒนาทั้งตัวสินคาและผูประกอบการ ซ่ึงจะไดรับประโยชนใน
ภาพรวมขององคกร และประเทศชาติตอไป



ความทาทาย
นําผลิตภัณฑ เขารวมงาน JFW INTERNATIONAL FASHION FAIR 2015

ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ซ่ึงถือเปนงานนิทรรศการดานอุตสาหกรรมแฟชั่นอันดับ
หนึ่งของญี่ปุน ที่รวบรวมผูซ้ือหรือลูกคาทั้งในประเทศญี่ปุนและตางประเทศเขารวมงาน
มากกวา 20,000 ราย รวมถึงจัดใหมีผูแสดงสินคาจํานวนมากถึง 500 กวาบริษัท โดยมี
วัตถุประสงคการจัดงานที่สําคัญคือ เปดโอกาสใหผูซ้ือพบกับผูผลิต หรือ ลูกคาพบกับ
ผูขาย เพ่ือการเจรจาธุรกิจสินคาเกี่ยวกับแฟชั่น ซ่ึงทั้งสองฝายตางมีความคาดหวังในการ
เจรจาธุรกิจใหประสบความสําเร็จ โดยการเดินทางนําเสนอผลิตภัณฑครั้งนี้ ไดรับความ
สนใจจากผูซ้ือเปนจํานวนมาก และมีการเตรียมเจรจาเพ่ือใหเกิดความสําเร็จในโอกาส
ตอไป ซ่ึงงานนี้จัดขึ้นระหวางวันที่ 21-23 มกราคม 2558



ความทาทาย



ความทาทาย



ขอบคุณคะ


