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บทสรุปผู้บริหาร
1. บทนา
เมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ๑ 2544 รั ฐ บาลในขณะนั้ น จึ ง ได๎ มี ก ารแถลงนโยบายตํ อ รั ฐ สภา
เป็นนโยบายเรํงดํวน โดยจัดให๎มีโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ (One Tambon One Product : OTOP)
เพื่อสํงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งพึ่งตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ ด๎วยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการ
ที่มีจุดเดํนและมูลคําเพิ่มเป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของท๎อ งถิ่ น โดยรั ฐ พร๎ อมที่ จ ะเข๎ าชํว ยเหลื อในด๎า นความรู๎ส มัย ใหมํ และการบริห ารจั ดการเพื่อ เชื่ อมโยง
ผลิตภัณฑ๑จากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศด๎วยระบบร๎านค๎าเครือขํายและอินเทอร๑เน็ต
ปรัชญาของ “หนึ่งตาบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร๎างความเจริญ
แกํชุมชนให๎สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยูํในท๎องถิ่น ให๎กลายเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง ที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรม
ในแตํละท๎องถิ่น สามารถจาหนํายในตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล (Local Yet Global)
2) พึ่งพาตนเองและคิดอยํางสร๎างสรรค๑ (Self – Reliance Creative)
3) การสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Development)
นอกจากนี้ ผลิ ตภัณฑ๑ไมํได๎หมายถึงตัวผลิ ตภัณฑ๑อยํางเดียวแตํเป็นกระบวนการทางความคิด
รวมถึ ง การบริ ก าร การดู แ ล การอนุ รั ก ษ๑ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม การรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาไทย
การทํองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่ น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อให๎กลายเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํน จุดขายที่รู๎จักกันแพรํหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ๑
แหํงชาติ พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขึ้น กาหนดให๎มี คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ๑ แหํงชาติ (กอ.นตผ.) ทาหน๎าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร๑และแผนแมํบทการดาเนินงาน
“หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑” เพื่อให๎การจัดทาแผนงานและงบประมาณของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องประสานกัน
อยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Supply)
มีการแบํงผลิตภัณฑ๑ที่คัดสรร ออกเป็น 5 กลุํมประเภทผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ อาหาร เครื่องดื่ม ผ๎า/
เครื่องแตํงกาย ของใช๎/ ของตกแตํง/ของที่ระลึ ก และสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร โดยมีการจัดระดับผลิ ตภัณฑ์
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ 5 ดาว เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการสํงออก ระดับ
4 ดาว เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ มี ศั ก ยภาพ เป็ น ที่ ย อมรั บ ระดั บ ประเทศ และสามารถพั ฒ นาสูํ ส ากล ระดั บ
3 ดาว เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสูํระดับ 4 ดาวได๎ ระดับ 2 ดาว เป็นผลิตภัณฑ๑
ที่สามารถพัฒนาสูํระดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ ระดับ 1 ดาว เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ไมํสามารถ
พัฒนาสูํระดับ 2 ดาวได๎ เนื่องจากมีจุดอํอนมาก และพัฒนายาก
นอกจากนี้ได๎มีการแบํงสํวนตลาด (Market Segmentation) ของผลิตภัณฑ๑ OTOP โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ จาแนกเป็น 4 กลุํม ดังนี้ ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม A หรือ “กลุํมดาวเดํน”...สูํสากล
กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Premium ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม B หรือ “กลุํมเอกลักษณ๑” (Niche) กาหนด
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เครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Classic ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม C หรือ “กลุํมพัฒนา”...เข๎าสูํตลาดแขํงขัน กาหนด
เครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Standard และผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม D “กลุํมปรับตัว”...เข๎าสูํหํวงโซํการผลิต กาหนด
เครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Rising Star
2.2 ทิศทางความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ (Demand)
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ สํงผลให๎ผู๎บริโภค
มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่ตอบสนองความต๎องการเปลี่ยนไป รวมทั้งผลกระทบตํอความต๎องการ
ผลิตภัณฑ๑ OTOP ด๎วยอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ซึ่งปัจจัยเหลํ านั้น ได๎แกํ ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ในเรื่องการเข๎าถึงข๎อมูลบนโลกออนไลน๑ทาให๎ผู๎บริโภคมีโอกาสเลือกบริโภคสินค๎าและบริการได๎อยํางกว๎างขวาง
ผํานสื่อดิจิทัลตําง ๆ การพัฒนาระบบ e – Market รวมถึงระบบ e – Payment เอื้อประโยชน๑ตํอการทาธุรกิจ
ได๎มากขึ้นอยํางไร๎พรมแดน โดยไมํมีข๎อจากัดด๎านเวลา และสถานที่อีกตํอไป การรวมตัว กันของประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) มี ก ารยกเว๎ น ภาษี สิ น ค๎ า บางชนิ ด ให๎ กั บ ประเทศสมาชิ ก ซึ่ ง จะท าให๎ เ กิ ด สภาพ
การแขํงขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และกระแสการอนุรักษ๑และ
รักษาสิ่งแวดล๎อม ผู๎บริโภคเริ่มใสํใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นกวําเดิม สํงผลให๎เกิดความต๎องการสินค๎า
ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น กระแสการรักษา รักสุขภาพ และแนวโน๎มทางการตลาด
โดยยอดการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลคํา
164,179,283,624 บาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.94 จากปีงบประมาณที่ผํานมา
๓. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

แผนปฏิรูปประเทศ

ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ OTOP
4.

วิสัยทัศน์
“ เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”

5.

พันธกิจ
5.1 สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํชุมชน
5.2 สํ ง เสริ ม กระบวนการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน ชุ ม ชน ในการคั ดเลื อ กและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ๑
สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนให๎สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท๎องถิ่น
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5.3 สํ ง เสริ ม การน าภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค๑ ข องชุ ม ชนมาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑
โดยสอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ให๎เป็นที่รู๎จักกันแพรํหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
๕.๔ สํงเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑กับอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6.

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และผู๎ประกอบการ
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand) เพื่อเพิ่มคุณคําและมูลคําผลิตภัณฑ๑
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 การสํงเสริมการสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการ
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 การสํงเสริมการสร๎าง/ขยายตลาด
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การสํงเสริมการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ๑ OTOP

7.

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก

กลยุทธ์ Quadrant A
“กลุ่มดาวเด่น”

กลยุทธ์ Quadrant B
“กลุ่มเอกลักษณ์”

การส่งเสริมการพัฒนา - พัฒนามาตรฐานสูํผลิตภัณฑ๑ OTOP สูํระดับสากล - สร๎างเอกลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ เสริมคุณคําและมูลคํา
- สํ ง เสริ ม การใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช๎ ใ น ด๎วย Creativity & Service Design
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม
- สร๎างระบบการถํายทอดองค๑ความรู๎ ภูมิปัญญา
ผู้ประกอบการ

การส่งเสริมการสร้าง
แบรนด์เพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย
ผู้ประกอบการ
การส่งเสริมการสร้าง/
ขยายตลาด

การส่งเสริมการวิจัย
ตลาดผลิตภัณฑ์
OTOP

- สร๎างผู๎นานักธุรกิจ (MR.OTOP)
- ยกระดับการบริหารธุรกิจให๎เป็นสากล
- พัฒนาผู๎ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลให๎เข๎าสูํตลาด
หลักทรัพย๑ MAI
- กาหนด Positioning ของผลิตภัณฑ๑ และสร๎างจุดขาย
ที่เป็นอัตลักษณ๑
- พัฒนาระบบพี่เลี้ยงการพัฒนาแบรนด๑
- สํ งเสริ ม การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ (IP) และ การบริหารสิทธิบัตรของ Brand
- สํงเสริมการรวมกลุมํ เครือขํายผูป๎ ระกอบการเพื่อรองรับ
คาสั่งซื้อ
- พัฒนาผู๎นาเครือขํายผู๎ประกอบการ
- เชื่อมโยงสมาคมการค๎า สถาบันการศึกษาในท๎องถิ่น
เพื่อพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ๑
- เชื่อมโยงการจาหนํายผลิตภัณฑ๑กับสมาคม ห๎าง
ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ
- ขยายตลาดสูํอาเซียนและประเทศคูํค๎าใหมํ
- สํ ง เสริ ม การเพิ่ ม ชํ อ งทางการจ าหนํ า ยผํ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส๑ สื่อสังคมออนไลน๑ตําง ๆ เชํน facebook
LINE Instragram
- ใช๎ EXIM BANK สนับสนุนการสํงออก
- รํ ว มกั บ บริ ษั ท ห๎ า งร๎ า นรายใหญํ ใ นการจั ด แสดง
สินค๎าในตํางประเทศ
- R&D เพื่อการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ /ผลิตภัณฑ๑ /
กระบวนการผลิตให๎ได๎มาตรฐานสากล
- สํงเสริมงานวิจัยตลาดเปูาหมาย
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ท๎องถิ่น
- พัฒนาระบบ Queuing System
- พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ ผู๎ ป ระกอบการรํ ว มกั บ
ศูนย๑ศิลปาชีพ
- ค๎นหาอัตลักษณ๑ สร๎างแบรนด๑ของผลิตภัณฑ๑
- สํงเสริมระบบพี่เลี้ยงการสร๎างแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑
- สํงเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ๑ (IP) และสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ (GI)

- สร๎างเครือขํายกับสถาบันการศึกษาในท๎องถิ่น
เพื่อพัฒนาทักษะเชิงลึกของผู๎ประกอบการ และ
พัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- สํ งเสริ มการจั ดนิ ทรรศการแสดงภู มิ ปั ญญา
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ และผลิตภัณฑ๑เดํน
- บู ร ณาการการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ๑ OTOP
รํวมกับการทํองเที่ยว อุตสาหกรรมภาพยนตร๑
ระบบการขนสํงสาธารณะ
- เชื่อมโยงการจาหนํายผลิตภัณฑ๑กับสมาคม
ห๎าง ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ
- สํงเสริมการเพิ่มชํองทางการจาหนํายผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ สื่อสังคมออนไลน๑
- R&D การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น องค๑ ค วามรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- สํงเสริมการวิจัยตลาดกลุํมเฉพาะ (Niche)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก

กลยุทธ์ Quadrant C
“กลุ่มพัฒนา”

กลยุทธ์ Quadrant D
“กลุ่มปรับตัว”

- พั ฒ นาคุ ณ ภาพให๎ พ ร๎ อ มเข๎ า สูํ ก ระบวนการ
รับรองมาตรฐาน
- สํ ง เสริ ม ให๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ แ ละ
ตลาด
- พั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ เพิ่ ม ทางเลื อ กด๎ ว ยอาชี พ
เสริม
- พั ฒ นาระบบพี่ เ ลี้ ย ง วิ นิ จ ฉั ย /วิ เ คราะห๑
ศั ก ยภาพในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เข๎ า สูํ
กระบวนการพัฒนา
การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง - สํ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า แ บ ร น ด๑ สิ น ค๎ า ข อ ง - ระยะเริ่มต๎น ยังไมํเน๎นการสร๎างแบรนด๑
แบรนด์เ พื่อเพิ่มคุณค่า ผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพ

การส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการ

- สร๎างความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑
- ผลักดันผลิตภัณฑ๑ OTOP สูํกระบวนการรับรอง
มาตรฐาน
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ
ให๎ผลิตได๎ตามมาตรฐาน
- สํงเสริมให๎ความรู๎การบริหารธุรกิจสมัยใหมํ
- สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ

และมูลค่าผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมการสร้าง - เพิ่มความสามารถรองรับค าสั่งซื้อ โดยสํ งเสริ ม - สร๎าง OTOP Support Center เพื่อเชื่อมโยง
เครือข่ายผู้ประกอบการ การรวมกลุํมเครือขํายการผลิตของผู๎ประกอบการ กับเครือขํายการผลิตของผู๎ผลิต OEM
ในท๎องถิ่นกับกลุํม A
- สํงเสริมการพัฒนาผู๎นาเครือขําย
- ประสานความรํวมมือกับสถาบันเฉพาะทาง สนับสนุน
การพัฒนาเครือขําย OTOP
การส่ งเสริมการสร้าง/ - สํงเสริมการขยายตลาดในท๎องถิ่น
- สนับสนุนให๎ผู๎ผลิตผู๎ประกอบการได๎เข๎ารํวมงาน
ขยายตลาด
แสดงสินค๎าระดับประเทศ
- สนั บ สนุ น การจั บ คูํ ธุ ร กิ จ กั บ ผู๎ ผ ลิ ต รายใหญํ ที่ มี
Brand ของตน
- สํ ง เสริ ม การเพิ่ ม ชํ อ งทางการตลาดผํ า นห๎ า ง
ร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ
การส่งเสริมการวิจัยตลาด - R&D เพื่ อ สํ งเสริ ม การเพิ่ ม ผลผลิ ต - ลดต๎ น ทุ น
โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

๘.

- สํงเสริมการเข๎าสูํหํวงโซํการผลิตของผู๎รับจ๎าง
ผลิต (OEM) โดยการเป็นผู๎รับชํวงการผลิต
- สนั บ สนุ น การเข๎ า รํ ว มงานแสดงสิ น ค๎ า
ในท๎องถิ่น
- พัฒนาชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าในท๎องถิ่น
- ระยะเริ่มต๎นไมํเน๎นการวิจัยตลาด

การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
๘.1

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๘.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคําการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 7 ตํอปี เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา
๘.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวนผลิตภัณฑ๑ OTOP ได๎รับการยกระดับดาวสูงขึ้นไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 25 ตํอปี เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา
หมายเหตุ : ใช๎ข๎อมูลผลสาเร็จตามตัวชี้วัดจากกรมการพัฒนาชุมชน
๘.2

ระยะเวลาการติดตามประเมินผล ทุก 12 เดือน
..........................................
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........................................
1. บทนา
ในชํวงปี 2540 เป็น ห๎วงเวลาที่ประเทศชาติ กาลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประชาชน
ทุกระดับประสบปัญหาตําง ๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ๎า ซึ่งเป็นคนกลุํมใหญํของประเทศถูกรุมเร๎า
คือปัญหาความยากจน เป็นระยะเวลาตํอเนื่องยาวนานจนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ๑ 2544 รัฐบาล
ในขณะนั้ น จึ ง ได๎ มี ก ารแถลงนโยบายตํ อ รั ฐ สภา เป็ น นโยบายเรํ ง ดํ ว นจะจั ด ให๎ มี โครงการหนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ๑ (One Tambon One Product : OTOP) เพื่อสํงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น
สร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งพึ่งตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ ด๎วยการนาทรัพยากร
ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีจุดเดํนและมูลคําเพิ่มเป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งใน
และตํางประเทศ สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่น โดยรัฐพร๎อมที่จะเข๎าชํวยเหลือในด๎านความรู๎
สมัยใหมํ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑จากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศด๎วย
ระบบร๎านค๎าเครือขํายและอินเทอร๑เน็ต
ปรัชญาของ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร๎างความเจริญ
แกํชุมชนให๎สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มี
อยูํในท๎องถิ่น ให๎กลายเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของตนเองที่สอดคล๎องกับวัฒนธรรม
ในแตํละท๎องถิ่น สามารถจาหนํายในตลาดทั้งภายในและตํางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํสากล (Local Yet Global)
2) พึ่งพาตนเองและคิดอยํางสร๎างสรรค๑ (Self – Reliance Creative)
3) การสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Development)
นอกจากนี้ ผลิ ตภัณฑ๑ไมํได๎หมายถึงตัว ผลิ ตภัณฑ๑อยํางเดียวแตํเป็นกระบวนการทางความคิด
รวมถึ ง การบริ ก าร การดู แ ล การอนุ รั ก ษ๑ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม การรั ก ษาภู มิ ปั ญ ญาไทย
การทํองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่ อให๎กลายเป็น
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํน จุดขายที่รู๎จักกันแพรํหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
วัตถุประสงค์ของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
จากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตํอรัฐสภา การดาเนินงานตามโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑
จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
๑) สร๎างงาน สร๎างรายได๎แกํชุมชน
๒) สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนให๎สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท๎องถิ่น
๓) สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๔) สํงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑
๕) สํ งเสริ ม ความคิด ริ เริ่ มสร๎ างสรรค๑ ของชุมชน ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ๑ โดยสอดคล๎ องกั บ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายดังกลํ า วเพื่อ ให๎ เ กิด ความยั่งยื นรั ฐ บาลจึงได๎ก าหนดระเบีย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี วํา ด๎ว ยคณะกรรมการอ านวยการหนึ่ง ตาบล หนึ่ง ผลิ ตภั ณฑ๑ แหํ ง ชาติ พ.ศ. 2544 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยกาหนดให๎มี คณะกรรมการอานวยการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ๑ แหํงชาติ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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เรียกยํอวํา “กอ.นตผ.” โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ท าหน๎ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร๑ แ ละแผนแมํ บ ทการด าเนิ น งาน “หนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ๑” เพื่อให๎การจัดทาแผนงานและงบประมาณของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องประสานกันอยํางมี
ประสิทธิภาพ สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชน โดยมีหนํวยงานหลักที่เกี่ยวข๎องกับการ
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ดังนี้
- สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝุายเลขานุการ กอ.นตผ.
- กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน
- กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และ กรมการค้าภายใน
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
- กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Supply)
รั ฐ บาลได๎มีน โยบายเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการบริ ห ารจัดการโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณ ฑ๑
เพื่อให๎แตํละชุมชนสามารถใช๎ทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โดยรัฐบาลพร๎อมที่จะ
สนั บ สนุ น ให๎ ชุ ม ชนเข๎ า ถึ ง องค๑ ค วามรู๎ ส มั ย ใหมํ แหลํ ง เงิ น ทุ น และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการบริ ห าร
และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑จากชุมชนสูํตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ ได๎มีการดาเนินงาน
โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไทย (OTOP Product Champion : OPC ) เพื่อจัดระดับ
ผลิตภัณฑ๑ (Product Level) ที่จะนาไปสูํการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) การจัดระบบ
ฐานข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ (Profile) ที่จะใช๎ในการทางานเชิงบูรณาการของทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง เสริมสร๎างคุณคําของ
ผลิตภัณฑ๑ให๎เป็นที่ยอมรับแกํบุคคลทั่วไป จนสามารถใช๎เป็นแหลํงสร๎างรายได๎และความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน
และกระตุ๎นให๎เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎ผลิต /ผู๎ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
โดยได๎มีการแบํงผลิตภัณฑ๑ที่คัดสรรฯ ออกเป็น 5 กลุํมประเภทผลิตภัณฑ๑ ดังนี้
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ
2.1.1 ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งได๎รับมาตรฐาน
อย., GAP, GMP, HACCP, Qmark, มผช., มอก., มาตรฐานเกษตรอินทรีย๑, ฮาลาล และมีบรรจุภัณฑ๑ เพื่อการ
จาหนํายทั่วไป แบํงเป็น 3 กลุํม ดังนี้
2.1.1.1 ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ ใช๎บ ริโ ภคสด เชํน พื ช ผั ก ผลไม๎ เชํน มะมํว ง
สั บ ปะรด ส๎ มเขีย วหวาน มั งคุด ส๎ มโอ กล๎ ว ย เป็น ต๎น กรณีพัน ธุ๑ไม๎ เชํน กิ่งพั นธุ๑มะมํว ง กิ่งพั นธุ๑มะปราง
ไม๎ประดับ ฯลฯ ไมํถือวําเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ลงทะเบียนได๎
2.1.1.2 ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและผํานกระบวนการแปรรูปเบื้องต๎น
เชํน น้าผึ้งข๎าวสาร ข๎าวกล๎อง ข๎าวฮาง เป็นต๎น เนื้อสัตว๑แปรรูป เชํน เนื้อโคขุน เนื้อนกกระจอกเทศแชํแข็ง
หมูแ ดดเดี ย ว หมู ย อ แหนม ไส๎ อั่ ว ไส๎ กรอก ปลาอบรมควัน หอยจ๎ อ เป็ นต๎น อาหารประมงแปรรู ป เชํ น
ไส๎กรอกปลา ปลาชํอนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ส๎มปลาตัว น้าบูดู กะปิ กุ๎งแห๎ง น้าปลา ปลาร๎า เป็นต๎น
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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กรณีสัตว๑ที่มีชีวิต เชํน ไกํชน ปลากัด ไมํถือวําเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ลงทะเบียนได๎ เพราะไมํผํานกระบวนการแปรรูป
เบื้องต๎น
2.1.1.3 อาหารแปรรูปกึ่งสาเร็จรูป/สาเร็จรูป เชํน ขนมเค๎ก เฉาก๏วย ขนมโมจิ เต๎าส๎อ
กระยาสารท กล๎วยฉาบ กล๎วยอบ มะขามปรุงรส ทุเรียนทอด กาละแม กะหรี่ปั๊บ ขนมทองม๎วน ข๎าวเกรียบ
ข๎าวแต๐น น้าพริกเผาและน้าพริกตําง ๆ แจํวบอง น้าจิ้มสุกี้ น้าปลาหวาน ผักกาดดอง พริกไทย แคบหมู ไขํเค็ม
กุนเชียง หมูทุบ หมูแผํน เป็นต๎น
2.1.2 ประเภทเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ ได๎แกํ สุราแชํ
สุรากลั่น สาโท อุ ไวน๑ เหล๎าขาว 35 – 40 ดีกรี เป็นต๎น และเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอล๑ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑
เครื่องดื่มประเภทพร๎อมดื่ม ผลิตภัณฑ๑ประเภทชงละลาย และผลิตภัณฑ๑ประเภทชง เชํน น้าผลไม๎ น้าสมุนไพร
เครื่องดื่มรังนก กาแฟคั่ว กาแฟปรุงสาเร็จ ขิงผงสาเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหมํอน ชาจีน ชาสมุนไพร ชาชัก
น้าเฉาก๏วย น้าเต๎าหู๎ นมสด นมข๎าวกล๎อง เป็นต๎น
2.1.3 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย หมายถึง ผ๎าทอและผ๎าถักจากเส๎นใยธรรมชาติหรือเส๎นใย
สังเคราะห๑ รวมทั้งเสื้อผ๎า/เครื่องนุํงหํม และเครื่องแตํงกายที่ใช๎ประดับตกแตํงประกอบการแตํงกาย ทั้งเพื่อ
ประโยชน๑ในการใช๎สอยและเพื่อความสวยงาม
2.1.3.1 ผ๎า หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ผ๎าผืนที่ ทาจากเส๎นใย เส๎นด๎าย นามาทอถักเป็นผืน
มีลวดลายเกิดจากโครงสร๎างการทอหรือตกแตํงสาเร็จบนผืนผ๎า ทาด๎วยมือ หรือเครื่องจักร รวมถึงผลิตภัณฑ๑
เสื้อผ๎าและเครื่องนุํงหํมซึ่งเป็นเส๎นใยธรรมชาติและเส๎นใยสังเคราะห๑ สิ่งทอ และผลิตภัณฑ๑ที่ทาจากผ๎าเป็นหลัก
และมีวัสดุอื่น ๆ เป็นองค๑ประกอบผสม เชํน ผ๎าไหม ผ๎าฝูาย ผ๎าโสรํง ผ๎าขาวม๎า ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าบาติก ผ๎าถุง
ผ๎าปักชาวเขา ผ๎าคลุมผม หมวกกะปิเยาะ ผ๎าพันคอ เสื้อผ๎าสาเร็จรูปบุรุษ – สตรี เป็นต๎น
2.1.3.2 เครื่องแตํงกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ประดับตกแตํงประกอบการแตํงกาย
ที่ทาจากวัสดุทุกประเภทเพื่อประโยชน๑ในการใช๎สอย เชํน รองเท๎า เข็มขัด กระเป๋าถือ เป็นต๎น และเพื่อความ
สวยงาม เชํน สร๎อย แหวน ตํางหู เข็มกลัด กาไล นาฬิกาข๎อมือ เนคไท หมวกแฟชั่น เป็นต๎น
2.1.4 ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก หมายถึง ผลิ ตภัณฑ๑ที่มีไว๎ใช๎หรือตกแตํง
ประดับ ในบ๎าน สถานที่ตําง ๆ เชํน เครื่องใช๎ในบ๎าน เครื่องครัว เครื่องเรือน ที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อการใช๎สอย
หรื อประดับ ตกแตํง หรือให๎ เป็ นของขวัญ เพื่อให๎ ผู๎รับนาไปใช๎ส อยในบ๎าน ตกแตํงบ๎าน รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ๑
ที่สะท๎อนถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท๎องถิ่น และผลิตภัณฑ๑นั้นต๎องไมํผลิตโดยใช๎เครื่องจักรเป็นหลัก
และใช๎แรงคนเป็นสํวนเสริมหรือไมํใช๎แรงงานคน โดยประเภทของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก แบํงออกเป็น
7 กลุํม ดังนี้
2.1.4.1 ไม๎ หมายถึง ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่ทาจากไม๎เป็นหลัก
เชํน ไม๎แกะสลัก เฟอร๑นิเจอร๑ กลํองไม๎ นาฬิกาไม๎ตั้งโต๏ะ โคมไฟกะลามะพร๎าว ของเลํนเด็ก เครื่องดนตรี ตู๎พระธรรม
เรือจาลอง แจกันไม๎ กรงนก ไม๎แขวนเสื้อ เป็นต๎น
2.1.4.2 จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก ที่มีวัสดุที่เป็น
เส๎นใยธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห๑ใด ๆ เชํน พลาสติกนามาจักสาน หรือถักสานถักทอเป็นรูปรําง เชํน ตะกร๎า
กระจูดสาน เสื่อกก ที่รองจานทาจากเสื่อกก ที่ใสํของทาจากพลาสติกสาน กระจาด กระบุง กระด๎ง กระติบข๎าว
เชือกมัด เปลยวน โคมไฟผักตบชวา ไม๎กวาด กระเช๎าเถาวัลย๑ พรมเช็ดเท๎า ฝาชี หมวกสานไม๎ไผํ เป็นต๎น
2.1.4.3 ดอกไม๎ประดิษฐ๑/วัสดุจากเส๎นใยธรรมชาติ หมายถึง ดอกไม๎ ต๎นไม๎ กล๎วยไม๎
ผลไม๎ที่ไมํใชํสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ แตํทาจากวัสดุตําง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติหรือและผลิ ตภัณฑ๑ประเภท
ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึ ก ที่มีวัสดุที่ทาจากกระดาษสาเป็นหลัก เชํน ถุงกระดาษ กลํองกระดาษสา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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ต๎นไม๎ประดิษฐ๑ ผลไม๎ประดิษฐ๑ เป็นต๎น
2.1.4.4 โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ประเภทของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึกที่ทาจาก
โลหะตําง ๆ เชํน เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต๎น เป็นสํวนประกอบหลัก เชํน ช๎อนส๎อม
มีด ผลิตภัณฑ๑ภาชนะที่ใช๎โลหะ ภาชนะที่ทาจากสเตนเลสทุบ ทองเหลืองทุบ พิวเตอร๑ บรอนซ๑ แกะสลักที่ใช๎
ตกแตํงสถานที่ตําง ๆ เป็นต๎น
2.1.4.5 เซรามิค/เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่มีการนาวัสดุประเภทดิน
สินแรํไปขึ้นรูปและนาไปเผาด๎วยความร๎อนสูง เพื่อเป็นภาชนะ ของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก เชํน เบญจรงค๑
ถ๎วยชาม ภาชนะกระเบื้อง เซรามิค โอํง อําง กระถางตําง ๆ เป็นต๎น
2.1.4.6 เคหะสิ่งทอ หมายถึง ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึ ก ที่มีวัส ดุทาจากผ๎ า
มีการตัดเย็บ เชํน ชุดเครื่องนอน พรมเช็ดเท๎า ผ๎าปูโต๏ะ ถุงมือถักสาหรับทาการเกษตร เป็นต๎น
2.1.4.7 อื่น ๆ ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ ที่ใช๎วัสดุอื่นใด
นอกเหนือ จาก ข๎อ 2.1.4.1 – 2.1.4.6 เชํน ทาจากพลาสติก เรซิน แก๎ว เทียน รูปวาด เปเปอร๑มาเชํน
กระจก ซีเมนต๑ ต๎นไม๎มงคล ตุ๏กตาจากดินไทย ผลไม๎เผาดูดกลิ่น พระพุทธรูป เป็นต๎น
2.1.5 ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพรหรือมีสมุนไพรเป็น
สํ ว นประกอบอาจใช๎ ป ระโยชน๑ และอาจสํ ง ผลตํ อ สุ ข ภาพ ได๎ แ กํ ยาจากสมุ น ไพร เครื่ อ งส าอางสมุ น ไพร
วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน เชํน น้ายาล๎างจานสมุนไพร สมุนไพรไลํยุงหรือกาจัดแมลง และรวมถึงผลิตภัณฑ๑
จากสมุนไพรที่ใช๎ทางการเกษตร เชํน น้าหมักชีวภาพ น้าส๎มควันไม๎ เป็นต๎น โดยประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํ
อาหาร แบํงเป็น 3 กลุํม
2.1.5.1 ยาจากสมุนไพร
2.1.5.2 เครื่องสาอางสมุนไพร
2.1.5.3 วัตถุอันตรายที่ใช๎ในบ๎านเรือน

การจัดระดับผลิตภัณฑ์
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ไ ทย ได๎มีการจัดระดับผลิตภัณฑ๑ (Product Level)
ออกเป็น 5 ระดับ ตามคําคะแนน ดังนี้
- ระดับ 5 ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ 90 - 100 คะแนน) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือ
มีศักยภาพในการสํงออก
- ระดับ 4 ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ 80 – 89 คะแนน) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสูํสากล
- ระดับ 3 ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ 70 – 79 คะแนน) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพระดับกลาง
ที่สามารถพัฒนาสูํระดับ 4 ดาวได๎
- ระดับ 2 ดาว (ได๎คะแนนตั้งแตํ 50 – 69 คะแนน) เป็น ผลิตภัณฑ๑ที่สามารถพัฒนาสูํระดับ
3 ดาว มีการประเมินศักยภาพเป็นระยะ
- ระดับ 1 ดาว (ได๎คะแนนต่ากวํา 50 คะแนน) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ไมํสามารถพัฒนาสูํระดับ 2 ดาว
เนื่องจากมีจุดอํอนมาก และพัฒนายาก
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การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ของผลิตภัณฑ์โอทอป
เป็นการแบํงตลาดสาหรับผลิตภัณฑ๑ออกเป็นตลาดยํอย ๆ ที่แตกตํางกันทางด๎านความชอบ ความต๎องการ
และพฤติกรรมผู๎บริโภคในแตํละตลาดยํอย ๆ นั้น โดยอาศัยคุณสมบัติของผู๎บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบํง
ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถแยกตลาดออกเป็นสํวน ๆ (Market Segment) และทาให๎เห็นความเดํนชัดที่แตกตํางกัน
ของคุณสมบัติ ความชอบ ความต๎องการและพฤติกรรมผู๎บริโภคที่อยูํในแตํละสํวนของตลาด เพื่อจะได๎วางแผน
และพัฒนาผลิตภัณฑ๑ได๎เหมาะสมกับแตํละสํวนตลาด ซึ่งผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการอาจจะใช๎เกณฑ๑ราคาผลิตภัณฑ๑
ในการแบํงกลุํม เชํน ผลิตภัณฑ๑ร าคาสูง ราคาปานกลาง และราคาต่า หรืออาจใช๎คุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑
ในการแบํงกลุํมทางการตลาดก็ได๎
สาหรับผลิตภัณฑ๑ OTOP ปัจจุบันได๎มีการแบํงสํวนตลาด (Segment) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ๑ จาแนกเป็น 4 กลุํม ดังนี้
๑) ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม A หรือ “กลุํมดาวเดํน”...สูํสากล ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ OTOP ที่มี
คุณภาพสู ง มีความสามารถในการผลิ ต ได๎เป็ นจานวนมากและตํอเนื่อง มีตลาดจาหนํายได๎ทั้ง ในประเทศ
และตํางประเทศ กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Premium
2) ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม B หรือ “กลุํมเอกลักษณ๑” (Niche) จัดเป็นผลิตภัณฑ๑ OTOP ในกลุํม
อนุรักษ๑สร๎างคุณคํา มีเอกลักษณ๑ มีมูลคําด๎วยเรื่องราวเฉพาะตัว ผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพสูง แตํผลิตได๎จานวนน๎อย
ได๎แกํ งานหัตถกรรม ประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑แตํละชิ้น กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Classic
3) ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม C หรือ “กลุํมพัฒนา”...เข๎าสูํตลาดแขํงขัน ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ที่มี
คุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด หรือมาตรฐานอื่น ๆ เชํน มอก. อย. เป็นต๎น มีตลาดจาหนํายทั้งใน
และนอกชุมชน กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Standard
4) ผลิตภัณฑ๑ OTOP กลุํม D “กลุํมปรับตัว”...เข๎าสูํหํวงโซํการผลิต เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตงําย
ไมํซับซ๎อน ผลิตได๎จานวนน๎อย ยังไมํได๎รับการรับรองมาตรฐาน และมีความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพในตัว
ผลิตภัณฑ๑ เพื่อเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Rising Star
จากข๎อมูลกรมการพัฒ นาชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีผู๎ประกอบการรํวมลงทะเบียน
เป็นผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP มากถึงจานวน 126,๔62 ผลิตภัณฑ๑ จาแนกตาม Quadrant ได๎ ดังนี้
1) Quadrant A จานวน 8,264 ผลิตภัณฑ๑
2) Quadrant B จานวน 7,811 ผลิตภัณฑ๑
๓) Quadrant C จานวน 21,218 ผลิตภัณฑ๑
๔) Quadrant D จานวน 89,169 ผลิตภัณฑ๑
2.2 ทิศทางความต้องการบริโภคสินค้าและบริการ (Demand)
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชํน การก๎าวเข๎าสูํ
ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ กระแสการอนุ รักษ๑และรักษาสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน เป็นต๎น สํงผลให๎ผู๎บริโภคมีความต๎องการสินค๎าและบริการที่ตอบสนองความต๎องการเปลี่ยนไป รวมทั้ง
ผลกระทบตํอความต๎องการผลิตภัณฑ๑โอทอปด๎วยอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
2.2.1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําการค๎นพบเทคโนโลยีด๎านการสื่อสารอินเทอร๑เน็ตถือวําเป็น
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) มีการนาอินเทอร๑เน็ตไปใช๎ประโยชน๑อยํางกว๎างขวางในทุก
สาขาอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่ องการเข๎าถึงข๎อมูลบนโลกออนไลน๑ทาให๎ผู๎ บริโ ภคมีโ อกาสเลื อกบริโ ภคสิ นค๎า
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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และบริการได๎อยํางกว๎างขวางผํานสื่อดิจิทัลตําง ๆ เชํน เว็บไซต๑ Facebook Instragram LINE Application
เป็นต๎น การพัฒนาระบบ e – Market รวมถึงระบบ e – Payment เอื้อประโยชน๑ตํอการทาธุรกิจได๎มากขึ้น
อยํางไร๎พรมแดน สํงผลกระทบตํอผู๎ประกอบการผลิตภัณฑ๑ OTOP ด๎วยที่ต๎องมีการปรับตัวให๎ทันตํอภาวะ
การแขํงขัน ใช๎เทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎าเป็นโอกาสในการขยายตลาดผลิต ภัณฑ๑ OTOP ให๎กว๎างขวางมากขึ้นโดยไมํ
มีข๎อจากัดด๎านเวลา และสถานที่อีกตํอไป
2.2.2 การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ กํอตั้งขึ้น ตาม
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน
10 ประเทศ ได๎แกํ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส๑ สาธารณรัฐ สิงคโปร๑
ราชอาณาจั ก รไทย และสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ในปี 2561 มี ป ระชากรรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
640,492,584 คน (ปี 2561) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างความรํวมมือในภูมิภาคที่จะนาไปสูํความเจริญก๎าวหน๎า
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีการแบํงประชาคมยํอยออกเป็น 3 ประชาคมหลัก ได๎แกํ
(๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security
Community – APSC)
(๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community – AEC)
(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community –
ASCC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเปูาหมาย
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอานาจตํอรองกับ คูํค๎า และเพิ่มขีดความสามารถการแขํงขัน
ทางด๎านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว๎นภาษีสินค๎าบางชนิดให๎กับประเทศสมาชิก สํงเสริมให๎ภูมิภาค
มีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยูํดีกินดี โดยมีเปูาหมายสาคัญ 4 ด๎าน คือ ๑) เป็นตลาดและฐานการผลิต
รํวมกัน 2) สร๎างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ๓) สร๎างความเทําเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
4) การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก โดยเมื่อปี พ.ศ. 2558 ได๎มีการก๎าวเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นโดยสมบู ร ณ๑มีการจั ด ทากฎบั ต รอาเซีย น (ASEAN Charter) เพื่อการสร๎างความรํว มมือในการ
ดาเนินการไปสูํประชาคมอาเซียน โดยมีเปูาหมายการเป็นตลาดเดียวกันและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการใช๎
กฎระเบียบการค๎าภายในประเทศสมาชิกทั้ งหมดเป็นอยํางเดียวกัน (Harmonization of Rules and
Regulations) ทั้งในด๎านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การลด ละ เลิก
มาตรการกีดกันทางการค๎า และหันมาเน๎นความรํวมมือในการสร๎างมาตรการอานวยความสะดวกทางการค๎า
กาหนดเงื่อนไขการเคลื่อนย๎า ยเสรีของประชากรในอาเซียนและการเคลื่อนย๎ายระหวํางกันอยํางเสรีมากขึ้น
ในด๎า นธุร กิจ บริ ก ารและการลงทุ น ซึ่ง จะท าให๎ เกิ ด สภาพการแขํ ง ขัน ที่รุ น แรงมากขึ้ น ในตลาดโลก ทาให๎
อุตสาหกรรมไทยต๎องปรับ ตัว อีกครั้งโดยเฉพาะสินค๎าคุณภาพต่า ต๎นทุนต่า หรือสิ นค๎าที่ทดแทนกันได๎งําย
จะรุกเข๎ามาวางจาหนํายในประเทศได๎มากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP เนื่องจากเป็น
ธุร กิ จ ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ที่ยั ง ขาดความเข๎ ม แข็ ง ในการตํ อ สู๎ กับ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญํ และธุ ร กิ จ จากตํา งประเทศ
ขณะเดียวกันการรวมตัวกันของอาเซียนซึ่งมีประชากรถึงจานวน 640,492,584 คน จึงเป็นตลาดขนาดใหญํ
ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค๎าระหวํางชาติสมาชิกกันมากขึ้น ทาให๎สินค๎า OTOP มีโอกาสขยายตลาดได๎
มากขึ้นด๎วย
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และกระแสการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้น การเกิดสภาวะโลกร๎อนสํงผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อม กํอให๎เกิดกระแสการอนุรักษ๑และรักษาสิ่งแวดล๎อมที่มากขึ้นตามมา ผู๎บริโภคเริ่มใสํใจเรื่องการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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รั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ มมากขึ้ น กวํ า เดิ ม สํ ง ผลให๎ เ กิ ด ความต๎ อ งการสิ น ค๎ า ที่ มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ผู๎ประกอบการสินค๎า OTOP ต๎องเริ่มตะหนักถึงทิศทางของตลาด และเห็นถึงชํองทางในการ
สร๎างกลุํมลูกค๎าใหมํ การปรับกระบวนการผลิตสินค๎า OTOP ให๎มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและใช๎เป็นจุด
ขายสร๎างความแตกตํางให๎เกิดขึ้น
2.2.4 กระแสการรักษา รักสุขภาพ
ปัจจุบันผู๎บริโภคหันมาใสํใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น สํงผลให๎เกิดความต๎องการบริโภคสินค๎า
ด๎านเสริมสร๎างสุขภาพมากขึ้น โดยจะสังเกตเห็นได๎จากผู๎ประกอบการสินค๎าอุปโภคบริโภคเริ่มปรับกลยุทธ๑
ด๎านผลิตภัณฑ๑ที่ออกสูํตลาดเป็นสินค๎าที่มีน้าตาลน๎อย ไขมันต่า การเลือกซื้อผู๎บริโภคจะคานึงถึงประโยชน๑
ของสินค๎าตํอสุขภาพ มีความใสํใจในเรื่องของคุณภาพของสินค๎ามากขึ้น ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการสินค๎า OTOP จึง
ต๎องมีการปรับปรุงสินค๎าให๎มีคุณภาพตรงกับความต๎องการของตลาด โดยเฉพาะสินค๎า OTOP ประเภทอาหาร
เครื่ องดื่มที่ต๎ องได๎ รั บ การรั บ รองมาตรฐานด๎านสุ ขอนามัย การแสดงฉลากเกี่ยวกั บอายุ ของสิ นค๎า การใช๎
สํวนประกอบที่ปลอดภัย สินค๎าประเภทเครื่องสาอางต๎องได๎รับการรับรองด๎านมาตรฐานการผลิต
2.2.5 แนวโน้มทางการตลาดของปี พ.ศ. 2561
จากการศึกษาบทวิเคราะห๑ของนักการตลาดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และจะมี
อิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภค มีประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ๑ OTOP ที่ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ
ตลอดจนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องควรรู๎สรุปได๎ ดังนี้
(1) Broken trust ความลํมสลายในการเชื่อมั่นอยํางใดอยํางหนึ่ง มองวํา ปัจจุบันมี
ผู๎รู๎ (กูรู) มากเกินไป ผู๎บริโภคไมํเชื่อกูรูหลายคน จึงต๎องมีสานักขําวที่บอกความจริงแกํผู๎บริโภค และมีมุมมองตํอ
ตราผลิตภัณฑ๑วําต๎องมีจุดยืนในสังคม มีผลสารวจวําผู๎บริโภคในอเมริกาจะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ๑ของตราผลิตภัณฑ๑
ที่ มี จุ ด ยื น ชั ด เจน ผู๎ บ ริ โ ภคจะตั ด สิ น ใจชั ด เจนในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ต ามทั ศ นคติ ข องตนหรื อ เลื อ ก
ตราผลิตภัณฑ๑ที่ทาให๎สังคมดีขึ้น ตราผลิตภัณฑ๑ต๎องแสดงทัศนคติที่ชัดเจนให๎ ผู๎บริโภคคล๎อยตาม เพราะฉะนั้น
ผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการต๎องวางจุดยืนให๎ตราผลิตภัณฑ๑ไมํใชํทาแตํ CSR แตํต๎องสร๎างคุณคําให๎ตราผลิตภัณฑ๑
(2) หมดยุค Storytelling แต่เป็น Story doing ในยุคที่ทุกคนหันมารณรงค๑ Story
telling กันหมด ทาการตลาด ทาคอนเทนต๑ แตํการตลาดที่ดีต๎องลงมือทา ผู๎บริโภคจะจดจาตราผลิตภัณฑ๑ที่ทา
ได๎ดีกวําตราผลิตภัณฑ๑ที่พูด จากผลสารวจพบวําตราผลิตภัณฑ๑ที่ทา Story doing มีผลดีทั้งในแงํของคุณคํา
รายได๎ และใช๎งบลงทุนน๎อยกวํา แตํมีการพูดถึงมากกวํา
(๓) Psychology & Behavior จิตวิทยาและพฤติกรรมของผู๎บริโภค ทุกวันนี้ผู๎บริโภค
มีทางเลือกมาก ทาให๎เกิดศาสตร๑ Behavior Economic ที่เพิ่งถูกคิดค๎นขึ้น เป็นเศรษฐศาสตร๑พฤติกรรม มีผล
สารวจพบวําผู๎บริโภคใช๎เหตุผลในการตัดสินใจซื้อของเพียง ร๎อยละ 5 อีกร๎อยละ 95 คืออารมณ๑ล๎วน ๆ แล๎วหา
เหตุผลตําง ๆ มาสนับสนุนเทํานั้น ตราผลิตภัณฑ๑ต๎องทาอยํางไรให๎ผู๎บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑งํายขึ้น เพราะ
สมองไมํชอบเลือกมากนัก และผู๎บริโภคจะชอบผลิตภัณฑ๑ที่เป็น Personalize กลําวคือเสมือนผลิตขึ้นเพื่อตน
โดยเฉพาะ
(๔) Brand as Experience ตํอไปนี้ตราผลิตภัณฑ๑จะไมํเป็นตราผลิตภัณฑ๑ แตํจะเป็น
ประสบการณ๑ที่ดี ผู๎บริโภคยุคนี้ชอบในเรื่องประสบการณ๑ที่ได๎รับจากตราผลิตภัณฑ๑มากกวํา เชํน การตํอแถวซื้อ
ไอโฟนในแตํละปี การทานอาหารในโรงแรม หลายคนมองวํายอมจํายเงินมากขึ้นเพื่อให๎ได๎รับประสบการณ๑ที่ดี
ทาให๎ตราผลิตภัณฑ๑ต๎องพัฒนาในการสร๎างประสบการณ๑ของตนเอง ต๎องมีการ Design thinking เข๎าใจ
ความรู๎ สึ กผู๎ บ ริ โ ภควําต๎องการอะไร แล๎ ว ดูวํา ตราผลิ ตภัณฑ๑ ส ามารถไปตอบโจทย๑ตรงไหนได๎บ๎าง เพื่อให๎ มี
ประสบการณ๑ที่ดีขึ้น
(๕) Brand Asset Data ตอนนี้ข๎อมูลกลายเป็นทรัพย๑สินสาคัญของตราผลิตภัณฑ๑
แตํกํอนมองวําข๎อมูลเป็นน้ามันที่คนยุคใหมํต๎องการขุดขึ้นมาให๎มีมูลคํา แตํตอนนี้ ข๎อมูลกลายเป็นแผํนดินใหมํ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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ที่ปลูกอะไรตํอก็ได๎มีการพูดถึง Big data มาหลายปี แตํจริง ๆ แล๎วข๎างใน Big data อาจจะใช๎งานไมํได๎ ตอนนี้
ต๎องเป็น Smart data ที่นาข๎อมูลมาใช๎ได๎เลย เอามาวางแผนเรื่องการเงิน การซื้อของ ๆ ผู๎บริโภค
2.2.6 สถิติยอดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จาก 76 จังหวัด
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2560
หน่วย : บาท
ปี พ.ศ.

ยอดจาหน่าย

เพิ่ม/-ลด จากปีที่ผ่านมา

คิดเป็นร้อยละ
(เพิ่ม/-ลด)

2546

33,276,963,039

-

2547

46,362,571,156

13,085,608,117

39.32

2548

55,104,862,371

8,742,291,215

18.85

2549

68,105,661,156

13,000,798,785

23.59

2550

71,460,519,507

3,354,858,351

4.92

2551

77,705,306,641

6,244,787,134

8.73

2552

63,009,364,599

- 14,695,942,042

- 18.91

2553

68,208,106,877

5,198,742,278

8.25

2554

70,484,562,093

2,276,455,216

3.33

2555

79,461,089,057

8,976,526,964

12.73

2556

86,984,183,563

7,523,094,506

9.46

2557

97,572,044,611

10,587,861,048

12.17

2558

109,781,774,847

12,209,730,236

12.51

2559

125,208,367,515

15,426,592,668

14.05

2560

153,510,732,855

28,302,365,340

22.60

2561
(10
เดือน)

164,179,283,624

10,668,550,769

6.94

รวม
1,370,415,393,511 ค่าเฉลี่ย/ปี 8,726,821,372.33 ค่าเฉลี่ย/ปี 11.90
ทีม่ า : กรมการพัฒนาชุมชน
จากข๎อมูลยอดการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 –
2561 ข๎ า งต๎ น ปรากฏวํ า มู ล คํ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ๑ OTOP มี ก ารขยายตั ว อยํ า งตํ อ เนื่ อ งเฉลี่ ย ปี ล ะ
8,726,821,372.33 บาท หรือคิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 11.90 ตํอปี สะท๎อนถึงทิศทางที่ดีในการเติบโต
ของตลาดผลิตภัณฑ๑ OTOP อยํางไรก็ตาม ผู๎ประกอบการต๎องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑อยํางตํอเนื่องให๎ตรงกับ
ความต๎องการของตลาดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูํเกือบตลอดเวลาด๎วย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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3.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ

3.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
3.1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ ตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข
เป็ น ปึ กแผํ น มี ความมั่น คงทางสั งคมทํามกลางพหุ สั ง คมและการมี เกีย รติแ ละศั กดิ์ศ รีของความเป็นมนุษ ย๑
ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ
ความเป็ น ธรรมและความอยูํ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของ
ฐานทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล๎ อม ความมั่ นคงทางพลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยําง
สันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย๑กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกทีน่ าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สั ง คมมี ค วามปรองดองและความสามั ค คี สามารถผนึ ก ก าลั ง เพื่ อ พั ฒ นาประเทศ ชุ ม ชนมี ค วามเข๎ ม แข็ ง
ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการ
ออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย๑สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํ มประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค๑การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข๎มแข็ง ขณะเดีย วกัน ต๎องมีความสามารถในการแขํ งขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื่อให๎ ส ามารถสร๎ างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีก ารสร๎า ง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มีบทบาททีส่ าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการ
ทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง
ไปได๎ ได๎ แ กํ ทุ น มนุ ษ ย๑ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษา
และการฟื้น ฟูฐ านทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํส ร๎างมลภาวะ
ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมและสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑มากขึ้น
และสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน๑
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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สํ ว นรวม รั ฐ บาลมีน โยบายที่มุํ งประโยชน๑ สํ ว นรวมอยํา งยั่ งยื น และให๎ ความส าคัญ กั บการมี สํ ว นรํว มของ
ประชาชนและทุกภาคสํวน ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อยํางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
การพัฒ นาประเทศในชํว งระยะเวลาของยุทธศาสตร๑ช าติ จะมุํงเน๎นการสร๎างสมดุ ล
ระหวํางการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในรูปแบบ
“ประชารัฐ ” โดยประกอบด๎ว ย ๖ ยุ ทธศาสตร๑ ได๎แกํ ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร๑ชาติ
ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุ ษย๑ ยุ ทธศาสตร๑ ชาติด๎านการสร๎ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม ยุทธศาสตร๑ช าติด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ
ได๎แกํ
3.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้า นการสร้า งความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒ นา
ที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ
“ต่ อยอดอดี ต ” โดยมองกลั บไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลั กษณ๑ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรี ยบเทียบ
ของประเทศในด๎านอื่น ๆ นามาประยุกต๑ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให๎สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ
“ปรั บ ปัจ จุ บั น ” เพื่อปูท างสูํ อ นาคต ผํ านการพั ฒ นาโครงสร๎างพื้ นฐานของประเทศ
ในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล๎อม ให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
“สร้ า งคุ ณ ค่า ใหม่ใ นอนาคต” ด๎ ว ยการเพิ่มศักยภาพของผู๎ ประกอบการ พัฒ นาคน
รุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร๑ที่รองรับ
อนาคต บนพื้น ฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํ งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้า
ของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน
3.1.2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
บนแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ที่จะพาประเทศไทยสูํอนาคตใน 20 ปี
ข๎างหน๎า ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขั้น จึงมีเปูาหมายที่จะสะท๎อนความสาเร็จ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วเศรษฐกิจเติบโตอยํางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ ๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น
3.1.2.2 ตัวชี้วัด
(๑) รายได๎ประชาชาติการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได๎
(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
(๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
(๔) ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
3.1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันที่สอดคล๎องกับโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ดังนี้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู๎เลํนสาคัญด๎านการผลิต
และการค๎า สินค๎าเกษตรในเวทีโลกด๎วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร๎อน และมีข๎อได๎เปรียบด๎านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตํอยอดโครงสร๎างธุรกิจการเกษตรด๎วยการสร๎างมูลคําเพิ่ม เน๎นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อนการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให๎ความสาคัญกับ การเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลคํา และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได๎เดิมและสร๎างฐานอนาคตใหมํที่สร๎าง
รายได๎สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ๑พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อให๎เกษตรกรมีรายได๎สูงขึ้น
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สํงเสริมการนาอัตลักษณ๑ พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ๑การเกษตร รวมทั้งสินค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑โดยสํงเสริม
การนาอัตลักษณ๑พื้นถิ่นและภูมิปั ญญาท๎องถิ่นของไทยมาใช๎ในการผลิ ตสินค๎าและผลิ ตภัณฑ๑การเกษตรที่มี
มูลคําเพิ่มสูงเป็ นสินค๎าเกษตรชนิดใหมํให๎ รองรับความต๎องการของตลาดยุคใหมํ เพื่อสํงเสริม เศรษฐกิจ
ของท๎องถิ่น และสร๎ างจุ ดเดํน ความแตกตํางของสิ นค๎าเกษตรไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทย๑ความต๎องการ
ของผู๎บริโภคที่แตกตํางกันในประเทศตําง ๆ ได๎พร๎อมทั้งสํงเสริมการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี
ในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ๑เพื่อให๎มีสินค๎าอัตลักษณ๑พื้นถิ่นออกสูํตลาดสม่าเสมอ รวมถึง
สินค๎าเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑เกษตรอัตลักษณ๑พื้นถิ่นให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ทั้งระดับในประเทศและตํางประเทศ การสํงเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑ การสํงเสริม
การสร๎างแบรนด๑สินค๎าของเกษตรอัตลักษณ๑พื้นถิ่นและการสร๎างความต๎องการของสินค๎าด๎วยการสร๎างเรื่องราว
ของสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและตํางประเทศ รวมทั้งการผลักดันการสํงออก
สิน ค๎าเกษตรอัต ลั กษณ๑ไทยและสิน ค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่ งบํงชี้ทางภูมิศาสตร๑และพืช ผลเกษตรและผลไม๎
เขตร๎อนอื่น ๆ สูํตลาดโลก
(๒) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่สาคัญของการทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง มุํงพัฒนาธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวให๎ มีมูลคําสู งเพิ่มมากยิ่งขึ้นด๎ว ยอัตลักษณ๑และวัฒนธรรมไทย
และใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพื่อสร๎างสรรค๑คุณคําทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย
ของการทํองเที่ยวให๎สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ โดยการสร๎างและใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูล
ขนาดใหญํ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสํ งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอานวย
ความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวทุกกลุํม รวมถึงคนพิการและผู๎สูงอายุการใช๎ประโยชน๑จากการทํองเที่ยวให๎เอื้อตํอ
ผลิตภัณฑ๑ชุมชนและเศรษฐกิจตํอเนื่อง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีเอกลักษณ๑
เฉพาะโดยคานึงถึงศักยภาพของแตํละพื้นที่การสํงเสริมการทํองเที่ยวพานักระยะยาว ตลอดจนสํ งเสริ ม
การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบนิเวศและทรัพยากรที่เอื้อตํอการเติบโตของการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ
เพื่อกระจายโอกาสในการสร๎ างรายได๎ไปสูํ ชุมชนและเมืองอยํางทั่ว ถึงและยั่งยืน และพัฒ นาการเชื่อมโยง
การทํองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อการเป็นแมํเหล็กดึง ดูดนักทํองเที่ยวอยํางประทับใจตลอด
การทํองเที่ยวจนเกิดการทํองเที่ยวซ้าและแนะนาตํอ
(2.1) ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละวั ฒ นธรรม สํ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ
การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑และวัฒ นธรรม โดยการสํงเสริมการทํองเที่ยวผํ านการสร๎างและพัฒนาสินค๎า
และบริการด๎วยภูมิปั ญญาท๎องถิ่นความคิดสร๎างสรรค๑และทุนทางวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการสนับสนุนการใช๎
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการทํองเที่ยว การทาการตลาดและการบริหารจัดการสถานที่
ที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร๑วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อให๎การทํองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ๑
มีการคุ๎มครองและปกปูองด๎านทรัพย๑สินทางปัญญาเพื่อการปูองกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดัน
ให๎เมืองประวัติศาสตร๑วัฒนธรรม และศิลปะ ได๎รับการขึ้นทะเบียนด๎านการอนุรักษ๑และสํงเสริมให๎ก๎าวสูํเมือง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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ที่ได๎ รั บ การยอมรั บ ในเวทีส ากลอัน น าไปสูํ การสร๎ างภาพลั กษณ๑และการจั ดท าแผนพัฒ นาเมือ งและแหลํ ง
ทํองเที่ยวที่โดดเดํน พร๎อมทั้งการสํงเสริมการทํองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ทั้งการทํองเที่ยว
วิถีชุมชน การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ รวมทั้งการสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให๎
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการทํองเที่ยววิถีพุทธของโลก
(2.2) ท่อ งเที่ย วเชิ งสุ ข ภาพ ความงาม และแพทย์ แผนไทย ผสาน
“ศาสตร๑” และความชานาญของการดูแลรักษาด๎วยภูมิปัญญาไทยกับ “ศิลป์” และความละเอียดอํอนในการ
ให๎ บ ริ การแบบไทยเพื่อดึงดูดการทํองเที่ยวเชิงสุ ขภาพและการแพทย๑โ ดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการ
ด๎านการสํงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูํตลาดระดับสูง โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม
เพื่อให๎เกิดเป็นเอกลักษณ๑การให๎บริ การตามแบบความเป็นไทยที่โดดเดํนในระดับสากล พร๎อมทั้งการสร๎าง
ความหลากหลายของกิ จ กรรมสํ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ไ ด๎ ม าตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ และเชื่ อ มโยงกั บ กิ จ กรรม
การทํองเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด๎านการแพทย๑ทางเลือก โดยผสานองค๑ความรู๎
จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมํเข๎า กับองค๑ความรู๎และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยผลิตบุคลากรด๎านแพทย๑
แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะภาษาและได๎รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให๎เพียงพอตํอทิศทาง
ของการทํองเที่ย วเชิงสุข ภาพและการสํ งเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทํองเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
และการแพทย๑ของไทยให๎เป็นที่รับรู๎ในระดับโลก รวมทั้งการสํงเสริมการจัดการนาเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจร
ที่เชื่อมโยงกับการแพทย๑แผนปัจจุบัน
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
3.2.1 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ กาหนดเปูาหมายด๎านตําง ๆ ในชํวงเวลา ๕ ปี โดยคานึงถึง
การด าเนิ น การตํ อ ยอดไปสูํ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเปู า หมาย
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี โดยโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมายตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ได๎แกํ
เป้าหมายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้าทางด๎านรายได๎และความยากจน การเข๎าถึงบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง กลุํมที่มีรายได๎ต่าสุดร๎อยละ ๔๐ มีรายได๎เพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ ๑๕
เป้าหมายที่ 3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํ
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการและมีผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข๎มแข็ง สามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎า
และบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทย
มีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร๎อยละ ๕ ตํอปี เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายการเป็นประเทศที่มีรายได๎สูง
ภายในปี ๒๕๗๙
3.2.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จานวน 10 ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ที่เกี่ยวข๎อง
กับโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
สาหรับยุทธศาสตร๑การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในชํวง ๕ ปีตํอจากนี้
ได๎ให๎ความสาคัญกับการดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให๎ทั่วถึง โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษา
และสาธารณสุข รวมทั้งการปิดชํองวํางการคุ๎มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานตํอเนื่องจาก
ที่ได๎ขับเคลื่อนและผลักดันในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และมุํงเน๎นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช๎นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร๎างรายได๎สูงขึ้นและการสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และให๎ความชํวยเหลือ ที่เชื่อมโยง
การเพิ่มผลิตภาพสาหรับ ประชากรกลุํ มร๎อยละ ๔๐ รายได๎ต่าสุด ผู๎ ด๎อยโอกาส สตรี และผู๎สูงอายุ อาทิ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนา
องค๑กรการเงิน ฐานรากและการเข๎าถึงเงินทุนเพื่อสร๎างอาชีพ และการสนับสนุนการเข๎าถึง ปัจจัยการผลิ ต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต๎น และในขณะเดียวกันก็ต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งบประมาณเชิงพื้นที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้า หมายที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎ มีความเข๎มแข็ง เพื่อให๎
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดสํวนครัวเรือนที่เข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข๎มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลคําสินค๎าชุมชนเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
การขับเคลื่อนให๎เศรษฐกิจเจริญเติบโตในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเน๎นการพัฒนา
และใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก๎าวหน๎าที่เข๎มข๎นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร๎างสรรค๑ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได๎ใหมํ
ควบคูํกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการตํอยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช๎
ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้นจะให๎ความสาคัญกับการใช๎ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสํงเสริม
การเชื่อมโยงตลอดหํวงโซํมูลคําอยํางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมํและการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข๎ากับการค๎าและการเตรียมความพร๎อมของภาคบริการให๎สามารถรองรับ
การแขํงขันที่เสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขั นให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง
การสร๎างสังคมผู๎ประกอบการที่ผลิตได๎ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต๎องการของผู๎บริโภคอยําง
รวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค๎าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อกระจายโอกาสเศรษฐกิจให๎คนในชุมชนและท๎องถิ่นและแบํงปัน
ผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ข๎อ ๒.๒ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎เศรษฐกิจ
รายสาขา
เป้ า หมายที่ ๕ วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดยํ อมมี บทบาทตํ อระบบเศรษฐกิ จเพิ่ มมากขึ้ น
ตัวชี้วัด ๕.๑ สัดสํวนผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๔๕ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
3.2.๓ แผนปฎิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์รวม
1) ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) กระจายความเจริญและความเข๎มแข็งของภาคสังคม
3) ปรับบทบาท โครงสร๎าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศตาม
หลัก PDCA และที่มีบทบาทสาคัญตํอการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขั นทาง
เศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้าให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
เป้าหมายรวม
1) มีผลิตภาพสูงขึ้น (higher productivity)
2) มีความสามารถในการแขํงขันในระดับประเทศสูงขึ้น (more competitive)
3) มีการเติบโตอยํางครอบคลุมทั่วทุกภาคสํวน (more inclusive)
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4) มีการเติบโตอยํางยั่งยืน (more sustainable)
5) สถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูง (high performance economic institution)
ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
1 การปฏิรูปด๎านการเพิ่มความสามารถทางการแขํงขันของประเทศ
1.1 การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
1.2 การรวมกลุํมในภูมิภาค (Regional integration)
1.3 ระบบนิเวศน๑ด๎านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem)
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แผนปฏิรูปประเทศ

ประเด็นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผู้ประกอบการ

แผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโครงการ
OTOP

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างและขยายตลาด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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4.

วิสัยทัศน์
“ เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล”

ความหมาย : ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ห นึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ไมํ ไ ด๎ ห มายถึ ง ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ อยํ า งเดี ยวแตํ เ ป็ น
กระบวนการทางความคิด รวมถึง การบริก าร การดูแ ล การอนุรั กษ๑ ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล๎ อ ม
การรักษาภูมิปัญญาไทย การทํองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ และการรักษาคุณคําทุนทางวัฒนธรรมชุมชน จึงเป็นสุดยอดของผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ มีจุดเดํน จุดขาย
ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเป็นที่รู๎จักกันแพรํหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
5.

พันธกิจ
5.1 สํงเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างรายได๎แกํชุมชน
5.2 สํ ง เสริ ม กระบวนการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน ชุ ม ชน ในการคั ดเลื อ กและพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ๑
สร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชนให๎สามารถคิดเอง ทาเอง ในการพัฒนาท๎องถิ่น
5.3 สํ ง เสริ ม การน าภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร๎ า งสรรค๑ ข องชุ ม ชนมาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑
โดยสอดคล๎องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ให๎เป็นที่รู๎จักกันแพรํหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
๕.๔ สํงเสริมการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑กับอุตสาหกรรมทํองเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6.

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ โดยหนํวยงานภาครัฐควรดาเนินบทบาทในการ
สํงเสริมและสนับสนุนผู๎ประกอบการให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ๑ OTOP จาเป็นต๎อง
ดาเนินการเพื่อให๎เกิดการเพิ่มคุณคําของผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎ซื้อจะได๎รับและยอมจํายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ๑ และดาเนินการ
ให๎เกิดความเชื่อมโยงตั้งแตํ ต๎น น้า กลางน้า และปลายน้า ซึ่งสามารถกาหนดยุทธศาสตร๑ในการขับเคลื่อน
โครงการฯ ได๎ ดังนี้
ต้นน้า :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ
ความสาคัญ : ตัวผลิตภัณฑ๑ OTOP ซึ่งถือวําเป็นสํวนที่สาคัญที่สุด จะต๎องตรงกับ
ความต๎อ งการของตลาดหรื อลู กค๎ า ซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ๑ที่ ต รงกับ ความต๎อ งการของตลาดจะต๎ องมีอ งค๑ ประกอบ
ที่ครบถ๎วนสมบูรณ๑ 5 ประการ ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ๑หลัก (Core product) คือ ประโยชน๑หลักหรือประโยชน๑พื้นฐาน
ของผลิตภัณฑ๑ เชํน ยาสีฟันใช๎ทาความสะอาดฟัน เป็นต๎น
(2) รูปลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ (Formal product) คือ ลักษณะทางกายภาพหรือรูปลักษณ๑
ภายนอกของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ คุณภาพ รูปรําง หีบหํอ ตรา เชํน กรณียาสีฟัน ได๎แกํ หลอด เนื้อครีมสีขาวหรือสีใส
กลํองบรรจุ เป็นต๎น
(3) ผลิตภัณฑ๑คาดหวัง ( Expected product) คือ มีประโยชน๑หลาย ๆ อยําง
เชํ น ประสิ ทธิ ภาพ ประโยชน๑ รอง ราคา โปรโมชั่ นตํ าง ๆ เชํ น กรณี ยาสี ฟั น ได๎ แกํ ท าให๎ ฟั นสี ขาว เย็ นสดชื่ น
ระงับกลิ่นปาก
(4) ผลิตภัณฑ๑ควบ (Augment product) คือ ประโยชน๑ที่นอกเหนือจากประโยชน๑หลัก
ได๎แกํ การให๎บริการอื่น ๆ การประกัน เชํน กรณียาสีฟัน ได๎แกํ สินค๎าได๎มาตรฐานได๎รับตรารับรองจาก อย.
(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ๑ (Potential product) การพัฒนาลักษณะใหมํ ๆ
ของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ คุณสมบัติ อรรถประโยชน๑ เชํน กรณียาสีฟัน ได๎แกํ ผสมยาระงับกลิ่นปาก รสเป็ปเปอร๑มิ้น
ความสาคัญ : ผู๎ประกอบการเป็นผู๎ผลิตผลิตภัณฑ๑ ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในตัว
ผลิตภัณฑ๑ สํวนผสมทางการตลาด และทิศทางความต๎องการของตลาด จึงมีความจาเป็นต๎องได๎รับการพัฒนา
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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ฝีมือ ทักษะการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ OTOP ในกลุํมอัตลักษณ๑ (กลุํม B) ผู๎ผลิตถือวํามีความสาคัญ
เป็นอยํางมาก ในการถํายทอดภูมิปัญญาและสร๎างสรรค๑เรื่องราวลงสูํตัวผลิตภัณฑ๑เพื่อเป็นจุดขาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand) เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์
ความสาคัญ : Brand หรือตราของผลิตภัณฑ๑ คือ สัญลักษณ๑ ภาพลักษณ๑ ที่ได๎ถูก
พั ฒ นาขึ้ น โดยผู๎ ป ระกอบการหรื อ นั ก การตลาด เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ตั ว แทนของผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยง
กับผลิตภัณฑ๑ทั้งในทางกายภาพ และจิตวิทยา โดยความเชื่อมโยงระหวําง Brand และผลิตภัณฑ๑ในทางจิตวิทยา
นั้นจะเกิดขึ้นได๎เมื่อได๎นา Brand มาเป็นปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดให๎แกํผลิตภัณฑ๑ เพื่อการจัดวางตาแหนํง
(Positioning) และการสร๎างความภักดี (Loyalty) ใน Brand และผลิตภัณฑ๑แกํผู๎บริโภคในตลาด การสร้าง
Brand คือ วิธีการที่ทาเพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑หรือบริษัทออกไปสูํสายตาของผู๎บริโภค ไมํวําจะเป็น
การสร๎างเว็บไซต๑ การออกแบบโฆษณา การเลือกสีเฉพาะตัวที่สื่อถึงตัวองค๑กร โลโก๎ หรือการใช๎งานโซเชียลมีเดีย
จุดประสงค์ของแบรนด์ดิ้ง ก็เพื่อให๎ลูกค๎าเข๎าใจได๎งํายขึ้นวํา ผลิตภัณฑ๑ของตนต๎องการนาเสนออะไร และมี
ความแตกตํา งจากผลิ ต ภัณ ฑ๑ อื่น อยํ างไร ซึ่ งก็ ขึ้น อยูํ กับวิ ธีก ารสื่ อ สารที่น าเสนอออกไป เชํ น บรรยากาศ
และสภาพแวดล๎ อ มของร๎ า นค๎ า การบริ ก ารของพนั ก งานภายในร๎ า น เครื่ อ งแบบพนั ก งาน การโฆษณา
การประชาสัมพันธ๑ เป็นต๎น
กลางน้า :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ความสาคัญ : การตลาดยุคใหมํเป็นการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิด และ
วิธีการทาการตลาดบางครั้งจึงต๎องมีการรํวมมือกันระหวํางผู๎ประกอบการ OTOP ด๎วยกันเอง หรือกับ
ผู๎ประกอบธุรกิจในสาขาอื่น ในการเสริมแรงซึ่งกันและกันทางการตลาด โดยเน๎นการผูกความสัมพันธ๑ สร๎าง
เครือขํายเพื่อให๎เกิดพันธมิตรทางการตลาด อันจะนามาสูํสายสัมพันธ๑ทางการตลาดที่ยั่งยืน รํวมมือกันในการ
สร๎างเสริมธุรกิจด๎วยกัน เพื่อผลประโยชน๑ที่เสริมกันทั้ง 2 ฝุาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เชํน การรํวมกัน
ในการทาโปรโมชั่นหรือการสนับสนุนในการเปิดตัวสินค๎าใหมํหรือโครงการทางการตลาด อาจทาให๎เกิดชํองทางใหมํ
ที่จะนาสินค๎าของเราเข๎าไปสูํตลาดที่ยังไมํสามารถเข๎าไปถึงได๎ ผู๎ประกอบการ OTOP อาจแสวงหาพันธมิตร
ธุรกิจที่จะมารํวมสร๎างเสริมธุรกิจได๎จากแหลํงตําง ๆ ได๎ เริ่มตั้งแตํการรํวมเป็นพันธมิตรธุรกิจซัพพลายเออร๑
หรือผู๎ขายสินค๎าหรือวัตถุดิบให๎กับเรา การที่สามารถคุยกับซัพพลายเออร๑เพื่อให๎มาทาธุรกิจในลักษณะรํวมกัน
จะทาให๎ เราสามารถลดต้น ทุน สิ น ค้าหรื อวั ตถุดิบนั้น ๆ ได้ เพราะต่างฝ่ ายจะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การสร้างกาไรได้เพิ่มขึ้นด้วยกัน หรืออาจเป็นการร่วมมือกันที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตของเรา
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือการลดของเสียให้น้อยลง ซึ่งก็ล้วนแต่จะนามาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ลดลงและสัดส่วน
กาไรที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ปลายน้า :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการสร้าง/ขยายตลาด
ความสาคัญ : ตลาดหรือชํองทางการจาหนํายสินค๎า เป็นหนึ่งในสํวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ที่มีความส าคัญ เป็นชํองทางในการกระจายสิ นค๎าจากผู๎ ผ ลิตไปสูํ ผู๎บริโ ภค
ผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการจาเป็นต๎องกาหนดชํองทางทางการตลาดให๎เหมาะสมกับผลิตภัณฑ๑ของตน การสร๎างหรือ
ขยายตลาดในความหมายหนึ่งจึงเป็นการขยายชํองทางการจัดจาหนํายให๎เพิ่มมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่เป็นยุคสังคมดิจิทัลมีการขยายชํองทางการจัดจาหนํายสินค๎าในตลาด On Line กันอยํางกว๎างขวาง
จึงถือเป็นปัจจัยบวกที่ผู๎ประกอบการ OTOP จะขยายตลาดผลิตภัณฑ๑ OTOP ได๎อยํางกว๎างขวางขึ้น โดยไร๎ข๎อจากัด
เรื่ องสถานที่และเวลา นอกจากนี้ การสร๎าง/ขยายตลาดยังรวมถึงการสร๎างหรือขยายฐานลู กค๎าหรือกลุํ ม
ผู๎บริโภคออกไปจากฐานลูกค๎าเดิมอีกด๎วย อยํางไรก็ตาม หากผู๎ประกอบการต๎องการขยายฐานลูกค๎าออกไป
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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อาจต๎องทาการปรับปรุงสายผลิตภัณฑ๑ (Product Line) ให๎มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในเชิงลึกและในเชิงกว๎าง
เนื่องจากลู กค๎าหรือผู๎บ ริโภคแตํละกลุํมมีความต๎องการสินค๎าที่มีรายละเอียดที่แตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับปัจจั ย
หลายประการ เชํน รสนิยม รายได๎ เพศ การศึกษา อาชีพ เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์สนับสนุน :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
ความสาคัญ : การวิจัย เป็น กระบวนการศึกษาค๎นคว๎าอยํางเป็นระบบ มุํงพัฒ นา
ทางเลือกหรือวิธีการใหมํ ๆ เพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหาและสร๎างนวัตกรรม
ในการประกอบธุรกิจ การวิจัย
การตลาดมีความสาคัญตํอธุรกิจเป็นอยํางมาก เพราะการที่ผู๎ผลิตหรือผู๎ประกอบการจะตัดสินใจดาเนินการ
อยํางไร จาเป็นต๎องอาศัยสารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจกาหนดนโยบาย วางแผน จัดองค๑การ การปฏิบัติ
ตามแผน และการควบคุมการดาเนิ น งานทางการตลาดให๎ บรรลุ เปูาหมายที่กาหนดไว๎ การวิจัยการตลาด
มีประโยชน๑ทาให๎ทราบแนวทางการผลิตสินค๎าหรือบริการทาให๎ผู๎ผลิตรู๎วําควรผลิตสินค๎าอะไร เป็นจานวนเทําใด
ทาให๎ทราบแนวทางการกาหนดราคาที่เหมาะสม แนวทางการจัดจาหนําย ทาให๎รู๎วําจะจัดจาหนํายอยํางไร
ชํองทางการจัดจาหนํายที่ เหมาะสมควรใช๎ชํองทางใด ควรสร๎างสิ่งดึงดูดใจในตัวสินค๎าเพื่อให๎เกิดการซื้อ
อยํางไร เมื่อไร เวลาใด และการวิจัยผลิตภัณฑ๑ชํวยชี้แนวทางการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ๑
7.

กลยุทธ์
โดยที่ผลิตภัณฑ๑ OTOP มีความหลากหลายตั้งแตํ อาหาร เครื่องดื่ม ผ๎า เครื่องแตํงกาย ของใช๎ ของตกแตํง
ของที่ระลึก รวมทั้งสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ซึ่งรองรับตลาดผู๎บริโภคที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องระดับรายได๎
รสนิยม การกาหนดกลยุทธ๑ภายใต๎การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ OTOP จึงได๎มีแนวคิดการกาหนดกลยุทธ๑ตามการแบํง
สํวนตลาด (Segment) โดยใช๎หลักความสัมพันธ๑ระหวํางผลิตภัณฑ๑กับตลาด (Product – Market Strategic)
ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เฉพาะอยํางสาหรับการขายในแตํละสํวนของตลาดที่แบํงไว๎ เนื่องจากลูกค๎าแตํละ
สํวนหรือแตํละกลุํมมีความต๎องการที่แตกตํางกัน เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ OTOP ที่ตรงกับความต๎องการของตลาด
มากที่สุด
การกาหนดกลยุทธ์ของแต่ละส่วนตลาด (Segment)
๑) ผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant A หรือ “กลุ่มดาวเด่น ”...สู่สากล (Product
Differentiation) ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ OTOP ที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในการผลิตได๎เป็นจานวนมาก
และตํอเนื่ อง มีตลาดจ าหนํายได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Premium
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล และการสร้างแบรนด์
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant A
“กลุ่มดาวเด่น”...สู่สากล (Product Differentiation)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล และการสร้างแบรนด์
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า - พัฒนามาตรฐานสูํผลิตภัณฑ๑ OTOP สูํระดับสากล
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ - สํงเสริมการใช๎ IT มาใช๎ในกระบวนการผลิต และสร๎างสรรค๑นวัตกรรม
- สร๎างผู๎นานักธุรกิจ (MR.OTOP)
- ยกระดับการบริหารธุรกิจให๎เป็นสากล
- พัฒนาผู๎ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลให๎เข๎าสูํตลาดหลักทรัพย๑ MAI
การส่งเสริ มการสร้ างแบรนด์ - กาหนด Positioning ของผลิตภัณฑ๑ และสร๎างจุดขายที่เป็นอัตลักษณ๑
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า - พัฒนาระบบพี่เลี้ยงการพัฒนาการพัฒนาแบรนด๑
ผลิตภัณฑ์
- สํงเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ๑ (IP) และ
การบริหารสิทธิบัตรของ Brand
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant A
“กลุ่มดาวเด่น”...สู่สากล (Product Differentiation)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล และการสร้างแบรนด์
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย - สํงเสริมการรวมกลุํมเครือขํายผู๎ประกอบการเพื่อรองรับคาสั่งซื้อ
ผู้ประกอบการ
- พัฒนาผู๎นาเครือขํายผู๎ประกอบการ
- เชื่ อ มโยงสมาคมการค๎ า สถาบั น การศึ ก ษาในท๎ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาตลาด
และผลิตภัณฑ๑
การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง/ขยาย - เชื่อมโยงการจาหนํายผลิตภัณฑ๑กับสมาคม ห๎างร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ
ตลาด
- ขายตลาดสูํอาเซียนและประเทศคูํค๎าใหมํ
- สํ ง เสริ ม การเพิ่ ม ชํ องทางการจ าหนํ า ยผํ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส๑ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน๑ตํางๆ เชํน facebook LINE Instragram
- ใช๎ EXIM BANK สนับสนุนการสํงออก
- รํวมกับบริษัทห๎างร๎านรายใหญํในการจัดแสดงสินค๎าในตํางประเทศ
การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ตลาด - สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย (R&D) เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ /
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ๑ /กระบวนการผลิตให๎ได๎มาตรฐานสากล
- สํงเสริมงานวิจัยตลาดเปูาหมาย
2) ผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant B หรือ “กลุ่มเอกลักษณ์” (Differentiation Focus(Niche)) เป็นผลิตภัณฑ๑ OTOP ในกลุํมอนุรักษ๑สร๎างคุณคํา มีเอกลักษณ๑ มีมูลคําด๎วยเรื่องราวเฉพาะตัว
ผลิตภัณฑ๑มีคุณภาพสูง แตํผลิตได๎จานวนน๎อย ได๎แกํ งานหัตถกรรม ประณีตศิลป์ มีเอกลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑
แตํละชิ้น กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Classic เน้นการเสริมสร้างจุดเด่น การสร้างความแตกต่างที่ตรงใจ
ลูกค้า และการสร้างแบรนด์
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant B
“กลุ่มเอกลักษณ์” (Differentiation – Focus (Niche))
เสริมสร้างจุดเด่น การสร้างความแตกต่างที่ตรงใจลูกค้า
และการสร้างแบรนด์
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า - สร๎างเอกลักษณ๑ผลิตภัณฑ๑ เสริมคุณคําและมูลคําด๎วยเรื่องราว ความคิดริเริ่ม
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ สร๎างสรรค๑ และออกแบบการให๎บริการ (Creativity & Service Design)
- สร๎างระบบการถํายทอดองค๑ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- พัฒนาระบบ Queuing System สาหรับผลิตภัณฑ๑บริการ
- พัฒนาทักษะฝีมือผู๎ประกอบการรํวมกับศูนย๑ศิลปาชีพ
การส่งเสริ มการสร้ างแบรนด์ - ค๎นหาอัตลักษณ๑ สร๎างแบรนด๑ของผลิตภัณฑ๑
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า - สํงเสริมระบบพี่เลี้ยงการสร๎างแบรนด๑ผลิตภัณฑ๑
ผลิตภัณฑ์
- สํงเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ๑ (IP) และสิ่งบํงชี้
ทางภูมิศาสตร๑ (GI)

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ปี 2562 – 2565
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กลยุทธ์ Quadrant B
“กลุ่มเอกลักษณ์” (Differentiation – Focus (Niche))
เสริมสร้างจุดเด่น การสร้างความแตกต่างที่ตรงใจลูกค้า
และการสร้างแบรนด์
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย - สร๎ า งเครื อขํ า ยกั บ สถาบั น การศึก ษาในท๎อ งถิ่น เพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะเชิง ลึ ก
ผู้ประกอบการ
ของผู๎ประกอบการ และพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง/ขยาย - สํงเสริมการจัดนิทรรศการแสดงภูมิปัญญา ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ๑
ตลาด
และผลิตภัณฑ๑เดํน
- บูรณาการการตลาดผลิตภัณฑ๑ OTOP รํวมกับการพัฒนาด๎านอื่น ๆ เชํน
การทํองเที่ยว อุตสาหกรรมภาพยนตร๑ ระบบการขนสํงสาธารณะ
- เชื่อมโยงการจาหนํายผลิตภัณฑ๑กับสมาคม ห๎างร๎านค๎าปลีกสมัยใหมํ
- สํงเสริมการเพิ่มชํองทางการจาหนํายผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ สื่อสังคมออนไลน๑
ตําง ๆ เชํน facebook LINE Instragram
การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ตลาด - สํ ง เสริม การวิจั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ๑ (R&D) การศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น
ผลิตภัณฑ์ OTOP
องค๑ความรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- สํงเสริมการวิจัยตลาดกลุํมเฉพาะ (Niche)
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

3) ผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant C หรือ “กลุ่มพัฒนา”...เข้าสู่ตลาดแข่งขัน ได๎แกํ
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด หรือมาตรฐานอื่นๆ เชํน มอก. อย. เป็นต๎น มีตลาด
จาหนํายทั้งในและนอกชุมชน กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Standard เน้นการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ
ยกระดับมาตรฐาน และขยายตลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant C
“กลุ่มพัฒนา”...เข้าสู่ตลาดแข่งขัน (Cost Leadership (Mass))
การเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน และขยายตลาด

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า - สร๎างความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ - ผลักดันผลิตภัณฑ๑ OTOP สูํกระบวนการรับรองมาตรฐาน
- พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ ให๎ผลิตได๎ตามมาตรฐาน
- สํงเสริมให๎ความรู๎การบริหารธุรกิจสมัยใหมํ
- สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ
การส่งเสริ มการสร้ างแบรนด์ - สํงเสริมการพัฒนาแบรนด๑สินค๎าของผู๎ประกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย - เพิ่มความสามารถรองรับคาสั่งซื้อ โดยสํงเสริมการรวมกลุํมเครือขําย
ผู้ประกอบการ
การผลิตของผู๎ประกอบการในท๎องถิ่นกับกลุํม A
- สํงเสริมการพัฒนาผู๎นาเครือขําย
- ประสานความรํวมมือกับสถาบันเฉพาะทางสนับสนุนการพัฒนาเครือขําย OTOP
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant C
“กลุ่มพัฒนา”...เข้าสู่ตลาดแข่งขัน (Cost Leadership (Mass))
การเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐาน และขยายตลาด

การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง/ขยาย - สํงเสริมการขยายตลาดในท๎องถิ่น
ตลาด
- สนับสนุนให๎ผู๎ผลิตผู๎ประกอบการได๎เข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าระดับประเทศ
- สนับสนุนการจับคูํธุรกิจกับผู๎ผลิตรายใหญํที่มี Brand ของตน
- สํงเสริมการเพิ่มชํองทางการตลาดผํานห๎างค๎าปลีกสมัยใหมํ
การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ตลาด - สํงเสริมการเพิ่มผลผลิต - ลดต๎นทุน โดยใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ โดยการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ OTOP
และพัฒนา (R&D)
4) ผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant D “กลุ่มปรับตัว”...เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต เป็นผลิตภัณฑ๑
ที่ผลิตงํายไมํซับซ๎อน ผลิตได๎จานวนน๎อย ยังไมํได๎รับการรับรองมาตรฐาน และมีความต๎องการในการพัฒนา
ศักยภาพในตัวผลิตภัณฑ๑ เพื่อเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน กาหนดเครื่องหมายผลิตภัณฑ๑ Rising Star เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และทักษะ รวมทั้งขยายตลาดและค้นหาความเก่งของผลิตภัณฑ์
ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก

กลยุทธ์ Quadrant D
“กลุ่มปรับตัว”...เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิต
Cost-Focus (Mass Customization)
พัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ+ขยายตลาด+ค้นหาความเก่ง
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า - พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑ให๎พร๎อมเข๎าสูํกระบวนการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ - สํงเสริมให๎ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑และตลาด
- พัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มทางเลือกด๎วยอาชีพเสริม
- พัฒนาระบบพี่เลี้ยง วินิจฉัย/วิเคราะห๑ศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเข๎าสูํ
กระบวนการพัฒนา
การส่งเสริ มการสร้ างแบรนด์ - ระยะเริ่มต๎น ยังไมํเน๎นการสร๎างแบรนด๑
เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์
การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย - สร๎าง OTOP Support Center เพื่อเชื่อมโยงกับเครือขํายการผลิตของ
ผู้ประกอบการ
ผู๎ผลิต OEM
การส่ ง เสริ ม การสร้ า ง/ขยาย - สํงเสริมการเข๎าสูํหํวงโซํการผลิตของผู๎รับจ๎างผลิต (OEM) โดยการเป็นผู๎รับ
ตลาด
ชํวงการผลิต
- สนับสนุนการเข๎ารํวมงานแสดงสินค๎าในท๎องถิ่น
- พัฒนาชํองทางจัดจาหนํายสินค๎าในท๎องถิ่น
การส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ตลาด - ระยะเริ่มต๎นไมํเน๎นการวิจัยตลาด
ผลิตภัณฑ์ OTOP
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8.

การติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการ
8.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เนื่ อ งจากการโครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ จั ด ตั้ ง เพื่ อ สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กระบวนการพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น สร๎ า งชุ ม ชนที่ เ ข๎ ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได๎ ให๎ ป ระชาชนมี สํ ว นรํ ว มในการสร๎ า งงาน
สร๎างรายได๎ ด๎วยการนาทรัพยากร ภูมิปัญญาในท๎องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑และบริการที่มีจุดเดํนและ
มูลคําเพิ่มเป็นที่ต๎องการของตลาดทั้งในและตํางประเทศ สอดคล๎องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท๎องถิ่น โดย
รัฐพร๎อมที่จะเข๎าชํวยเหลือในด๎านความรู๎สมัยใหมํ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ๑จากชุมชนสูํ
ตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศด๎วยระบบร๎านค๎าเครือขํายและอินเทอร๑เน็ต การประเมินความสาเร็จของ
การขับ เคลื่ อนโครงการฯ ในภาพรวมจึ งเห็ นควรพิจารณาจากผลลั พ ธ๑ที่ เกิด ขึ้น ซึ่ง ได๎ กาหนดตัว ชี้ วัด ของ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ ดังนี้
7.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคําการจาหนํายผลิตภัณฑ๑ OTOP ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 7 ตํอปี เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา
7.1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวนผลิตภัณฑ๑ OTOP ได๎รับการยกระดับดาวสูงขึ้น ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 25 ตํอปี เมื่อเทียบกับปีที่ผํานมา
หมายเหตุ : ใช๎ข๎อมูลผลสาเร็จตามตัวชี้วัดจากกรมการพัฒนาชุมชน
8.2

ระยะเวลาการติดตามประเมินผล
ทุก 12 เดือน
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