
 
บทที ่6 

 

วเิคราะห์การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สืบทอดภูมปัิญญาท้องถิ่น 
ในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลอืบของจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 การวิเคราะห์เก่ียวกบัการประยุกต์ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาของจังหวดัเชียงใหม่นั้ น เป็นการวิเคราะห์                        
จากประเด็นท่ีไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามท่ีทางผูป้ระกอบการและสล่าช่างเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดน้ ามาวเิคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. การวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรมสาขา             
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

 

1.   วิเคราะห์การประยุกต์ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลอืบของจังหวดัเชียงใหม่ 
  ในการคิดค่าร้อยละในส่วนการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ของจังหวดัเชียงใหม่                    
ซ่ึงมีการใช้ค่าร้อยละ เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์หตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ
ของจงัหวดัเชียงใหม่ เพราะอตัราร้อยละ เป็นสถิติท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ทั้งการวิจยั การศึกษา หรือ
โดยเฉพาะนิสิต นกัศึกษาท าวิจยั วิทยานิพนธ์ และมกัใช้ส าหรับการเปรียบเทียบว่าปริมาณหน่ึง ๆ                       
มีขนาดเท่าไรโดยประมาณเม่ือเทียบกับอีกปริมาณหน่ึง ซ่ึงปริมาณอย่างแรกมักเป็นส่วนย่อย                  
หรือเป็นการเปล่ียนแปลงของปริมาณอยา่งหลงั โดยใชเ้กณฑก์ารหาสัดส่วนร้อยละอยา่งง่าย ดงัน้ี 
 

X = Y x 100 

                P 
 โดย    X = ค่าร้อยละ 
  Y = ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลค่าใหเ้ป็นร้อยละ 
  P = จ านวนความถ่ีทั้งหมด (จ านวนผูป้ระกอบการหตัถกรรม  
   สาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 11 คน) 



152 

 

1.1 เศรษฐกจิพอเพยีงในการผลติสินค้า 
 ส าหรับเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินคา้ มีประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกต์    
ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการผลิตหัตถกรรมสาขา
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ประกอบไปดว้ยการจดัหาวตัถุดิบ การจา้งแรงงาน วิธีการผลิต
งานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ การบริหารจดัการดา้นสถานท่ีในการผลิต ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1.1.1   การจัดหาวัตถุดิบในการจัดหาวัตถุ ดิบเพื่อน ามาผลิตหัตถกรรมสาขา
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบนั้น ผูป้ระกอบการมีการจดัซ้ือจากแหล่งต่าง ๆซ่ึงลกัษณะการซ้ือ
วตัถุดิบของผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผานั้น มีการน าแนวคิดทางดา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการจดัซ้ือดว้ย  ดงัตารางท่ี 6.1 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

แหล่งผลติภายนอก
เขตชุมชน 

แหล่งผลติภายในเขต
ชุมชน 

พ่อค้าคนกลาง 

1. คุณวิกรกาญจน ์เก่ียวการคา้ * * * 
2. คุณดารุณี นนัโท * * - 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * * * 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * * - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * - - 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ - - * 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ - * * 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ - * * 
10. คุณถวิล ปะมาละ * * * 
11.คุณกานดา กาญจนากร * - * 

รวมร้อยละ 73 64 64 
 

 ตารางท่ี 6.1 การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกสรรวตัถุดิบ 
 

 จากตารางท่ี 6.1 จะสังเกตไดว้่าผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่ซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งภายนอกเขต
ชุมชนมีอัตราร้อยละ 73 ว ัตถุดิบท่ีจัดซ้ือได้แก่ดินเหนียว ดินด า  มาจากอ าเภอสันป่าตอง                   
จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน ส่วนการจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายในชุมชน              
คิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนวตัถุดิบและอุปกรณ์ท่ีจัดซ้ือ คือ สีน ้ า สีพลาสติก ดินเหนียว ดินด า                  
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บา้นป่าตาล ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดั เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นดินจากผูป้ระกอบอาชีพ                  
ท าอิฐมอญ โดยจะแบ่งขายดินท่ีโม่แลว้ใหก้บัผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา และวตัถุดิบท่ีรับมาจาก
พอ่คา้คนกลาหรือผูว้า่จา้ง คิดเป็นร้อยละ 64 ตามล าดบั  
 

 
 

                                                         แผนภูมิท่ี 6.1 แหล่งวตัถุดิบในการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ       
 1.1.2   การจ้างแรงงานในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ในการผลิตหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาฯนั้ น ผู ้ประกอบการบางรายจะมีการบริหารงานเป็นกลุ่มและบริหารงาน             
เพียงคนเดียว ซ่ึงแรงงานท่ีเขา้มาช่วยในกระบวนการผลิตของผูป้ระกอบการนั้น เป็นสมาชิกภายใน
ครอบครัว สมาชิกภายในชุมชน และลูกจา้ง ซ่ึงสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 6.2 
 

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

การจ้างแรงงานในการผลติเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

ผลติเพยีงผู้เดยีว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกภายในชุมชน 
1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ - * - 
2. คุณดารุณี นนัโท - - * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา - * - 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * - - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล - * * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ * - - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ - * - 
8. คุณอมัพร สมาธิ - * - 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ * - - 
10. คุณถวลิ ปะมาละ - * - 
11.คุณกานดา กาญจนากร - * - 

รวมร้อยละ 27 64 18 

 ตารางท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
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การซื้อวตัถุดบิในการผลติหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

แหลง่ผลิตภายนอกชมุชน แหลง่ผลิตภายในชมุชน พอ่ค้าคนกลาง 
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 จากตารางท่ี 6.2  จะเห็นไดว้า่ การจา้งแรงงานในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ                       
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาเป็นการผลิตเพียงผูเ้ดียว                                
คิดเป็นร้อยละ 27 และการจา้งแรงงานภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 18 ตามล าดบั จากการสัมภาษณ์                     
ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ท าให้ทราบว่าเหตุผลท่ีจา้งแรงงาน เพราะเป็น     
การประหยดัค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ส่วนการจ้างแรงงานในท้องถ่ิน เน่ืองจากส่วนใหญ่           
มีความสนิทสนม และไวเ้น้ือเช่ือใจเป็นเดิมทุนแล้ว จึงท าให้ทราบว่าการท างานนั้นไม่มีปัญหา 
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้สินคา้ท่ีท าการผลิตออกมานั้น                         
มีคุณภาพ ซ่ึงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของการจ้างแรงงานท่ีสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง                  
ดงัแผนภูมิท่ี 6.2  

 
  

 แผนภูมิท่ี 6.2 การจา้งแรงงานในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ  

 

 1.1.3  วิธีการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ผูป้ระกอบการมีลกัษณะในการผลิต
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา โดยในการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯนั้น มีการจา้ง
แรงงานท่ีมีทั้ งสมาชิกภายในครอบครัว สมาชิกภายในชุมชน และลูกจ้าง ซ่ึงกระบวนการผลิต
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา มีตั้งแต่การใช้แป้นหมุนทั้งแบบหมุนมือและมอเตอร์ หรือป้ันดว้ยมือ 
รวมทั้งการจา้งผูอ่ื้นป้ัน หรือดว้ยวิธีการผลิตอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบนั้ น ผู ้ประกอบการอาจมีกรรมวิธี ท่ีผลิตคล้าย ๆ กัน แล้วแต่อัตลักษณ์                            
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ผลิตเพียงผู้ เดียว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกภายในชมุชน 
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ของแต่ละบุคคล โดยในการผลิตมีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามาร่วมในการผลิตด้วย และ       
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีแสดงถึงความพอเพียงท่ีสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                   
ตามทศันะของผูป้ระกอบการท่ีสามารถด ารงชีวิตในลกัษณะความพอเพียงในแบบของแต่ละบุคคล 
ดงัตารางท่ี 6.3  
 

 

 ตารางท่ี 6.3 ลกัษณะวธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
 

 จากตารางท่ี 6.3  เห็นได้ว่าในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบนั้น จะนิยมใช้
วธีิการผลิตเอง โดยใชว้ธีิการป้ันดว้ยมือ(การป้ันตุก๊ตา) และการจา้งผูอ่ื้นป้ัน ซ่ึงจะเป็นสมาชิกภายใน
ชุมชน ส่วนสินคา้ท่ีจา้งผูอ่ื้นป้ันนั้น จะเป็นการป้ันน ้ าตน้ท่ีตอ้งใช้แป้นหมุนแบบมอเตอร์ คิดเป็น 
ร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการผลิตเอง โดยใช้แป้นหมุนแบบมอเตอร์คิดเป็นร้อยละ 45 และ             
การผลิตเอง โดยใช้แป้นหมุนแบบหมุนมือ คิดเป็นร้อยละ 24 ซ่ึงขอ้มูลเปรียบเทียบค่าร้อยละของ
ลกัษณะวธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง                   
ดงัแผนภูมิท่ี 6.3  
 

 
 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

วธีิการผลติเคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

ผลติเอง จ้างผู้อืน่ป้ัน 

ป้ัน 
ด้วยมอื 

ป้ันโดยใช้แป้นหมนุ
แบบหมุนมอื 

ป้ันโดยใช้แป้นหมนุ
แบบมอเตอร์ 

จ้างป้ันโดย
สมาชิกภายใน

ชุมชน 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ - - * * 
2. คุณดารุณี นนัโท - - * * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * - - * 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * - - * 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * - * * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ - * - - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ - * - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * - - - 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ - - * - 
10. คุณถวลิ ปะมาละ * - - - 
11. คุณกานดา  กาญจนากร * * * * 

รวมร้อยละ 55 27 45 55 



156 

 

                       

 แผนภูมิท่ี 6.3 ลกัษณะวธีิการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

 1.1.4   การบริหารจัดการสถานที่ ในการปฏิบัติ ง าน  ในการบริหารสถาน ท่ี                  
ในการปฏิบติังานนั้น ทางผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ไดจ้ดัสรรสถานท่ีท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการ ดงัตารางท่ี 6.4  

 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

สถานทีใ่นการผลติและจ าหน่ายเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

บ้าน สถานทีข่องผู้ว่าจ้าง 
1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ * - 
2. คุณดารุณี นนัโท * - 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * - 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * - 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ * - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * - 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ - * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ * - 
11.คุณกานดา  กาญจนากร - * 

รวมร้อยละ 82 18 

              ตารางท่ี 6.4  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในบริหารสถานท่ีในการปฏิบติังาน 
                ของหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
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ป้ันดว้ยมือ ป้ันโดยใชแ้ป้นหมุนแบบหมุนมือ 

ป้ันโดยใชแ้ป้นหมุนแบบมอเตอร์ จา้งป้ันโดยสมาชิกภายในชุมชน 
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 จากตารางท่ี 6.4 เห็นได้ว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมใช้บ้านเป็นสถานท่ีในการ
ปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 82  รองลงมาเป็นการใช้สถานท่ีในการปฏิบติังานของผูว้่าจา้งคิดเป็น            
ร้อยละ 18  จึงสามารถสรุปได้ว่าในเร่ืองการลงทุนในการจดัหาสถานท่ีท่ีใช้ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาฯของผูป้ระกอบการมีแนวโน้มสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงคือ        
การรู้จกัพื้นท่ีท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานท่ีดว้ย               
ดงัแผนภูมิท่ี 6.4  
 

          
 แผนภูมิท่ี 6.4 การเปรียบเทียบสถานท่ีในการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ                                     
  หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
 

1.1.5    การออกแบบผลติภัณฑ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  
 การออกแบบผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯนั้น            

ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของการผลิตผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงการออกแบบ
ต้องใช้ความรู้  ความเ ช่ียวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านต่าง ๆ มาประกอบกัน                              
เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ทางดา้นหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบให้มีความแตกต่าง 
สวยงามและตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคและท้องตลาดให้ได้มากท่ีสุด ส าหรับ
ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ไดก้ล่าวถึง การออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงัตารางท่ี 6.5  
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บ้าน สถานท่ีของผู้วา่จ้าง 
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 ตารางท่ี 6.5  การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 
  เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
 

จากตารางท่ี 6.5 จะเห็นได้ว่าการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ
ของผูป้ระกอบการการนั้น จะยึดตามแบบดั้งเดิม (ลายเชือบทาบ ลายก้นขวด) คิดเป็นร้อยละ100 
เพราะเป็นลวดลายดั้ งเดิมท่ีมีความสวยงาม และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัคงช่ืนชมในผลงานน้ีอยู ่
รองลงมาเป็นการออกแบบโดยดัดแปลงจากผลงานผูอ่ื้นและผูว้่าจ้างออกแบบให้ผลิตคิดเป็น        
ร้อยละ 73 เท่ากัน ส่วนการค้นควา้จากหนังสือและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ นั้ นคิดเป็นร้อยละ 18           
ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถลอกเลียนแบบไดง่้าย เช่น การท าเคร่ือง
เคลือบโบราณของคุณสมนึก และการป้ันพระโปร่งของคุณกมลวรรณ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์   
ในแต่ละคร้ังนั้น ผูป้ระกอบการตอ้งหารูปภาพและขอ้มูลในการผลิตทั้งท่ีเป็นหนงัสือ และส่ือต่าง ๆ 
เพื่อน ามาสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง โดยในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ นั้ น ย ังคงไว้ซ่ึง                
เอกลักลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลงาน และของแต่ละคนไว ้ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบร้อยละ        
การออกแบบผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ดงัแผนภูมิท่ี 6.5   

 

 
 

รายช่ือผู้ประกอบการหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

การออกแบบผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

รูปแบบ 
ดั้งเดมิ 

ดดัแปลงจาก
ผลงานผู้อืน่ 

ค้นคว้าจากหนังสือ
และส่ือการเรียนรู้          

ต่าง ๆ 

ผู้ว่าจ้าง
ออกแบบ 
ให้ผลติ 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ * * - * 
2. คุณดารุณี นนัโท * * - * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * * - - 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * * * * 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * * * * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ * - - - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * * - * 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ * * - * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ * * - * 
11.คุณกานดา  กาญจนากร * - - * 

รวมร้อยละ 100 73 18 73 
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           แผนภูมิท่ี 6.5   การออกแบบผลิตภณัฑผ์ูป้ระกอบการ 
  เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
 

1.2 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการตลาด 
 ประเด็นท่ีน ามาวิเคราะห์การประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงกบัการบริหารจดัการดา้นตลาดนั้น 
ประกอบไปด้วยการก าหนดราคาหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ช่องทางในการ               
จดัจ าหน่าย และการประชาสัมพนัธ์  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี     

1.2.1   การก าหนดราคาหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลอืบ 
 การก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ ถือว่า เ ป็นส่ิง ท่ีส าคัญส าหรับทุกธุรกิจ                        

ในการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบนั้น สอดคลอ้ง
กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีวา่พออยูพ่อกิน ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ
เคร่ืองเคลือบ เป็นผูท่ี้ท  าการก าหนดราคาเอง โดยราคาท่ีก าหนดนั้น เป็นราคาท่ีมีความยุติธรรม       
ต่อผูบ้ริโภค และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัหลาย ๆ  ดา้นรวมกนั 
สามารถอธิบายไดต้ามดงัตารางท่ี 6.6 
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รูปแบบดัง้เดิม ดดัแปลงจากผลงานผู้ อ่ืน ค้นคว้าหนงัสือและสื่อการเรียนรู้ ผู้วา่จ้างออกแบบให้ผลิต 
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 ตารางท่ี 6.6   ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหตัถกรรม 
  เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

 

 จากตารางท่ี 6.6  เห็นว่าในการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ  ผูป้ระกอบเป็นผูก้  าหนดราคาเอง โดยพิจารณาจากตน้ทุนราคาสินคา้ คิดเป็น    
ร้อยละ 100 เน่ืองจากผูป้ระกอบการมีตน้ทุนในการก าหนดราคาสินคา้ต ่า ท าให้สามารถตั้งราคา     
ไดถู้กกว่าคู่แข่งขนัในทอ้งตลาดเดียวกนั รองลงมาเป็นการก าหนดราคา โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของสินค้า คิดเป็นร้อยละ 73  ส่วนการพิจารณาจากปัจจยัก าลงัซ้ือของลูกคา้ และราคาขายของ         
คู่แข่งขัน คิดเป็นร้อยละ45 และพิจารณาจากความต้องการของท้องตลาด คิดเป็นร้อยละ 36  
ตามล าดบั ซ่ึงในการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบนั้น ท าให้
ทราบว่า ในการก าหนดราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ผูป้ระกอบได้มีการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ดว้ย ซ่ึงในการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการ 
ยึดหลักคุณธรรมคือ มีการก าหนดราคาท่ีมีความซ่ือสัตย์และสุจริตต่อผูบ้ริโภค ไม่เบียดเบียน
ผูบ้ริโภค สามารถแจกแจงไดต้ามแผนภูมิท่ี 6.6 
 

 
รายช่ือผู้ประกอบการ 

หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

ปัจจยัทีใ่ช้พจิารณาในการก าหนดราคาสินค้าของผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

ต้นทุนราคา
สินค้า 

ราคาขายของ  
คู่แข่งขัน 

ความต้องการ    
ของท้องตลาด 

ก าลงัซื้อ   
ของลูกค้า 

คุณภาพ
สินค้า 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ * - * - * 
2. คุณดารุณี นนัโท * - - * * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * * * - * 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * * - - - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * * * * * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ * - - - * 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - - * - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * * - - - 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ * - - * * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ * - - * * 
11.คุณกานดา กาญจนากร * * * - * 

ร้อยละ 100 45 36 45 73 
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                     แผนภูมิท่ี 6.6   ปัจจยัท่ีใชใ้นการก าหนดราคาของผูป้ระกอบการ 
  หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

 

  1.2.2 ช่องทางในการจัดจ าหน่ายหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา  

  ส าหรับช่องทางในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ถือว่าเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
ความส าคัญต่อธุรกิจของผู ้ประกอบการหัตถกรรมเค ร่ือง ป้ันดินเผาและเค ร่ือง เคลือบ                        
เป็นอย่างมาก โดยช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ    
เคร่ืองเคลือบใชน้ั้นมีอยู่หลายทางดว้ยกนั ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของ
การกระจายสินค้า จากผูป้ระกอบการไปสู่ผูบ้ริโภค โดยผูป้ระกอบการเองได้มีการน าเอาหลัก
ปรัชญาแนวคิดพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเขา้มาประยุกตใ์ชก้บั
ธุรกิจดว้ยดว้ย สามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 6.7 
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ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดราคาของผู้ประกอบการหัตถกรรม 
เคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

ต้นทนุราคาสินค้า ราคาขายของคู่แขง่ขนั ความต้องการของท้องตลาด ก าลงัซือ้ของลกูค้า คณุภาพของสินค้า 
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รายช่ือผู้ประกอบการหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผาฯ 

แหล่งในการกระจายหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาฯ ไปสู่ผู้บริโภค 

ร้านค้า
ผู้ประกอบการ 

ตวัแทนจ าหน่าย ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์  

อืน่ ๆ 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ * * - - 
2. คุณดารุณี นนัโท * - - * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * - - * 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * * * - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล - * * * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ * - - - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * - - * 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ * - - * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ - - - * 
11.คุณกานดา  กาญจนากร * * * * 

ร้อยละ 82 36 27 64 

          ตารางท่ี 6.7   ช่องทางในการจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 

 

 จากตารางท่ี 6.7   จะเห็นได้ว่าผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ใช้ช่องทาง                         
ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นร้านค้าของผูป้ระกอบการเองไปยงัผูบ้ริโภคถึงร้อยละ 82 
รองลงมาเป็นการจดัจ าหน่ายโดยวธีิอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ64 
ส่วนการจัดจ าหน่ายสินค้า โดยตัวแทนจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 36 และการจัดจ าหน่ายผ่าน             
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) คิดเป็นร้อยละ 27 ตามล าดบั สามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 6.7   

           

 แผนภูมิท่ี 6.7 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 
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ร้านค้าผู้ประกอบการ ตวัแทนจ าหน่าย ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน ๆ 
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  1.2.3 การประชาสัมพนัธ์ผลติภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
   การประชาสัมพนัธ์ ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีความจ าเป็นและ
ความส าคัญส าหรับผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ เพราะท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าเป็นทางด้านของตัวผลิตภัณฑ์เอง ด้านตราสินค้า และ         
บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ตลอดจนการท าประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ยงัช่วยเพิ่มยอดการสั่งซ้ือหรือการขาย
และในท่ีน้ีเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เพื่อจดัจ าหน่ายของผูป้ระกอบการ 
ดงัตารางท่ี 6.8  
 

                                                                                             ตารางท่ี 6.8   การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 

 

จากตารางท่ี 6.8  จะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ                         
มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าผ่านทางงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ งานแสดงสินค้าหน่ึงต าบล        
หน่ึงผลิตภณัฑ์ งานของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และงานท่ีจงัหวดัหรืออ าเภอจดัข้ึนซ่ึงมีถึง
ร้อยละ 82 รองลงมาเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยการใช้วิธีอ่ืน ๆ เช่น วิทยุชุมชน คิดเป็นร้อยละ 64 
และการประชาสัมพนัธ์ตามตลาดนัดหรือถนนคนเดินและการใช้ส่ือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 36                         
เม่ือสอบถามผูป้ระกอบหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ท าให้ทราบวา่เหตุผลท่ีเลือกน า
สินคา้ไปแสดงตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือตลาดนดัและถนนคนเดิน เป็นเพราะวา่ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในการเช่าท่ีมาก หรือบางคร้ังไม่ต้องเสียค่าเช่าท่ีเลย และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีใช ้              

 

รายช่ือผู้ประกอบการหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผา ฯ 

การประชาสัมพนัธ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา ฯ 
 

ส่ือส่ิงพมิพ์ 
งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ตลาดนัดหรือ

ถนนคนเดนิ 

 

อืน่ ๆ 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ - * * * 
2. คุณดารุณี นนัโท - * * * 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * * * - 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * * * - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * - - * 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ - * - - 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ - * - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ - * - * 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ - * - * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ - - - * 
11.คุณกานดา  กาญจนากร * * - * 

รวมร้อยละ 36 82 36 64 
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ในการประชาสัมพนัธ์ทางดา้นส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์แลว้ ยงัถือวา่เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่เสียอีก              
ในยคุเศรษฐกิจท่ีมีการผกผนัอยูต่ลอดเวลาอยา่งน้ี ผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ คิดวา่   
ส่ิงไหนท่ีควรประหยดัไดก้็ควรท า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนด าเนิน
ชีวิตไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง รวมถึงความจ าเป็นท่ีต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี         
ต่อการเปล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ซ่ึงต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ            
ความระมดัระวงั ในการน าวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน ในท่ีน้ีเป็น  
การเปรียบเทียบข้อมูล เ ก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  เพื่ อจัดจ าหน่ายของผู ้ประกอบการ
เคร่ืองป้ันดินเผาฯ สามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 6.8 

 

                    
                   

 แผนภูมิท่ี 6.8 การประชาสัมพนัธ์ของผูป้ระกอบการหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 
 

1.3 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบริหารจัดการด้านการลงทุน 
 การบริหารจัดการด้านการลงทุนท่ีบริหารโดยเน้นความเส่ียงต ่ า  ถือว่า เป็นแนวทาง                        
ท่ีสอดคล้องกบัการประยุกต์ใช้พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว                
ท่ีประทานให้ปวงประชาชนได้ยึดถือและประยุกต์ใช้ในการบริหารทางด้านการลงทุนธุรกิจ           
ดงัตารางท่ี 6.9 
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การประชาสัมพนัธ์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

สื่อสิ่งพิมพ์ งานแสดงสินค้าตา่งๆ ตลาดนดัหรือถนนคนเดิน อ่ืน ๆ 
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รายช่ือผู้ประกอบการหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้บริหารธุรกจิหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา ฯ 

เงนิออม 
ส่วนตวั 

เงนิออม 
ของกลุ่ม 

การเป็นวทิยากร 
และผู้สอนป้ัน 

 

เงนิทุนของ ผู้ว่าจ้าง 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ * - - - 
2. คุณดารุณี นนัโท - * - - 
3. คุณสงวน ศิริลาพา * - - - 
4. คุณกมลวรรณ กิติ * - - - 
5. คุณสมนึก ชยัตามล * * * - 
6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ - - - * 
7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ * - - - 
8. คุณอมัพร สมาธิ * - * - 
9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ - - - * 
10. คุณถวลิ ปะมาละ * - - - 
11.คุณกานดา กาญจนากร - * * * 

รวมร้อยละ 64 27 27 27 

        ตารางท่ี 6.9 แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 
 

ตารางท่ี 6.9 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการบริหารธุรกิจหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบเป็นเงินท่ีมาจากการออมทรัพยส่์วนตวั ของผูป้ระกอบการคิดเป็น
ร้อยละ 64 รองลงมาเป็นการใช้เงินลงทุนของกุล่ม แหล่งเงินทุนท่ีมาจากการเป็นวิทยากรและ    
แหล่งเงินทุนของผูว้า่จา้งมีค่าร้อยละเท่ากนัคือคิดเป็นร้อยละ 27 สามารถแจกแจงไดด้งัแผนภูมิท่ี 6.9  

 

                 

 แผนภูมิท่ี 6.9  แหล่งเงินทุนท่ีใชใ้นการบริหารธุรกิจหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 
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แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการบริหารธุรกจิหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

เงินออมสว่นตวั เงินออมของกลุม่ การเป็นวิทยากรและผู้สอน เงินลงทนุผู้วา่จ้าง 
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1.4 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
 แนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
แต่ละท่ีแต่ละบุคคล อาจมีความคลา้ยหรือแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมการน าเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุตใ์ชใ้นการถ่ายทอดความรู้ของแต่ละบุคคล ดงัตารางท่ี 6.10 
 

รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 

 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

1. คุณวกิรกาญจน์ เก่ียวการคา้ ส าหรับแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบสู่ชุมชนของคุณวิกรกาญจน์นั้น จะมีเพียง
การถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มการท างานเท่านั้น ส่วนใหญ่
เม่ือน าสินคา้ไปจดัในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ จะมีนักศึกษา
เข้ามาสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสินค้า ซ่ึงคุณวิกรกาญจน์        
มีความยนิดีท่ีจะใหข้อ้มูลเหล่านั้น 

2. คุณดารุณี นนัโท ผูป้ระกอบการยงัไม่เคยถ่ายทอดความรู้เคร่ืองป้ันดินเผาฯ   
สู่ชุมชน แต่บ่อยคร้ังท่ีมีนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไป
ท่ีสนใจในสินคา้ เขา้สอบถามถึงวิธีการท าเคร่ืองป้ันดินเผา
คณดารุณีเองก็มีความยนิดีท่ีจะตอบทุกค าถาม 

3. คุณสงวน ศิริลาพา ส่วนใหญ่จะมีนักเรียน นักศึกษา มาทัศนศึกษาถึงแหล่ง       
ท่ีผลิต ซ่ึงคุณสงวนจะเป็นผูใ้ห้การต้อนรับและให้ความรู้
ดา้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแก่นกัเรียน นกัศึกษาเหล่านั้น
อยู่เป็นประจ า แต่เน่ืองจากอายุมากจึงไม่สามารถสาธิต
วธีิการท าได ้

4. คุณกมลวรรณ กิติ เม่ือสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางในการถ่ายทอดความรู้        
ด้านเค ร่ือง ป้ันดินเผาและเค ร่ือง เคลือบสู่ ชุมชนของ           
คุณกมลวรรณ  ท า ให้ ทร าบว่ า  เ น่ื อ ง จ า กต้อ งผ ลิ ต
เคร่ืองป้ันดินเผา (พระโปร่ง) ท าให้ไม่มีโอกาสเผยแพร่
ความรู้ด้านเค ร่ืองป้ันดินเผา สู่ ชุมชน แต่จะเป็นเพียง         
การถ่ายทอดความรู้ภายในกลุ่มท่ีท างานดว้ยกนัเท่านั้น และ
ถ้ามีผูส้นใจมาสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ก็เต็มใจท่ีจะ
ตอบค าถามเหล่านั้น 
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รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 

 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

5. คุณสมนึก ชยัตามล แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาสู่ชุมชน
ของ คุณสมนึก คือ  เ ป็นค รู ฝึกอบรมเ ก่ี ยวกับการ ป้ัน
เคร่ืองป้ันดินเผาฯ ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เ ชี ย ง ใหม่  ถ้ า มี ผู ้ ท่ี สนใจอยากจะ ศึกษาด้านการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา คุณสมนึกก็มีความยินดีท่ีจะเปิดสอน    
ส่วนใหญ่จะเนน้การท าเคร่ืองเคลือบแบบโบราณ  

6. คุณบวัแกว้ ศรีจนัทร์ ในช่วงเทศกาลงานจดัแสดงสินคา้ของทอ้งถ่ิน คุณบวัแก้ว  
จะสาธิตกระบวนการป้ันภายในงาน ซ่ึงใช้สถานท่ีบา้นของ
คุณบวัแกว้ ท าให้สามารถท างานพร้อมกบัถ่ายทอดความรู้
ด้าน เค ร่ือง ป้ันดินเผาให้กับนัก เ รียน  นัก ศึกษา  และ
นกัท่องเท่ียวได ้

7. คุณชุจิตรา ศรีจนัทร์ แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ด้านเคร่ืองป้ันดินเผาของ   
คุณสุจิตรา ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ค  าแนะน าและความรู้    
แก่นักท่องเท่ียว แต่ในปัจจุบนัมีนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยั
ต่าง  ๆ  ในจังหวัด เ ชียงใหม่ได้ เข้ามาสอบถามข้อมูล          
เพื่อท ารายงาน คุณชุจิตราจึงแนะน าและให้ความรู้ในเร่ือง
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบแป้นหมุนมือ   

8. คุณอมัพร สมาธิ ทางกลุ่มของคุณอมัพร มีการถ่ายทอดความรู้ดา้นหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาแก่ชุมชนคือ ได้ท าการฝึกอบรมและ         
ให้ความรู้ในการป้ันตุ๊กตาแก่คณะนักเรียน นักศึกษาและ
ผูส้นใจทัว่ไป โดยใชร้ะยะเวลาในการฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู้เป็นเวลา 1 วนั  

9. คุณจนัทร์ สืบสุริยะ แนวทางในการถ่ายทอดความรู้ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาสู่ชุมชน
ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นป้าไหลยงัไม่มีแนวทางดา้นน้ี 
เพราะคร้ังหน่ึงเคยสอนวิธีการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาให้แก่
บุตรชาย แต่สุดทา้ยลูกชายก็ไม่ยอมฝึกป้ัน เน่ืองจากมีทศันะ
ท่ี ต่ างกันและไม่ มี ใจ รักในงาน ป้ันเค ร่ือง ป้ันดิน เผา             
นบัแต่นั้นจึงไม่ไดอ้บรมหรือถ่ายทอดความรู้ใหผู้ใ้ดอีก 
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รายช่ือผู้ประกอบการ 
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ 

 

แนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

10. คุณถวลิ ปะมาละ แนวทางในการถ่ ายทอดความ รู้ด้านงานหัตถกรรม
เค ร่ืองป้ันดินเผาของคุณถวิล  ส่วนใหญ่จะมีนัก เ รียน 
นักศึกษา และผู ้ท่ีสนใจเ ก่ียวกับงานป้ันตุ๊กตา เข้ามา
สอบถามวิธีการป้ันถึงท่ีบ้านอยู่บ่อยคร้ัง ซ่ึงคุณถวิลจะ     
ตอบค าถามท่ีถามมานั้นอยา่งละเอียด 

11. คุณกานดา  กาญจนากร คุณกานดา กล่าวว่า บ้านศิลาดล เป็นสถานท่ีศึกษาและ
เรียนรู้ ส าหรับคนรุ่นหลงั เก่ียวกบัวิธีการผลิตเคร่ืองเคลือบ
ศิลาดล โดยในการน าสินคา้ไปจดัแสดงตามท่ีต่าง ๆ นั้น ก็มี
การสาธิตวธีิการท าเคร่ืองเคลือบแก่ผูท่ี้สนใจไดรั้บชมดว้ย  

                                      

 ตารางท่ี 6.10  แนวทางการถ่ายทอดความรู้ดา้นหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผา 
  และเคร่ืองเคลือบสู่ชุมชน 
  

2. การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ในการบริหารจัดการธุรกจิ  
  หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ของ
ธุรกิจ 2 ด้านคือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการก าหนดวิสัยทศัน์การก าหนด
กลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ขององคก์รท่ีเหมาะสมต่อไป  
 ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในบทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อคน้หาศกัยภาพในการด าเนิน
ธุรกิจทั้ งภายในและภายนอกธุรกิจของผู ้ประกอบการหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและ        
เคร่ืองเคลือบ ดงัน้ี 

2.1  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของกลุ่มเรียงดินเซรามิค  

 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีความรู้ความช านาญทางดา้นการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน 
2. ผลิตภณัฑ์มีลวดลายแบบศิลปะร่วมสมยั เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความเช่ียวชาญในการป้ันและ
ออกแบบลวดลาย 
2. สินคา้ท่ีผลิตมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
3. วตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผามีคุณภาพ 
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Strength = จุดแข็ง 
4. ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัตน้ทุนและราคาทอ้งตลาด 
5. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการขาย โดยบริการส่งของถึงสถานท่ีให้ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จ านวน
มาก ๆ 
6. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางด้านการเงิน เพราะเงินลงทุนเร่ิมแรกมาจากเงินทุนส่วนตวั
ทั้งหมด 
7. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์ท่ีแน่นอนคือ ผ่านทางร้านคา้
ของผูป้ระกอบการตวัแทนจ าหน่าย และงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
8. ผูป้ระกอบการมีบรรจุภณัฑเ์ป็นกล่องกนักระแทกส าหรับสินคา้ 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ในการผลิตสินคา้มีขั้นตอนในการผลิตหลายขั้นตอน ท าให้ตอ้งใช้เวลาในการผลิตนาน ท าให้
บางคร้ังผลิตสินคา้ไม่ทนัความตอ้งการของทอ้งตลาด 
2. แรงงานท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการท าหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมลดลง 
3. ผู ้ประกอบการไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเองและไม่มีการส่งเสริมทางการตลาด เพราะ            
ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจทางดา้นน้ีอยู ่

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเข้ามามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ               
มีนโยบายใหค้  าปรึกษาทางดา้นการตลาด การจดัจ าหน่าย ฯลฯ แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. ในปัจจุบนัการตกแต่งบา้นโดยใชเ้คร่ืองดินเผาก าลงัไดรั้บความนิยมท าให้สินคา้เป็นท่ีตอ้งการ
ของทอ้งตลาดเพิ่มมากข้ึน 

Threats = อุปสรรค 
1. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท าใหว้ตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
2. ปัญหาทางดา้นสภาพอากาศ (เด๋ียวแดดออกเด๋ียวฝนตก) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต       
ในขั้นตอนของการน าสินคา้ท่ีป้ันแลว้ออกมาตากแดดใหแ้หง้ 
3. ในจงัหวดัเชียงใหม่มีสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัในการตกแต่งบา้นได ้เช่น  งานไมแ้กะสลกั  
4. ลูกคา้มีอ านาจต่อรองในการเลือกซ้ือสินคา้เพิ่มมากข้ึน  
5. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 

  

  ตารางท่ี 6.11 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของกลุ่มเรียงดินเซรามิค 
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 2.2   การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาต าบลหารแก้ว  
 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการท างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน ท าให้สินคา้     
ท่ีผลิตออกมามีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 
2. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นเงินทุน 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือ มีร้านคา้ของตนเอง และมีตวัแทน
จ าหน่าย มารับสินคา้ไปขายต่อ  
4. ผูป้ระกอบการมีการน าผลิตภณัฑไ์ปแสดงในงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ  
5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาทอ้งตลาด 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการมีขั้นตอนการผลิตสินค้าท่ีใช้เวลานาน ท าให้บางคร้ังผลิตสินคา้ไม่ทนักับ  
ความตอ้งการของตลาด 
2. แรงงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัค่อนขา้งนอ้ย  
3. ผูป้ระกอบการยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการสร้างตราสินคา้ การออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์และไม่มีการส่งเสริมทางการตลาดเท่าท่ีควร ท าใหผ้ลิตภณัฑย์งัไม่เป็นท่ีรู้จกัมากนกั 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐมีบทบาทดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั และมีหน่วยงาน
จากทางภาครัฐและเอกชนเขา้มาใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการในการท าธุรกิจมากข้ึน 
3. ปัจจุบนักระแสสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ก าลงัมาแรง ท าให้ผูผ้ลิตสามารถน าเสนอ
สินคา้แบบใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากข้ึน และสินคา้ไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศสูง 

Threats = อุปสรรค 
1. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหว้ตัถุดิบมีราคาสูงข้ึน 
2. ปัญหาทางดา้นสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ในส่วนของการ
น าสินคา้ท่ีป้ันออกมาตากแดดใหแ้หง้ 
3. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ และการมีสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนัในการตกแต่งบา้น 
เช่น งานไมแ้กะสลกั  

  4. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
  ตารางท่ี 6.12  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
   ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาต าบลหารแกว้ 
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 2.3   การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis   ของกลุ่มบ้านตุ๊กตาป้าสงวน 
 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการท างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน ท าให้สินคา้        
ท่ีผลิตออกมามีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางด้านเงินทุน เพราะใช้เงินส่วนตวัทั้งหมด ท าให้ไม่ตอ้ง      
แบกรับภาระดา้นหน้ีสิน 
3. ผูป้ระกอบการใช้ร้านคา้ของตนเองเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายและการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ของตนเอง  
4. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการตลาด โดยการใช้นามบตัรและการติดป้ายบอกราคาสินคา้
ภายในร้าน เขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์สินคา้อีกทางหน่ึง 
5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัราคาทอ้งตลาด 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการผลิตของผูป้ระกอบการมีหลายขั้นตอน ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการผลิตนาน 
2. แรงงานในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัค่อนขา้งนอ้ย ท าให้การผลิต
สินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการของทอ้งตลาด 
3. ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ 
4. ผูป้ระกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ              
มีนโยบายให้หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาทให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด        
การจดัจ าหน่าย การขาย ฯลฯ แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. สินคา้ของผูป้ระกอบการไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศมากข้ึน 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ๆ ส่งผลกระทบทางดา้นขั้นตอนการผลิตของผูป้ระกอบการ 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท าใหร้าคาวตัถุดิบสูงข้ึน 
3. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก  
          ตารางท่ี 6.13  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์การวเิคราะห์ SWOT Analysis 
   ของกลุ่มบา้นตุก๊ตา(ป้าสงวน) 
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2.4  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของกลุ่มต้าหงส์ ตุ๊กตาดินเผา  

Strength = จุดแข็ง 
1. สินคา้มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะมีการน าเอาดอกไมม้าเป็นวตัถุดิบในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาดว้ย 
2. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นเงินทุน ท าใหไ้ม่ตอ้งแบกรับภาระดา้นหน้ีสิน 
3. ผูป้ระกอบการใชร้้านคา้ของตนเองเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่าย และมีการประชาสัมพนัธ์
สินคา้ผา่นทางงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ เช่น งานโอทอป และถนนคนเดิน 
4. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการตลาด โดยการใชน้ามบตัร เขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์
สินคา้อีกทางหน่ึง 
5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัราคาทอ้งตลาดและคู่แข่งขนั 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการผลิตสินคา้มีหลายขั้นตอนและตอ้งใชเ้วลาในการผลิตนาน 
2. แรงงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัค่อนข้างน้อย ท าให้บางคร้ังผลิตสินค้าไม่ทนักบัความต้องการ          
ของตลาด 
3. ผู ้ประกอบการต้องเสียค่าจัดส่งไปย ังต่างประเทศสูง และผู ้ประกอบการขาดความรู้          
ความเขา้ใจทางดา้นการส่งเสริมการขาย การสร้างตราสินคา้ และการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั  
2. สินคา้ของผูป้ระกอบการไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศมากข้ึน 
3. รัฐบาลเปิดการคา้เสรีมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเพิ่มยอดการสั่งซ้ือของผูป้ระกอบการ 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตของผูป้ระกอบการ
และการเปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท าใหร้าคาวตัถุดิบและค่าขนส่งสูงข้ึน 
2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
3. สินค้าสามารถท าการลอกเลียนแบบได้ง่าย ท าให้ผู ้บริโภคแยกแยะผลิตภัณฑ์ของ
ผูป้ระกอบการไดย้าก และจุดอ่ิมตวัทางดา้นการบริโภคสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ
ของผูบ้ริโภค 

  ตารางท่ี 6.14 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis  
    ของกลุ่มตา้หงส์ ตุก๊ตาดินเผา 
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2.5 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  ของกลุ่มเตาเผาสันทราย 
 

Strength = จุดแข็ง 
1. สินคา้มีความหลากหลาย เนน้ศิลปะแบบโบราณ ท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นเงินทุน ท าใหไ้ม่ตอ้งแบกรับภาระดา้นหน้ีสิน  
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย และมีการประชาสัมพนัธ์สินค้าคือ ผ่านทาง          
งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ  
4. ผูป้ระกอบการมีความรู้ดา้นการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน 
5. ราคาสินคา้ไม่แพงเหมาะแก่ความตอ้งการของลูกคา้ 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการผลิตสินคา้มีหลายขั้นตอนและตอ้งใช้เวลาในการผลิตนาน ท าให้บางคร้ังผลิต
สินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการของตลาด 
2. ผู ้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจทางการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด                
การสร้างตราสินคา้ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ             
มีนโยบายเปิดการคา้เสรีมากข้ึน  
2. หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาทให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด การขาย             
การบริการ ฯลฯ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. สินคา้ของผูป้ระกอบการไดรั้บความนิยมจากต่างประเทศมากข้ึน 
4. ในปัจจุบนัการตกแต่งบ้านโดยใช้เคร่ืองดินเผาก าลังได้รับความนิยม ท าให้สินค้าเป็น            
ท่ีตอ้งการของตลาด 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบทางดา้นขั้นตอนการผลิตของผูป้ระกอบการ 
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท าใหร้าคาวตัถุดิบและค่าขนส่งสูงข้ึน 
3. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
4. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคดา้นการบริโภคสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
5. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย  

  ตารางท่ี 6.15   การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis 
   ของกลุ่มเตาเผาสันทราย 
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2.6 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของป้าบัวแก้ว ศรีจันทร์  

Strength = จุดแข็ง 
1. สินคา้ของผูป้ระกอบการมีคุณภาพ ทนทาน  
2. ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ทางดา้นการผลิตน ้าตน้มานาน 
3. ผูป้ระกอบการไม่ต้องแบกรับภาระสินค้าคงคลังและไม่มีความเส่ียงจากการลงทุนและ    
ด าเนินธุรกิจ (เน่ืองจากเป็นการป้ันน ้าตน้ส่งใหแ้ก่โรงงาน) 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการไม่มีเตาเผาเป็นของตนเอง  
2. ผูป้ระกอบการไม่มีตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ 
เพราะการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบ จะเป็นแบบการผลิตน ้ าต้นส่งให้กับโรงงานเท่านั้ น         
โดยโรงงานจะน าสินคา้ท่ีป้ันนั้นไปท าการเผาเอง 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ             
มีนโยบายเปิดการคา้เสรีมากข้ึน  
2. หน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทการให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด                   
แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. ในปัจจุบนัการตกแต่งบ้านโดยใช้เคร่ืองดินเผาก าลังได้รับความนิยม ท าให้สินค้าเป็น             
ท่ีตอ้งการของตลาด 

Threats = อุปสรรค 
1. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลท าใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 
2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัทางดา้นการคา้เป็นจ านวนมาก 
3. ฤดูฝนส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในส่วนของการน าสินคา้ท่ีป้ันเสร็จแล้วตากแดด    
ใหแ้หง้ 
4. ในจงัหวดัเชียงใหม่มีสินคา้ท่ีใช้ทดแทนกนัในการตกแต่งบา้นไดเ้ช่น ไมแ้กะสลกัรูปแบบ  
ต่าง  ๆ 

 

  ตารางท่ี 6.16   การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของป้าบวัแกว้ ศรีจนัทร์ 
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  2.7  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง 
 

Strength = จุดแข็ง 
1. สินคา้มีความหลากหลาย ท าใหเ้ป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางดา้นเงินทุน เพราะเงินลงทุนมาจากเงินส่วนตวัทั้งหมด 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายคือ ลูกคา้จะมาซ้ือถึงสถานท่ีผลิต 
4. ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นทางงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ  
5. ผูป้ระกอบการมีความรู้ทางดา้นการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน 
6. ราคาสินคา้ไม่แพงเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการผลิตสินค้ามีหลายขั้นตอน ตอ้งใช้เวลาในการผลิตนาน ท าให้การผลิตสินค้า       
ไม่ทนักบัความตอ้งการของตลาด 
2. ผูป้ระกอบการไม่มีการจดัการดา้นการตลาด เน่ืองจากเห็นวา่ไม่มีความจ าเป็น 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ             
มีนโยบายเปิดการคา้เสรีมากข้ึน ท าใหช่้วยโอกาสในการสั่งซ้ือสินคา้ของผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. หน่วยงานทั้ งทางภาครัฐและเอกชนเข้ามามีบทบาทให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด                    
แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. ในปัจจุบนัการตกแต่งบา้นโดยใช้เคร่ืองดินเผาก าลงัได้รับความนิยม ท าให้สินคา้เป็นท่ี
ตอ้งการของทอ้งตลาด 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบทางดา้นขั้นตอนการผลิตของผูป้ระกอบการ และ       
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ท าใหร้าคาวตัถุดิบและค่าขนส่งสูงข้ึน 
2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
3. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าให้ผูป้ระกอบการ       
ตอ้งพฒันารูปแบบสินคา้อยูต่ลอดเวลา 
4. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภคดา้นการบริโภคสินคา้เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

 

  ตารางท่ี 6.17  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis  
    ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเหมืองกุง               
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  2.8   การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของกลุ่มตูบป้ันดินเผา 
 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีความรู้ทางดา้นการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน 
2. ผู ้ประกอบการมีความมั่นคงทางด้านเงินทุนเพราะเงินลงทุนมาจากเงินส่วนตัวและ             
เงินออมของกลุ่ม 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายและการประชาสัมพนัธ์สินคา้คือ ลูกคา้จะมาซ้ือ  
ถึงสถานท่ีผลิต หรือการน าสินคา้ไปจดัตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
4. สินคา้มีความหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ขั้นตอนการผลิตสินคา้ตอ้งใช้เวลาในการผลิตนาน ท าให้ผลิตสินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการ
ของทอ้งตลาด 
2. ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการตลาด               
การสร้างตราสินคา้ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั  
2. หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาทให้ค  าปรึกษาด้านการตลาด การขาย           
การจดัจ าหน่าย ฯลฯ  แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. ในปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองดินเผาก าลงัไดรั้บความนิยมจากคนสังคมมากข้ึน ท าให้สินคา้เป็น       
ท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการ  
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลท าใหร้าคาวตัถุดิบสูงข้ึน 
3. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
4. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าให้ผูป้ระกอบการ       
ตอ้งพฒันารูปแบบสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา 

 

  ตารางท่ี 6.18 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของกลุ่มตูบป้ันดินเผา 
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  2.9  การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของคุณจันทร์ สืบสุริยะ  
 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีความรู้ทางดา้นการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามานาน 
2. ผูป้ระกอบการมีความมั่นคงทางด้านเงินทุนเพราะเงินลงทุนมาจากเงินส่วนตวัทั้ งหมด          
ไม่ตอ้งแบกรับภาระดา้นหน้ีสิน 
3. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายและการประชาสัมพนัธ์สินค้าคือ ลูกคา้จะมา      
ซ้ือสินคา้ถึงท่ีร้าน และการน าสินคา้ไปจดัตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
4. สินคา้มีความหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัราคาคู่แข่งขนัและทอ้งตลาด 

Weakness = จุดอ่อน 

1. ขั้นตอนการผลิตสินคา้ใชเ้วลาในการผลิตนาน ท าให้ผลิตสินคา้ไม่ทนักบัความตอ้งการของ
ทอ้งตลาด 
2. ผูป้ระกอบการขาดความรู้ดา้นการส่งเสริมการตลาด  การส่งเสริมการขาย การสร้างตราสินคา้ 
และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

Opportunity = โอกาส 

1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทด้านการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจงั และ         
มีนโยบายเปิดการคา้เสรีเพิ่มมากข้ึน  
2. หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาทให้ค  าปรึกษาดา้นการตลาด การขาย ฯลฯ 
แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. ปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองดินเผาก าลงัไดรั้บความนิยมจากคนสังคมมากข้ึน  

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการ  
2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลท าใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 
3. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
4. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย  

 

  ตารางท่ี 6.19 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis ของคุณจนัทร์ สืบสุริยะ 
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 2.10 การวิ เคราะห์ตามหลัก เกณฑ์SWOTAnalysisของกลุ่ มประติมากรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา  
 

Strength = จุดแข็ง 
1. ผูป้ระกอบการมีความรู้และความช านาญทางเทคนิคในการป้ันตุก๊ตามานาน 
2. สินคา้ของผูป้ระกอบการมีความแปลกใหม่ และมีคุณภาพ ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
3. ผูป้ระกอบการมีความมัน่คงทางการเงิน เพราะเงินลงทุนมาจากเงินส่วนตวัทั้งหมด 
4. ราคาผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัราคาคู่แข่งขนั 
5. ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้คือ ลูกคา้จะมาซ้ือสินคา้ถึงสถานท่ีผลิต และ    
มีการน าสินคา้ไปจดัแสดงตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ 
6. ผูป้ระกอบการมีการส่งเสริมการตลาด โดยใชน้ามบตัรเขา้มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์สินคา้ 

Weakness = จุดอ่อน 
1. ผูป้ระกอบการยงัขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
จากทางภาครัฐและเอกชน  
2. ผูป้ระกอบการยงัความรู้ดา้นตราสินคา้และบรรจุภณัฑ์ 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั และจดัให้มี
หน่วยงานท่ีใหค้  าปรึกษาดา้นการตลาดแก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
2. ในปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองดินเผาก าลงัไดรั้บความนิยมจากคนสังคมมากข้ึน ท าให้สินคา้เป็นท่ี
ตอ้งการของทอ้งตลาด 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตสินค้าของผู ้ประกอบการ                      
และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลท าใหจ้  านวนนกัท่องเท่ียวลดจ านวนลง 
2. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าให้ผูบ้ริโภคแยกแยะ
สินคา้  ไดย้าก ดงันั้นผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบสินคา้อยูต่ลอดเวลา 
3. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 
4. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค 

 

  ตารางท่ี 6.20 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์SWOT Analysis  
   ของกลุ่มประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผา(ถวลิ) 
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 2.11 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเคลอืบศิลาดล 
 

Strength = จุดแข็ง 
1. สินคา้เนน้วธีิการผลิตท่ีท าดว้ยมือ (Handmade)    
2. สินคา้มีสีเขียวคลา้ยหุม้หยก และผวิเคลือบท่ีไดจ้ะรานตวั แตกลายงา (Cracking)  
3. ยดึวฒันธรรมการผลิตท่ีเป็นมาแต่เดิม แต่ผสมผสานกบัวฒันธรรมใหม่ ๆ ท่ีเร่ิมเขา้มามีอิทธิพล   
เช่น รูปแบบผลิตภณัฑแ์ละการใชง้านท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน     
4. สินคา้ของบา้นศิลาดลมีความเหมาะสมในกลุ่มสินคา้ High touch เน่ืองจากประเทศไทย           
มีประวติัท่ียาวนาน สามารถน าเสนอคุณค่าทางประวติัศาสตร์ผา่นผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบศิลาดล   
ได ้ซ่ึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ ์  
5. ผลิตภณัฑ์มีเคร่ืองหมายการคา้ของบา้นศิลาดลทุกช้ิน ท่ีแสดงถึงความภาคภูมิใจในตวัตน           
ท่ีแทจ้ริงของคนเมืองเชียงใหม่  
6. ผลิตภณัฑ์ของบา้นศิลาดลจะบ่งบอกถึงประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม เป็นกลุ่มสินคา้        
ท่ีไม่มุ่งเน้นทางเทคโนโลยีท่ีล ้ าสมยั แต่เป็นการผลิตสินคา้ท่ีเน้นคุณค่าทางดา้นศิลปวฒันธรรม               
เป็นการปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย     
ในระดบัสูง    
7.เนน้การเขียนลวดลาย สีสันท่ีบ่งบอกถึงศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาของคนไทย  

Weakness = จุดอ่อน 
1. ผลิตภณัฑมี์ขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนและใชเ้วลานานในการผลิต  
2. ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ในราคาสูง 

Opportunity = โอกาส 
1. ภาครัฐเขา้มามีบทบาทดา้นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั  
2. หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเขา้มามีบทบาทให้ค  าปรึกษาดา้นการตลาด แหล่งเงินทุน 
แก่ผูป้ระกอบการมากข้ึน 
3. ในปัจจุบนัสินคา้เคร่ืองดินเผาก าลงัไดรั้บความนิยมจากคนสังคมมากข้ึน  
4. สินคา้ของผูป้ระกอบการเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

Threats = อุปสรรค 
1. สภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการ และ       
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง ส่งผลท าใหร้าคาวตัถุดิบสูงข้ึน 
2. ผูป้ระกอบการมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก 



180 

 

Threats = อุปสรรค 
3. สินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังสามารถท าการลอกเลียนแบบไดง่้าย ท าให้ผูป้ระกอบการ       
ตอ้งพฒันารูปแบบสินคา้ใหมี้ความแปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของตนเอง 
4. จุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค 
   ตารางท่ี 6.21 การวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysis  
    ของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบศิลาดล 
                            
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 




