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แผนภูมิท่ี  6.7   ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา   162 
แผนภูมิท่ี  6.8    การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา    164 
แผนภูมิท่ี  6.9   แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา    165 
 
 




