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กระถาง ครก และอื่น ๆ ตามลาดับ สาหรับการศึกษาส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่
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ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.86) รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริม
การขาย คิดเป็น (ค่าเฉลี่ย 3.63, 3.35, 3.10) ตามลาดับ อย่างไรก็ตามอาชีพการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ในจังหวัดอุบลราชธานี ยังถือเป็นอาชีพที่สามารถสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ
และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อครอบครัวได้ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ทุกครัวเรือนจาเป็นต้องใช้ หากแต่ผู้ประกอบการจะต้องปรับในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้ต่าลง
โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตให้มากขึ้น
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This research uses Mixed Method Research comprised of Qualitative Research
and Quantitative Research. This study investigates pottery production patterns,
pottery type and quantity, personal factors and marketing mix which influence
decision makers to buy pottery products in Ubon Ratchathani. 300 samples were
collected from the population in Ubon Ratchathani by convenience sampling.
A questionnaire was used to collect data, and the data was analyzed by utilizing
percentage mean and standard deviation. Moreover, in-depth interviews, observations
and a focus group were used. The data was analyzed by utilizing content analysis.
This research was conducted from January 2015 to January 2017.
According to the results, there are two pottery production patterns: own the kiln
or rent the kiln. Most entrepreneurs have their own kiln, and household producers
rent the kiln. Most entrepreneurs have over 10 years of experience. The pottery
processes in both patterns have 11 similar processes. The main product is mortar
which includes 4 sizes: tiny, small, medium and large. Potted plants, vases and others
are produced following the mortar. There are different cycles of production each
month. The producers produce 1-2 times a month and earn 30,000-40,000 THB each
time. The producers who own the kiln can earn more income than those who rent
the kiln.
According to survey results, it is found that the majority of respondents are
female, aged 21 - 30 years old, single, undergraduate, with an average income of
5,000THB a month. They make their decision to buy a product based on its
reasonable price. Vases are the best-selling product followed by potted plants,

จ
mortar and others respectively. As for the marketing mix, most respondents believe
that marketing mix factor affects customers’ decisions as follow; product has the
highest mean by 3.86 and it the most affect to customer decision.
The pottery production in Ubon Ratchathani has been inherited by new
generations by reasons of occupation, and quality of life of household. In addition,
products in this study are used in every family; entrepreneurs have to produce to
meet customer needs and decrease production costs to get more profit by following
sufficiency economy.
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เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผู้บริโภค
ผลการสรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ค่าจานวนข้อค าถาม ค่า IOC และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่ างของรูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ชนิดและปริมาณการผลิตในแต่ละรอบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี ด้ านการส่งเสริมการขายจาแนกรายข้อ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการเลื อ กซื้อ เครื่อ งปั้น ดิน เผา
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กรอบแนวคิดงานวิจัย
สภาพโดยทั่วไปของโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา (โรงงานของ นายบวร พงษ์พีระ)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เครื่องปั้นดินเผา (Pottery) เป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคน มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ยุคก่อ นประวัติศ าสตร์ มนุษย์ได้ น้าเครื่องปั้นดิน เผามาเป็น ภาชนะส้าหรับใส่น้า ใส่อ าหารในการด้ารงชีวิต
ประจ้าวันเรื่อ ยมาจวบจนถึง ปัจจุบัน ภายหลังได้มีก ารปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒ นารูปแบบให้เ กิด
ความสวยงามตามยุคตามสมัยและส้าหรับกรรมวิธีการผลิต เครื่องปั้นดิ นเผาให้มีความสวยงามเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อ มของแต่ ล ะชุมชนในท้อ งถิ่น นั้น จะมีความแตกต่างกัน ไปตามแต่ค วามรู้ภูมิปัญญา ค่านิยม
จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ คุณลักษณะที่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันออกไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ และความต้ องการใช้ประโยชน์ในแต่ ละช่วงของเวลาอีก ด้วย ซึ่ง เครื่องปั้นดิน เผา
ถือ เป็น มรดกทางวัฒ นธรรมที่ล้าค่าอัน แสดงเจตนาให้เ ห็น ถึงความงดงามทางความคิด ที่สื่อ ออกมา
เป็น วิถีชีวิต ของคนในชุมชนจากอดี ต ถึง ปัจจุบัน (จรูญ โกมุทรัต นานนท์, 2555) ซึ่ง ในระยะแรกจะผลิต
ขึ้นเพื่อใช้ในกลุ่มชนของตนเองก่อ น ต่ อมาจึงพัฒนาคุณภาพการผลิตจนกลายเป็นอุต สาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น
และมีการส่งไปจ้าหน่ายเป็นสินค้าออกให้แก่ชุมชนใกล้เคียง
ในกระแสโลกาภิวัฒ น์ที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้ม ที่จะรุน แรงยิ่ง ขึ้น อย่ าง
ต่อเนื่อง การปรับตัวจ้าเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และ
มีภูมิ คุ้ ม กัน ที่ดี ต ามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง โดยการน้ าทุน ทางทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมมาประยุก ต์ใช้ให้เ กิดประโยชน์สูงสุด และเกื้อกูลกันส่ง ผลต่ อการใช้ทรัพ ยากรท้องถิ่นให้ เกิด
ความคุ้ มค่ าโดยการน้ามาแปรรูปในการประกอบอาชีพ ซึ่ง เป็นอาชีพที่ท้าให้คนในท้อ งถิ่นมี ความเป็น
เอกลักษณ์ ของตนเอง ซึ่งมีผลเป็นไปตามนโยบายของรัฐหนึ่ งต้าบลหนึ่ งผลิต ภัณฑ์
(One Tambon
One Product: OTOP) มีค วามรู้สึกรัก และผูก พันในท้องถิ่น ของตนเอง การร่วมมือ กันในชุมชนแสดงให้
เห็นถึงการมีภูมิปัญญา ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และคนเป็น ศูน ย์กลางการ
พัฒ นา ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดความเลื่อ มล้้า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา ซึ่งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) เป็น แผนพัฒ นาการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ การสร้างความ
เข้มแข็ง ของชุมชนและสัง คมให้เ ป็น รากฐานที่มั่น คงของประเทศให้ความส้าคัญ กับการบริหารจัด การ
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง มีก ระบวนการจัดการองค์ค วามรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็น
ขั้นตอนมีเครือ ข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน การสร้างความมั่น คงของเศรษฐกิจชุมชน
มีผลิตภัณ ฑ์เพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง สนับสนุนให้ชุมชนมีก ารรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
สนับสนุน การน้าภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้อ งถิ่น มา ใช้ในการสร้างสรรค์คุณ ค่าของสินค้าและบริการ
ส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรัก ษ์ ฟื้น ฟูผลิต สินค้าและบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560: เว็บไซต์)
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จากการรายงานแนวโน้มธุรกิจการผลิตเครื่องปั้นดิน เผาของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ อัน เป็น ผลมา
จากการปรับค่าแรงขั้นต่้าขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเครื่องปั้นดิน เผาลดลง และคาด
ว่าจะมีแนวโน้มที่จะชะลอการผลิต (ธนาคารแห่ง ประเทศไทย, 2558: เว็บไซต์ ) จากแนวทางการพัฒ นา
และส่งเสริมอาชีพที่ผ่านมาจะพบว่า การน้าเอาหัตถกรรมพื้น บ้านมาผสมผสานเข้ากับอุตสาหกรรม จะถือ
ได้ว่าเป็นการท้า “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” (Sufficiency Economy) เพื่อเป็นการลดต้นทุน การผลิตและ
ให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ แต่ ผู้ประกอบการยัง ขาดความรู้ด้ านการตลาดและการจัด
จ้าหน่ าย ซึ่ง เป็นกลไกส้าคั ญที่ท้าให้เกิดรายได้ และในองค์ประกอบทางด้านการตลาดนั้นได้ น้าหลักการ
เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพิจารณาด้ วย
จัง หวัด อุ บลราชธานี มี ชุม ชนเก่าแก่ ที่ มีก ารปั้น หม้อ ปั้น เตา ปั้ น ครก ส้ าหรับเป็ น อุป กรณ์ ใช้ ใน
ครัวเรือ นและเพื่อการจ้าหน่ายสร้างรายได้ใ ห้กับครอบครัวตั้ งแต่อ ดีตถึงปัจจุบัน นับเป็นการส่งต่ ออาชีพ
ให้กับคนรุ่น ลูก รุ่น หลานเรื่อ ยมา และตั้ งแต่ ปี 2544 ที่ ต้ าบลปทุม อ้าเภอเมือ ง เป็น ชุมชนที่ ได้ น้อ มน้ า
ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการชุมชน มีการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็น องค์รวม
ที่มีค นเป็น ศู น ย์ก ลางของการพัฒ นา โดยมุ่ง สู่ก ารพัฒ นาอย่างมีคุณ ภาพควบคู่กับการสร้างคุณ ธรรมใน
สัง คม ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งตนเองด้ วยการน้า เอาทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดเด่นและมูลค่าที่เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับได้เลือ ก
เอาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดิ นเผา เป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่ นของต้าบล เป็นสินค้า โอท็อป (OTOP) ในปีเดียวกัน
โดยพิจารณาจากตัว ผลิตภัณ ฑ์ การใช้วัต ถุดิ บ การน้าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้ นับเป็น การ
สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตามจากแนวทางการพัฒ นาที่ผ่านมา ชุมชนได้ รับผลกระทบจากแนวทางการพัฒ นาอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะการขยายตัว ของเขตเมือ งที่แผ่เ ป็น วงกว้างมาถึง ชุมชน ได้ ส่ง ผลให้ ก ารพัฒ นาอาชีพ
เครื่อ งปั้น ดิ น เผาที่มีมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ซึ่งได้มีก ารบัน ทึก เป็น หลักฐานของการพัฒ นาอาชีพ
เครื่อ งปั้นดิ นเผาของต้าบลปทุม พบว่าอาชีพนี้เ ป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักส้าหรับหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน
ในชุมชนเรื่อ ยมา ในขณะเดี ยวกันจากการส้ารวจข้อ มูลความจ้า เป็นพื้นฐาน (กรมการพัฒ นาชุมชน, 2558:
เว็ บไซต์ ) ในปี 2560 พบว่ า ในการประกอบอาชีพ ของประชาชนในพื้ น ที่ ได้ เปลี่ ยนแปลงไป กล่า วคื อ
ประชาชนได้ หันไปประกอบอาชีพ รับจ้างเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อ ยละ 60.59 อาชีพ รองลงไปได้ แก่ อาชีพ
ค้าขาย รับราชการ และเกษตรกรรม คิด เป็น ร้อ ยละ 17.52, 11.71, 11.18 ตามล้าดับ ดัง นั้น ในส่วน
ของรายได้ หลัก ของประชาชนจึง ได้ มีก ารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและจากข้อ มูล การส้ารวจรายได้
ของประชาชนที่ท้าผลิต ภัณ ฑ์เครื่องปั้น ดิน เผาจะมีร ายได้เฉลี่ยเดื อนละประมาณ 3,000 บาท/คน/เดือ น
ซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องปั้นดินเผา ประเภทครก และกระถาง จ้านวนเตาที่เ คยมีในอดี ต มาก
ถึง 120 เตา แต่ป ัจ จุ บั น ล ดล งเหลือ เพีย ง 34 เตา ในปัจ จุบ ัน ผู้ ป ระกอบการได้ เ ลิ ก การผลิ ต
เครื่องปั้นดิน เผาไปค่อนข้างมาก เนื่อ งจากต้ นทุนของวัต ถุดิบ เช่น
ดิ น ฟืน สูงขึ้น ส่งผลให้ต้น ทุนการ
ผลิต สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ราคาสินค้าไม่ส ามารถปรับตั วตามต้น ทุน ที่สูง ขึ้นได้ จึงท้าให้ก้าไรที่
ได้จากการผลิต ลดลง ผู้ประกอบการรายใดที่มีการจัด การที่ดี สามารถปรับตัว ได้ จะสามารถด้ าเนิน ธุร กิจ
ต่อ ไปได้ แต่ถ้าผู้ประกอบการหรือ ผู้ผลิต รายใดไม่ส ามารถบริหารจัด การต้ นทุน การผลิต ได้อ าจต้ อ งเลิก
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กิจการไปหรือ รับจ้างปั้น ให้กับผู้ประกอบการที่คงเหลือ อยู่ หน่วยงานภาครัฐที่เคยช่วยเหลือ ก็ไม่ได้ ให้
ความสนใจเท่าที่ค วร ส่ง ผลให้ปัญหาด้านการจัด การการผลิต การตลาดตามมาอย่างมากมาย ผู้ผ ลิต ราย
ย่อ ยต้ องดิ้น รนในการจ้าหน่ายเอง อีกทั้งปริมาณการผลิตและรูปแบบผลิตภั ณ ฑ์ล ดลง แต่ จะยังคงมีการ
ผลิต ครก และกระถางต้น ไม้ที่มีหลากหลายของขนาด ในด้านช่องทางการจัดจ้าหน่ ายจะมีพ่อ ค้าคนกลาง
มารับผลิต ภัณ ฑ์ที่เ ตา และมีการจ้าหน่ ายปลีกที่ หน้าเตา หรือ ส่งตามร้านค้าชุมชนใกล้เคียง และส่วน
ใหญ่เ ป็น ลูก ค้าประจ้าตั้ งแต่ อดี ต ในเรื่อ งของ การก้าหนดราคาขายนั้น จะขึ้น อยู่กับขนาด และคุณภาพ
ของตั วผลิต ภัณ ฑ์ ราคาสิน ค้ าจะต้ อ งใกล้เ คีย งกัน มีลัก ษณะเป็น ตลาดแข่ง ขัน สมบู ร ณ์ ดั ง นั้น ผู้ผ ลิต ไม่
สามารถก้าหนดราคาได้มากนัก และจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการได้ประสบปัญหาเกี่ยวกั บ
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ปริมาณ การขายน้อยลง อันส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจในการที่ จ ะศึ ก ษาสภาพ ของการผลิ ต และแนวทางการตลาด
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการรวมรวมข้อมูล ปัญหาทางการตลาดและการจัดการที่แท้จริง
ของพื้นที่ เพื่อสามารถน้ามาปรับใช้ในการด้าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่อ งปั้น ดิน เผาที่ เหลืออยู่จึง มี
ค้าถามการวิจัย ดังนี้
1.1.1 คำถำมวิจัยหลัก
สภาพการผลิตและแนวทางการตลาดเครื่องปั้นดิ นเผาในจังหวัดอุบลราชธานีควรเป็นอย่างไร
1.1.2 คำถำมวิจัยรอง
1.1.2.1 สภาพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างไร
1.1.2.2 มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการตลาดเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดอุบลราชธานี
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษารู ปแบบการผลิ ต เครื่อ งปั้น ดิ น เผา ของผู้ป ระกอบการใน ต้ าบลปทุม จัง หวั ด
อุบลราชธานี
1.2.2 เพื่อ ศึกษาชนิดและปริมาณของผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดิน เผา ของผู้ประกอบการในต้ าบลปทุม
จังหวัดอุบลราชธานี
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาปัจ จัยส่ว นบุค คลที่ มีผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่อ งปั้น ดิ น เผาในจัง หวั ด
อุบลราชธานี
1.2.4 เพื่อ ศึ ก ษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย
รูปแบบการผลิตที่ต่างกันมีผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ต่างกัน

1.4 ขอบเขตกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
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1.4.1.1 การวิจัยเชิง คุณ ภาพ กลุ่มศึกษาคือ ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดิ นเผา จ้านวน 5 ราย
เป็นการเลือกแบบเจาะจงของผู้ประกอบที่มีเตาเผาทั้งหมด
1.4.1.2 การวิจัยเชิง ปริมาณ กลุ่มตั วอย่ าง คือ ผู้ซื้ อ เครื่อ งปั้น ดิ น เผารายย่อ ยในจัง หวั ด
อุบลราชธานี เนื่อ งจากไม่ทราบจ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่แน่น อน การศึก ษาครั้ง นี้จึงก้าหนดกลุ่มตัว อย่าง
จ้านวน 300 ราย ตามสู ต รการค้ านวณของ Taro Yamane (1973) ใช้ วิ ธีก ารสุ่มตั วอย่ างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
เนื่ อ งด้ ว ยการศึ ก ษาเป็ น แบบผสานวิธี (Mix Method) การศึ ก ษาทิ ศ ทางการผลิต และ
การตลาดเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.4.2.1 เนื้อหาด้านผู้ประกอบการ
1) ประเด็นที่ศึกษา ได้แก่
1.1) รูปแบบการผลิต
1.2) ชนิด/ปริมาณ ของผลิตภัณฑ์
2) ตัวแปรตามที่ศึกษา คือ รายได้ของผู้ประกอบการ
1.4.2.2 เนื้อหาด้านผู้บริโภค (ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์)
1) ตัวแปรอิสระที่ศึกษา ได้แก่
1.1) ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1.1) เพศ
1.1.2) อายุ
1.1.3) สถานภาพ
1.1.4) วุฒิการศึกษา
1.1.5) อาชีพ
1.1.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1.2) ส่วนประสมทางการตลาด
1.2.1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.2.2) ด้านราคา (price)
1.2.3) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (place)
1.2.4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
2) ตัวแปรตามที่ศึกษา คือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
2.1) มีจุดประสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์
2.2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
2.3) ปัญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
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1.5 กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
ข้อเสนอแนะ
คุณภำพชีวิตของ
รูปแบบกำรผลิต
เครื่องปัน้ ดินเผำ

ผู้ผลิต
เครื่องปัน้ ดินเผำ

ผู้ประกอบกำร
สภำพกำรผลิต

แนวทำงกำรตลำด
สภำพกำรตลำด

รำยได้ของ
ผู้ประกอบกำร

ชนิด/ปริมำณ
ของผลิตภัณฑ์
ปัญหำอุปสรรค

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงำนวิจัย
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ
1.6.1 เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางการแก้ปั ญ หา พั ฒ นาและวางแผนการผลิ ต และการตลาดส้ าหรั บ
ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
1.6.2 ได้ทราบรูปแบบการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดอุบลราชธานี
1.7 นิยำมศัพท์
1.7.1 เครื่องปั้น ดิน เผำ หมายถึง ดิน ที่น้ามาขึ้น รูปเป็นผลิตภั ณ ฑ์ต่ าง ๆ แล้วผ่านกระบวน การ
เผาด้วยความร้อนเพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน
1.7.2 กำรตลำด หมายถึง กิจกรรมการผลิต สิน ค้า (goods) โดยการวางแผนผลิต ภัณ ฑ์ ราคา
การจัด จ้าหน่าย และการส่ง เสริมการตลาด เพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้า โดยมุ่งตอบสนองความต้ อ งการ
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
1.7.3 สภำพกำรผลิต หมายถึง ลักษณะโดยทั่วไปในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการ
1.7.4 ผู้ประกอบกำร หมายถึง ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเครื่องปั้นดิ นเผา ในจังหวัดอุบลราชธานี
1.7.5 รูปแบบกำรผลิต หมายถึง วิธีการ/กระบวนการการผลิตของผู้ประกอบการเครื่อ งปั้นดิ นเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี
1.7.6 ชนิดผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ครก กระถาง เป็นต้น

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี และแนวคิด ที่เกี่ยวข้อ งที่ใช้ในการศึกษาทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ นเผาจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาประเทศไทย
2.2 ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.5 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาประเทศไทย
การผลิต เครื่อ งปั้นดิ น เผาในลักษณะของภาชนะรูปแบบต่ าง ๆ เป็น เครื่อ งใช้ที่มีความเกี่ยวข้อ งกับการ
ดาเนิน วิถีชีวิต ของมนุษย์ตลอดระยะเวลายาวนาน ด้ว ยมนุษย์รู้จัก นาเครื่อ งปั้น ดิ น เผามาใช้เพื่อ เป็น ภาชนะ
สาหรับใส่อาหาร ใส่น้า ตลอดจนเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ มาแล้วตั้ง แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยังคงมีการ
ทาเครื่อ งปั้น ดิ นเผาเป็น ภาชนะเพื่อ ใช้ในชีวิต ประจาวัน สืบมาจนถึงปัจจุบัน โดยจาแนกเครื่อ งปั้น ดิ น เผาใน
ประเทศไทยตามยุคสมัยได้ดังนี้
2.1.1 สมัยยุคหินเก่า (Old stone Age หรือ Paleolithic Age)
มนุษย์ในสมัยยุคหินเก่ายังไม่รู้จักทาเครื่องปั้นดินเผาเพราะยังกินอาหารดิบอยู่ มนุษย์พวกนี้ จัดอยู่ใน
มนุษย์พันธ์นิกริโตส
2.1.2 สมัยยุคหินใหม่
มนุษย์ยุค นี้มีวิวัฒ นาการทางด้านวัฒ นธรรมมากขึ้น ทั้งทางด้ านหุง ต้ม สถาปัต ยกรรม จิต รกรรม
และประติมากรรม รู้จักการตกแต่งที่อยู่อาศัย เขียนภาพ แกะสลักภาพการสานทอเครื่องนุ่งห่ม มีความต้องการ
เครื่องปั้นดินเผา มนุษย์ยุคนี้แยกตามสายวัฒนธรรมได้ 2 สายคือ
2.1.2.1 สายที่หนึ่ง มนุษย์ยุค หิน ใหม่ที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ยุคหิน เก่าที่มีถิ่น ฐานเดิ มอยู่ใน
ประเทศไทย เป็น เครื่อ งปั้น ดิน เผาที่มีส่วนผสมของดิ นกับทราย ไม่เ คลือบเผาไฟต่าสุด ตลอด จนมีก ารตกแต่ ง
ลวดลาย ขูดลึกลงในเนื้อดิน รูปทรงเตี้ย ปากกว้างมีส่วนโค้งน้อ ย ขึ้น รูปด้ วยวิธีขด ขูดให้เรีย บและใช้ไม้ตี ผิวให้
เรียบบางเสมอกัน
2.1.2.2 สายที่ ส อง เป็น พวกที่ เคลื่อ นย้ายมาจากอาณาจัก รจีน เข้ ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่ อ
ประมาณ 4500 ปี ราวยุคหินใหม่ตอนปลาย (Chaleolithic) ต่อกับยุคโลหะ (Bronze Age) เครื่องปั้นดิน เผามี
ลัก ษณะปากแคบ คอสูง กั้น กลม มีส่วนโค้ ง มาก ปั้น รูปด้ วยมือ ตกแต่ ง ลวดลายด้ วยลายเสื่อ (Mat Design
Marking) ขัด ผิวเรียบ ขัด เงา เนื้อ ดิ น เผาแล้วแข็ง มาก มีส่วนผสมของหิน มาก ยุคนี้ใช้ความร้อ นสู งประมาณ
1000-1200 องศาเซลเซียส
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2.1.2.3 สมั ยสุ ว รรณภูมิ (อ้ ายลาว ประมาณ พ.ศ. 300 - พ.ศ. 800) เนื่ อ งจาการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา พวกอินเดีย มอญ ขแมร์ จึงได้ รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย การทาเครื่องปั้น ดินเผาได้
เจริญขึ้น และมีรูปทรงต่ าง ๆ ซับซ้อนกว่าเดิม แตกต่างกับช่างไทย ซึ่ง ยัง คงพัฒนามาจากหม้อ และเป็นแบบ
ของอาณาจักรลาว
2.1.2.4 สมัยเชลียงหรือ สมัยขอมมีอานาจ (ประมาณ พ.ศ. 1100-พ.ศ.1600) ขอม
มีอ านาจ
และตี อาณาจัก รมอญได้ ร าว พ.ศ. 1600 เครื่อ งปั้นดิ น เผาที่พ บในสมัยนี้มีเ ทคนิคในการปั้น และมีความงดงาม
แบ่งได้ 3 พวกคือ
1) ทาโดยช่างไทยรูป ทรงและความงามส่วนใหญ่ วิ วัฒ นาการมาจากแบบไทยและ
อาณาจักรอ้ายลาวกับน่านเจ้าตอนต้ น ใช้เคลือ บขี้เ ถ้าผสมกับดิ น แดงเผาสุก แล้วเป็น สี น้าตาล แต่ บางที
ค่ อ นข้างด า และยัง มีเคลือ บขาวหม่น ซึ่ง เรียกว่า “เคลือ บขุ่น ” (White matt glaze) ใช้ขี้เ ถ้ากับ น้าเป็น ตั ว
เคลือบ ใช้ความร้อนเผาประมาณ 1200-1300 องศาเซลเซียส ในสมัยนี้ไทยส่งไปขายทางหมู่เกาะอิน โดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะใกล้เคียงอื่น ๆ
2) ทาโดยช่างขอม ขอมได้ รับอิทธิพลจากการเป็นรูปและวิธีเคลือบจากไทย แต่ ขอม
ใช้ดินแดงอย่างเดียว รูปทรงภายนอกมีส่วนโค้งมาก เพิ่มลวดลายด้วยการแต่งบนแป้นหมุน
3) ทาโดยช่ างมอญ มีก ารพั ฒ นาการทางรู ปร่ างและการประดิ ษ ฐ์ม ากขึ้ น
ที่
แพร่หลายก็คือเครื่องปั้นดิ นเผา และภาพปั้นดิ นเผา (Figure Pottery) ไม่ปรากฏว่ามีเ ครื่องปั้น ดิ นเผาชนิด เคลือ บ
ในสมัยนี้ มีแต่ ขัด มัน ด้ ว ยน้าดินข้น ซึ่งมอญทาได้ดียิ่ง มีความทนทานอยู่ได้เป็นพัน ๆ ปี (กรกฏ บุญลบ, 2551)
2.1.2.5 สมัยสุโขทัย พงศาวดารเหนื อ มีเ นื้อ ความตรงกับจดหมายเหตุ จีน ว่า เมื่อ ครั้ง สุโขทัยเป็น
ราชธานีของสยามประเทศ สมเด็ จพระร่วงเจ้า ได้ เสด็ จไปเมืองจีน เมื่อปีมะแม จุลศักราช 656 (พ.ศ. 1873) และน า
ช่างเครื่องปั้นถ้วยชามเข้ามาทาในเมืองไทย ซากเตาที่เรียกว่า “เตาทุเรียง” ครั้ง นั้นยัง ปรากฏที่เ มืองสุโขทัย
ด้านเหนือ นอกกาแพงเมืองออกไปประมาณ 30 เส้น ที่เมืองสวรรค์โ ลกริมน้ายมเหนือเมืองศรีสัช นาลัย 2 แห่ง
ที่ เ มื อ งสองแคว (พิ ษ ณุ โ ลก) “บ้ า นเตาไห” อี ก 1 แห่ ง (แต่ ยั ง หาซากเตาไม่ พ บ) ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
เครื่องปั้นดินเผาในสมัยนี้ แยกออกไป 3 ลัก ษณะคือ 1) เนื้อด้าน ไม่เ คลือ บ เผา Bid - Cuit อย่างเดี ยว 2)
เคลือ บเนื้ อ หยาบ พวกอ่างมัง กร 3) เคลือบเนื้อ ละเอียด
พวกเครื่อ งถ้วยแบบของจีน เครื่อ งปั้นดิ น เผา
สมัยนี้ ตกแต่งลวดลายด้ว ยการเขียน โดยแช่โลหะเกล็ด (Iron Oxide – Manganese Oxide) ใช้เขียนทับสลิป
ขาว หรือ เขียนบนดิ นเคลือ บใสทับ ฝีมือ ดี ทัด เทียมช่างจีน แต่ เนื้อ หนากว่าพวกไม่เคลือบทาเป็นตุ่ มใหญ่สีด า
แจกัน ปักดอกไม้ทรงจีนสีเหลือ ง การดาเนินการครั้งนั้น ทาเป็นอุตสาหกรรมการค้า ส่งขายต่างประเทศซึ่งครั้ง
กระนั้น มี เชียงใหม่ หลวงพระบาง ตะนาวศรี เครื่องถ้วยชามไทย ทาอยู่ประมาณร้อยปีเศษได้เลิก ล้มไปเพราะ
ต้องทาสงครามกันอยู่เรื่อย ๆ
2.1.2.6 สมัยรัตนโกสินทร์
1) สมัยรัชกาลที่ 1 เริ่มพื้นฟูเ ครื่องปั้นดิ นเผา แต่เ ป็นการสั่ง ทาจากเมือ งจีน โดยให้ช่าง
หลวงเขียนตัว อย่างลายไทยและส่งช่างไทยไปควบคุมการเขียนลวดลายให้เหมือนด้ว ยเครื่องปั้น ดิน เผาที่ สั่งทา
ส่วนใหญ่เป็นพวกจาน ชาม โถ กระโถนและถ้วย ลายที่เขียนเป็น ลายไทยและเขียนรูปครุฑราชสีห์ ปรากฏว่า
ฝีมือดีกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยา
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2) สมัยรัชกาลที่ 2 ฝีมือช่างเขียนไทยเจริญมากขึ้น เครื่องถ้วยชามที่สั่งทาจากประเทศ
จีน ก็คิ ด แก้ไขรูป ทรงและลวดลาย มี ล ายประดิ ษ ฐ์ใหม่ เช่น ลายดอกกุหลาบส่ว นลายแบบจีน เช่น ลาย
ดอกไม้จีน ลายสิง โต ก็น ามาปรับเขียนใหม่ให้เ ข้ากับความนิยมของคนไทยโดยใช้สีทองเขียนประกอบ เครื่อ ง
ถ้วยของไทยที่นิยมกัน มากในปัจจุบัน คื อ เครื่อ งถ้วยที่ สั่งทาในสมัยรัชกาลที่ 2
ที่เรียกว่า ของสมเด็ จ
พระศรีสุริเยนทร์ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 2) ทั้งนี้เพราะทรงเป็ นพระธุระในการสั่งทา
3) สมัยรัชกาลที่ 3 มีการสั่ง ของจากต่างประเทศเท่าที่จาเป็น แต่พระองค์ทรงทานุบารุง
ฟื้นฟูเครื่องปั้นดินเผาในประเทศกล่าวคือ ทรงทานุบารุง การทากระเบื้องเคลือบมุงหลังคากระเบื้องเคลือบสีเป็น
เครื่องประดับ โดยใช้เตาเผาแบบเตาทุเรียง ซึ่งสร้างที่วัดสระเกศ
4) สมัยรัช กาลที่ 4 เนื่อ งจากราชทูต ไทยซึ่ง ไปประเทศจีน เมื่อ พ.ศ.2395 ถูกผู้ร้าย
ปล้น จึงไม่มีก ารส่ง ราชทูตไปประเทศจีน อีก รวมทั้งไม่มีก ารส่ง ช่างไทยไปตรวจตราการทาเครื่องปั้นดิ นเผาด้ว ย
การสั่ง ทาจากประเทศจีน เป็นเรื่องของพ่อค้ าในกรุงเทพฯ เป็นผู้สั่ง ลายคราม เครื่องถ้วยชามที่สั่งจากจีน จึงเป็น
ลายครามเขียนลายจากจีนเป็น ส่วนใหญ่ลายน้าทองมีสั่งบ้างโดยให้แบบลายไทยไปทา แต่ฝีมือสู้ครั้งสมัยรัชกาล
ที่ 2 ไม่ได้
5) สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นระยะที่เจริญรุ่ง เรืองมาก การศึกษาวิชาการก็ขยายตัวแพร่หลาย
เครื่องถ้วยชามที่สั่งเข้ามาค้าขายในเมืองไทยก็มีทั้งของจีน ญี่ปุ่น และฝรั่ง ในสมัยนั้นนิยมใช้ของฝรั่งลวดลาย
ฝรั่งกันมาก แต่ที่สั่ง ทาเป็นรูปทรงแบบไทยก็มีมาก ของญี่ปุ่น โดยมากเป็น ถ้วยชามและเครื่องแต่ งเรือ น ทั้ง นี้
เป็นเพราะญี่ปุ่น เริ่มทาเลียนแบบของจีนได้ ดี ในสมัยนั้นในเมืองไทยมีก ารทากัน เฉพาะการเขียนลวดลายบน
เครื่องปั้นดินเผาเท่านั้น
6) สมัยรัช กาลที่ 6 ประเทศไทยเริ่มมีโรงงานผลิตเครื่อ งปั้นดิ นเผาประเภท เนื้อหยาบ
เช่น กระถาง โอ่ง อ่างและไห ซึ่งมีทั้งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ
7) สมัยรัช กาลที่ 7 ปี พ.ศ. 2475 หลัง มีก ารเปลี่ย นแปล ง การปกครอง รัฐบาล
พยายามจะพื้น ฟู เศรษฐกิจของชาติ โดยการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมากขึ้นเครื่อ งปั้นดิ น เผาเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่ง ที่ได้รับการส่งเสริม และมีผู้สนใจทาเป็น อุต สาหกรรมในครอบครัว ในภาคเหนือ ภาคอีสาน
และภาคกลาง ผลิตภั ณฑ์ที่ผ ลิตได้ขณะนั้นคื อ โอ่ง อ่าง และไห ผลิต ภัณ ฑ์เนื้อดีที่ผลิตได้บ้างจะใช้วัต ถุดิบจาก
ต่างประเทศ
8) สมัยรัช กาลที่ 8 และสมั ยรัช กาลที่ 9 (สมัยปั จจุบัน ) การประกอบ
การ
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดิน เผาหรือ อุต สาหกรรมเซรามิก ส์ ถ้าจะให้ได้ผลดีจะต้อ งอาศั ยหลักวิชาการเทคโนโลยี
เข้าร่วมประกอบกับคุณ ภาพของวัต ถุดิบที่ใช้ การพัฒ นาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ด้ านวิช าการและเทคโนโลยีใ น
ประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน มีส่วนช่วยเป็นอัน
มากในปี พ.ศ. 2478 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เริ่มดาเนิ นงานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา ต่ อมาในปี พ.ศ. 2479
ได้ เริ่ มมีก ารพัฒ นาบุค ลากรเกี่ย วกับเครื่ อ งปั้น ดิ น เผาโดยการส่ง เจ้าหน้ าที่ไปรับการฝึก อบรมเพิ่ มเติ ม ใน
ต่างประเทศแล้วกลับมาพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาโดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมเพิ่มเติ ม
ในต่างประเทศแล้วกลับมาพัฒ นาบุค ลากรของกรมด้านวิช าการและเทคโนโลยี และได้ทาการศึกษาวิจัยวัตถุดิ บ
โดยการสารวจ วิเ คราะห์ และทดสอบวัต ถุดิ บภายในประเทศ เช่น ดิ น และหิน ชนิด ต่ าง ๆ ที่ ใช้ทาผลิตภัณฑ์
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เครื่อ งปั้น ดิ น เผา ผลจากการส ารวจและการวิเ คราะห์วิจัย พบว่า ประเทศไทยมีวัต ถุดิ บชนิด ดี ปริมาณมาก
สามารถใช้ทาเครื่องปั้นดิน เผาชนิดดีได้ เป็นผลให้การลงทุนสร้างโรงงานเครื่องปั้นดิ นเผาขึ้นอีก มาก ในปี พ.ศ.
2503 คณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน (BOI) ได้ ประกาศให้การสนับสนุน และส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2508 จึง มีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ส์เกิดขึ้น 8 แห่งที่
ได้ รั บบัตรส่ งเสริมการลงทุน ผลิต ภัณ ฑ์ที่ ผลิตได้มีก ระเบื้ องปูพื้ น กระเบื้ องบุผนั งกระเบื้องโมเสค และเครื่อ ง
สุขภัณ ฑ์ และในปี พ.ศ. 2508 นี้เ อง สภาพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานัก นายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุน
โดยให้โครงการพัฒ นาอุต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผา อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ ปลายแผนที่ 1 จนถึงแผนที่ 4 ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ได้ เจริญก้าวหน้าและพัฒ นาไปอย่างมาก มี
โรงงานเซรามิกส์ขนาดใหญ่ประมาณ 10 โรงงาน ตั้ง อยู่ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง โรงงานขนาดเล็กอีก
หลายร้อยโรงงานกระจัด กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดลาปาง มีอยู่ประมาณ 50 โรงงานโรงงาน
เหล่านี้ผ ลิ ต ถ้วย ชาม เครื่อ งสุขภัณ ฑ์ เครื่อ งโลหะเคลือ บ โมเสค กระเบื้ อ ง กระเบื้อ งประดั บ ผนัง เครื่อ ง
ฉนวนไฟฟ้ า และอิ ฐก่ อ สร้า ง ปริ มาณการผลิต พอเพี ย งต่ อ การใช้ ภ ายในประเทศและยั ง ส่ ง ออกขายยั ง
ต่างประเทศในปี พ.ศ. 2528 ประมาณ 500 ล้านบาทในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ ล อดุล ยเดช
รัชการปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานมีหน่วยงานในสังกัด
2 หน่วยงาน ซึ่งทา
การวิจัยและพัฒ นาอุต สากรรมเซ รามิก ส์ คือ ศูน ย์วิจัย แล ะ พัฒ นาอุต สาหกรรมเครื่อ งปั้น ดิ น เผา กรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วพป. วศ.) และสาขาวิจัยอุต สาหกรรมโลหะและเซรามิกส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (สวช. วท.) (สุ จิต ต์ วงษ์ เ ทศ, 2550) กล่ าวโดยสรุป ได้ ว่า เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาเป็ น
ศิล ปกรรมแขนงหนึ่ งของมนุษย์ ที่ได้สืบสานทากันมาแต่โ บราณกาลที่เ ก่าแก่ ที่สุด และยัง สามารถถ่ายทอดมา
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ในการท าเครื่อ งปั้ น ดิ น เผาในสมั ย แรกเริ่ม จากหลั ก ฐานข้อ มู ล การศึ ก ษาค้ น คว้ าได้ พ บ
เครื่อ งปั้น ดินเผาราวก่อนคริสตกาลประมาณ 1,500-4,000 ปี ผลิตภั ณฑ์ที่ค้น พบได้ แก่ อิฐ ชนชาติที่เก่าแก่ ที่สุด ที่
รู้จักการทาเครื่องปั้นดินเผา คือชาวอียิปต์ โบราณ ซึ่งอาศัยอยู่ตามริมฝั่งน้าไนต์ ตามประวัติศาสตร์การขุดค้นพบ
ซากของเหยือ กน้า ได้ ทาการวิจัยศึ ก ษาเครื่องปั้นดิ นเผานี้มีอายุถึงหมื่นปีล่วงมาแล้ว และยังมี ช นชาติ เก่าแก่ ที่
สามารถทาเครื่อ งปั้น ดิ น เผาได้ เ ช่น เดี ย วกัน ได้ แ ก่ ชาวจีน ญี่ ปุ่น เปอร์เ ซีย อาหรับ กรีก โรมัน เป็น ต้ น
เครื่อ งปั้น ดินเผา เป็นศิล ปะโบราณวัต ถุที่มีอยู่ในทุกชนชาติ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของแต่ล ะ
ชาติ สืบเนื่อ งกันมา ต่ างมีแนวความคิ ดในการสร้างหรือ ประดิ ษฐ์วัตถุเ ครื่อ งใช้ต่าง ๆ เป็น แบบของตนเองให้
สอดคล้อ งกับวิถีก ารดาเนินชีวิตของแต่ละที่ เดิ มจะทาขึ้นจากเนื้อดิน หยาบ ๆ ต่อมาก็มีการพัฒ นาขึ้น ทั้งวิธีการ
รูปแบบ ทรวดทรง คุณค่าทางการใช้ส อย การตกแต่งสีและลวดลายให้งดงาม
2.2 ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อ มูล สภาพทั่วไป ทาเลที่ตั้ ง ต าบลปทุมเป็น 1 ใน 11 ต าบลในเขตอ าเภอเมือ งอุบลราชธานี จัง หวัด
อุบลราชธานี มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน ดังนี้
ทิศเหนือ
จรดกับ อ่างเก็บน้าห้วยวังนอง
ทิศใต้
จรดกับ แม่น้ามูล
ทิศตะวันออก จรดกับ ตาบลกุดลาด อาเภอเมืองอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก จรดกับ อ่างเก็บน้าห้วยวังนองตอนใต้
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มีเ ขตปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คื อ หมู่ 1 บ้านปากห้วยวังนอง หมู่ 2 บ้านสร้างทราย หมู่ 3 บ้านดงห่องแห่ หมู่ 4 บ้านโนนสมบูร ณ์ หมู่ 5 บ้านดงเจริญ หมู่ 6 บ้านท่ าเตาไห หมู่ 7 บ้านปทุม หมู่ 8 บ้าน-ประชา
สรรค์ หมู่ 9 บ้านโนนม่วงพัฒนา หมู่ 10 บ้านร่วมใจ หมู่ 11 บ้านหนองบก และ หมู่ 12 บ้าน-ชลประทาน
คาขวัญของตาบล “ตาบลปทุมเขตลุ่มแม่น้ามูล ประเพณีงานบุญแห่พ ระเวส เขตอุทยานวัง -มัจฉาห้วยวัง
นอง แหล่ง ของดี หัตถกรรมเครื่อ งปั้น ดิ นเผา วัฒ นธรรมเก่าท่าเตาอิฐ ” ผลผลิต ที่ส าคัญและมีชื่อ เสียง ได้ แก่
เครื่องปั้นดินเผา (องค์การบริหารชุมชนตาบลปทุม, 2560: เว็บไซต์)
ชาวต าบลปทุม จัง หวัด อุบ ลราชธานี เป็น ชุมชนเครื่อ งปั้น ดิ น เผา ที่มีความเป็น อั ต ลัก ษณ์ และเป็น ภู มิ
ปัญญาที่สืบทอดกัน มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการผลิตอย่างต่อ เนื่องโดยมีการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ในท้องถิ่นของ
ตน ทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบจนกลายเป็นเอกลักษณ์สืบทอดต่อกันมาจากรุ่น สู่รุ่น เครื่องปั้นดิน เผาจึงเป็น
สิ่งที่ส ามารถบ่ง บอกถึงวิถีก ารดาเนินชีวิต พัฒ นาการทางสัง คมและวัฒ นธรรมของชุมชนได้ เป็นอย่างดี โดยใน
ชุมชนมีประชากรที่ประกอบอาชีพปั้น เครื่องปั้นดิ น เผาสูง ถึง จานวน 201 ราย จากจานวน 300 กว่ารายใน
จังหวัด อุบลราชธานี เป็นลัก ษณะของการประกอบอาชีพในครัวเรือน เครื่อ งปั้นดิน เผาที่พ บว่า ทาการผลิตเพื่อ
จาหน่ าย เช่น ครก กระถางต้นไม้ หม้อ ไห อ่างบัว แจกัน ถ้วยชาม ฯลฯ โดยอาชีพ เครื่องปั้นดิน เผาของชุมชน
ปากห้วยวังนองได้ เริ่มต้น โดย นายสุวรรณ พงษ์พีร ะ ซึ่งเดิ มทางานในโรงงานเครื่อ งปั้นดิ นเผาที่จังหวัด ราชบุรี
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ต่อ มาได้อ พยพมาอยู่ที่จัง หวัดอุบลราชธานี ได้น าความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพ
ประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้ ตั้ง โรงงานขึ้นที่ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง เพราะเป็นบริเวณที่มีดินเหนี ยวสามารถทา
เครื่องปั้น ดิน เผาได้ ดีและเหมาะสม ต่อ มาได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ คนในชุมชน และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ใ นขั้นตอนการทาเครื่อ งปั้น ดิ น เผา ทาให้ปัจจุบัน เครื่องปั้น ดิ น เผาของชุมชนปากห้วยวังนองมีชื่อเสียง
(องค์การบริหารชุมชนตาบลปทุม, 2560: เว็บไซต์) ซึ่งผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสามารถจัดให้อยู่ในรูปแบบหัต
กรรมพื้นบ้านเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ที่ตั้งของแหล่งชุมชนเครื่องปั้น ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี เป็น พื้นที่ริมแม่น้ามูล แหล่งดิ นคุณ ภาพดี ในการ
ทาเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีตาแหน่งทางธรณีวิทยาที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ ตาบลกุดลาด อาเภอวาริน ชาราบ
ตาบลท่าไหน อ าเภอเขื่องใน ตาบลนาพิน อ าเภอตระการพืช ผล และตาบลเมืองเดช อ าเภอเดชอุดม แหล่งดิ น
เหนี ยวสีมีเ นื้อ ที่ร วมประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณส ารองรวม 14 ล้านตั น มีก ารใช้ประโยชน์ดิ น
เหนียวสีเพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิด (กรมทรัพยากรธรณี , 2559: เว็บไซต์)
ปัจจุบัน ได้ มีโ ครงการวิจัยและพัฒ นารูปแบบการจัด การการท่องเที่ยวกลุ่มเครื่อ งปั้นดิ น เผาเข้ามาศึก ษา
เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนปทุมเกี่ยวกับการทาเครื่อ งปั้นดิ นเผา โดยทาการทดลองใช้รูปแบบการท่อ งเที่ยว
เพื่อ เป็น การประชาสัมพัน ธ์ต ลอดจนส่ง เสริมให้เยาวชนหันมาอนุรักษ์และให้ความส าคัญกับ ผลิต ภัณ ฑ์ช ุมชน
บ้านเกิด (สานัก งานการ ท่อ งเที่ยวอุบลราชธานีเขต 2, 2559: เว็บไซต์) การที่มีภาครัฐสนับสนุนในการอนุรัก ษ์
ภูมิปัญญาและทาให้เกิดจิตสานึกรักบ้านเกิดถือเป็นการจัดการองค์ความรู้อีกทางหนึ่ง
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2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Suja R. Nair (2009) ได้ ให้ค าจากัดความพฤติ กรรมผู้บริโภคว่าเป็น การศึก ษาเรื่อ งการจ่ายเงิน มีความ
พยายามที่จ ะได้ มาของสิ่ง ที่ ต้ อ งการ และเวลาที่ผู้บ ริโ ภคไปหาของที่ได้ ม าโดยใช้ก ารตั ด สิ น ใจด้ วยตั วเอง
พฤติกรรมของผู้บริโภคนี้อธิบายเกี่ยวกับการตอบคาถามดังนี้
ใครซื้อ บริการและผลิตภัณ ฑ์ และซื้ออย่างไร ไปซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อ ไหร่ ทาไมถึง ซื้อ ซื้อ บ่อยแค่ไหน ปัจจัยที่
กระทบต่ อการตัด สิน ใจของผู้บริโภค ได้ทาให้เ กิดค าถามขึ้น จากที่ได้ กล่าวมาแล้ว คือ จานวนประชากร เช่น คน
ตั ด สิน ใจซื้อ คนใช้ งาน คนซื้ อ และคนที่มี อิทธิพ ลต่ อ การซื้ อ โดยมีขั้ น ตอนการตั ด สิน ใจ (the process of
decision making) (Jerman and Zavrsnik, 2016: website)
การตัด สิน ใจในการซื้อ (The buying decision) เกิดขึ้นโดย ผู้บริโภค ดูจากข้อมูลพื้นฐานของสิน ค้าที่
ต้องการ ดังนั้น บริษัท หรือ องค์กร ต้องทาความเข้าใจว่าข้อมูลที่มีมีมากเพียงไรที่ควรสื่อออกไป
พฤติ กรรมผู้บริโภค ได้ รวมถึงขั้น ตอนของจิตวิทยาซึ่งผู้บริโภคสนใจในการรับรู้และเข้าใจข้อมูล การระบุ
ความต้อ งการ ความต้ องการแก้ปัญ หา การกระทาและใช้แผนในการตั ดสินใจในการซื้อ (buying decision
making) พฤติ ก รรมผู้บริโภค (Consumer behavior) (Blythe, 2013) ยัง ศึกษาถึ งเรื่อ งบริษัทจะด าเนิน งาน
อย่างไรเมื่อ ได้รับข้อมูล มาและจัด การเกี่ยวกับบริการสิน ค้าที่ได้มา อย่างไรก็ต ามพฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงความ
เข้าใจในคาถามเช่น เมื่อไหร่ อะไร อย่างไร ที่ไหน บ่อยแค่ไหนจากใคร จากที่ Jeff Bray (2008) ได้ กล่าวว่า
การตั ด สิ น ใจการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภคถู ก สนใจจากนั ก วิจั ย มากว่ า 300 ปี John von Neumann, Oskar
Morgenstern and Nicholas Bernoulli ได้ทดลองพื้น ฐานการตัดสิน ใจซื้อของผู้บริโภค เป็น โมเดล โดยส่วน
ใหญ่ มาจากการศึ ก ษาทฤษฎีอ รรถประโยชน์ “utility theory” (Bray, 2008) ทฤษฎีอ รรถประโยชน์เป็ น
ทางเลือ กของผู้บริโ ภคโดยคาดหวัง สิ่ง ที่ได้ จาการตัด สิน ใจของผู้บ ริโ ภค เพื ่อ ความพึง พอใจ จากการใช้
ผู้บริโ ภคดู ส ถิติ เ พื่อ การตั ด สิน ใจและตั ด สิ น ใจด้ วยความสนใจของตั วเองเท่านั้ น (Schiffman and Kanuk,
1994)
พฤติ กรรมผู้บ ริโ ภค คือ การศึ ก ษาเกี่ยวกับ กระบวนการทั้ง หมดเมื่อ บุคคลเดี ยวหรือ กลุ่ม เลือ กซื้อ
เลือ กใช้ หรือ เลือ กบริก าร สิน ค้ า ประสบการณ์ หรือ ความคิด ที่ความพอใจของความจาเป็น และต้ องการ
(Solomon, M. and et al, 2006)
Schiffman and Kanuk (2007) ก็ได้ ให้คาจากัด ความเรื่องพฤติก รรมผู้บริโภคคล้าย ๆ กับ Soloman
and Bamossy ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคแสดงถึงการค้นหา การซื้อ การประเมินค่า การใช้ง าน ของการบริการและ
สิน ค้าที่พ วกเขาความหวัง จะจะตอบสนองความต้ อ งการของพวกเขาด้ว ยความ พึง พอใจ (Schiffman and
Kanuk, 2007)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
ทฤษฎี เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ (AIDA) (St.Elmo Lewis, 1898; อ้างอิง จาก ณภัทคอร ปุณ ยาภา
ภัสสร, 2560: เว็บไซต์) ประกอบด้วย
2.4.1.1 ความตั้ ง ใจ (Attention) เริ่มต้ น ที่ผู้บริโภคจะต้ อ งรู้จัก สิน ค้าและบริก ารนั้น ก่อ น ซึ่ง ก็
เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมีความตั้งใจในการรับสาร
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2.4.1.2 ความสนใจ (Interest) นอกจากการรู้จักสินค้าแล้วก็ยัง ไม่เพียงพอผู้บริโภค ต้อ งถูก เร้า
ความสนใจ จนสามารถแยกแยะสินค้านี้ออกจากสินค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาด
2.4.1.3 ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ ถูก กระตุ้ น จะกลายเป็ น ความอยาก ความ
ปรารถนา ที่จะได้ค รอบครองสิน ค้านั้น ตามปกติ ความปรารถนาจะเกิดขึ้น จากการเห็น ประโยชน์ที่สิน ค้านั้น
เสนอให้หรือจากการเห็นหนทางแก้ปัญหาที่มีอยู่ที่สินค้านั้นหยิบยื่นให้
2.4.1.4 การกระทา (Action) เมื่อความปรารถนาเกิดขึ้น แล้ว กระบวนการซื้อจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อ
ผู้บริโภคก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุด ท้ายคือการซื้อสินค้า จากแนวการตัดสิน ใจ สรุปได้ว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการ
ที่ผู้บริโภคตัดสิน ใจว่าจะซื้อ ผลิตภั ณ ฑ์หรือ บริก ารใด โดยมีปัจจัยคือ ข้อมูล เกี่ยวกับตั วสินค้า สังคมและกลุ่ มทาง
สังคม ทัศนคติของผู้บริโภคเวลาและโอกาส ความตังใจ ความสนใจ ความปรารถนาและการกระทา
Barnard (1948) กล่าวว่า การตั ดสิน ใจ คือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือ กต่าง ๆให้เหลือ
ทางเดียว
2.4.2 ความหมายของแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่
มีอยู่ เพื่อให้ได้ทางเลือ กที่ดี ที่สุด และตอบสนองความต้อ งการของตนเองให้ได้ มากที่สุด โดยมีผู้ให้ความหมาย
ของการตัดสินใจไว้ดังนี้
การตั ดสินใจ หมายถึง การเลือ กที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะ จากบรรดาทางเลือกต่าง ๆ
โดยเลือกเอาวิธีปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง จากวิธีปฏิบัติหลาย ๆ อย่าง ๆ ที่มีอ ยู่ รวมถึงกระบวนการคัด เลือ ก
แนวทางปฏิบัติ จากทางเลือกต่ าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์ที่ต้อ งการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการแก้ไข
ปัญหา (Welters, 1987)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ได้ ให้ความหมายของการตั ด สิน ใจของผู้บริโ ภคที่จะซื้อหรือ
ปฏิเสธผลิตภัณ ฑ์ เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายส าหรับนักการตลาดซึ่งชี้ความสาคัญว่า กลยุทธ์ก ารตลาดฉลาด
มองการณ์ ไกลและมีประสิทธิผ ลหรือชี้ว่ามีก ารวางแผนที่เลวและผิด พลาด ดั งนั้น นัก การตลาดจะสนใจใน
กระบวนการตัด สินใจซื้อ ของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัด สิน ใจมากกว่าหนึ่ง ทางเลือ กขึ้น ไป การตัด สินใจว่าจะไม่
ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสิน ใจซื้อ เป็นลาดับขั้นตอนใน
การตัด สิน ใจซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้ วย การรับรู้ มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา (2554) กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ตั้ งแต่การรับรู้ความต้ องการ และค้นหาข้อมูลสินค้าที่ต้องการ
เปรียบเทียบคุ ณภาพและราคา สุดท้ายจะเปิด ทางเลือกว่าเลือกสินค้าไหนที่ได้ ตรงความต้อ งการถึงจะตัด สินใจ
ซื้อ
ฉัต ยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2545) กล่าวว่า การตั ด สิน ใจซื้อ หมายถึง กระบวนการ
ในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ
ของสินค้ าและบริก ารอยู่เสมอในชีวิตประจาวัน โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ สิน ค้าหรือ บริก ารตามข้อ มูล และ
ข้อจากัดของ สถานการณ์ ซึ่ง ถ้านักการตลาดสามารถทาความเข้าใจและเข้าถึง จิตใจของผู้บริโภคการกระจาย
สินค้าและสร้างความยอมรับของผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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Schiffman and Kanuk (1994) ได้ ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
หมายถึง ขั้น ตอนในการเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไป พฤติก รรมผู้บริโภค จะพิจารณาในส่วน
ที่เกี่ยวข้อ งกับกระบวนการตัด สิน ใจ ทั้ง ด้านจิตใจ (ความรู้ส กนึกคิด) และพฤติ กรรมทางกายภาพ การซื้อ เป็น
กิจกรรมด้านจิต ใจ และกายภาพซึ่ง เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหล่านี้ ทาให้เ กิด การซื้อ และเกิด
พฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
จากความหมายดั งกล่าวมาข้างต้ น สรุปได้ ว่า การตั ดสินใจซื้อ คือ กระบวนการใน การเลือ ก
ทางเลือ กทางใดทางหนึ่ง ที่ดี ที่สุด เพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่ง ที่ต้ องการ รวมไปถึง การตั ก สิน ใจซื้อ ของผู้บริโ ภคในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
2.4.3 องค์ประกอบของแนวความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539) ปัจจัยที่มีต่ อการตั ดสินใจของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคแต่ละคน
จะมี ค วามแตกต่ างกั น ในด้ านต่ าง ๆ ซึ่ง เป็ น ผลมาจากความแตกต่ า งกัน ของลั ก ษณะทาง กายภาพ และ
สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้น นักการตลาดจึง
จาเป็น ต้ อ งศึ ก ษาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่ง จะมีผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้อ ของผู้บริโ ภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่ง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 ประการ ได้แก่
2.4.3.1 ปัจจั ยภายใน เป็น ปัจจั ยที่เกิ ดขึ้น จากตั วบุ คคล ในด้ านความคิด และการแสดงออก ซึ่ง มี
พื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยที่ปัจจัยภายในประกอบไปด้วย
1) ความจาเป็น ความต้ องการ ความปรารถนา ซึ่ง เป็น จุดเริ่มต้ น ของความต้ องการใน
การใช้สินค้าหรือบริการ
2) แรงจูงใจ เมื่อ บุค คลเกิดปัญหาทางการหรือ ในจิต ใจขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูง ใจในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
3) บุค ลิก ภาพ เป็น ลัก ษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก ความคิด ความ
เชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจต่าง ๆ
4) ทัศนคติ เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่ อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล
5) การรับรู้ เป็น กระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิด หรือ การกระทาของ
บุคคลอื่น
6) การเรี ยนรู้ เป็ น การเปลี่ ยนแปลงพฤติ ก รรมของบุค คลที่ เ กิด จากการรับ รู้แ ละ
ประสบการณ์ของแต่ ละบุคคล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงและคงอยู่ในระยะที่ค่อนข้างยาวนาน
2.4.3.2 ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เ กิดจากสิ่งแวดล้อ มรอบตัว บุคคลซึ่ง จะมีอิทธิพ ลต่ อ
ความคิ ดและความ พฤติ กรรมของผู้บริโภค โดยปัจจัยภายนอกแบ่ง ออกเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการ
ได้แก่
1) สภาพเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่กาหนดอานาจซื้อของผู้บริโภค
2) ครอบครัว การเลี้ ยงดู ในสภาพครอบครัวที่ แตกต่ างกัน ส่ง ผลให้ บุค คลมี ความ
แตกต่างกัน
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3) สัง คม เพื่อ การยอมรับเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของสัง คม เรียกว่า กระบวนขัด เกลาทาง
สังคม ประกอบด้วยรูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยมของสังคม และความเชื่อ
4) วัฒนธรรม เป็นวิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือว่าดีงามและยอมรับปฏิบัติ มาเพื่อให้
สังคมดาเนินและมีพัฒ นาการไปได้ด้วยดี บุค คลในสังคมเดียวกันจึง ต้องยึดถือ และปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมเพื่อการ
อยู่เป็น ส่วนหนึ่งของสังคม
5) การติ ด ต่ อ ธุร กิจ หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโ ภคจะได้ พ บเห็น สิน ค้าหรือ บริก ารนั้น ๆ
สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จักและพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั้น
6) สภาพแวดล้ อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่ วไป เช่น ความปรวนแปรของ
สภาพอากาศ การขาดแคลนน้าหรือเชื้อเพลิง ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
จากแนวคิดข้างต้นทราบว่าลัก ษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีผ ลต่อการตัดสิน ใจของผู้บริโภค
เพราะแต่ล ะบุค คลมีค วามแตกต่ างกัน ทาให้ก ารตั ด สิน ใจแตกต่ างกัน ซึ่ง มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้าของ
ผู้บริโภค
2.4.4 กระบวนการการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการการตัด สิน ใจซื้อของผู้บริโภค (อดุ ลย์ จาตุรงคกุล, 2543) ได้ กล่าวไว้ว่ากระบวนการ
ตัดสินใจซื้อประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
2.4.4.1 การตระหนักถึงความต้อ งการ (Need Recognition) เป็นจุดเริ่มต้น ของกระบวนการซื้อ
ซึ่งผู้ซื้อ ตระหนักถึงปัญหาหรือความต้อ งการ ผู้ซื้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผู้ซื้อเป็น อยู่จริง
กับ สภาวะที่ เ ขาปรารถนา ความต้ อ งการอาจถูก กระตุ้ น โดย ตั วกระตุ้ น จากภายใน(Internal stimulus)
ตัวกระตุ้นภายใน เป็น ความคิดและพฤติกรรมส่วนตัว กระตุ้ นความต้องการที่มีอยู่ปกติ เช่น ความหิว กระหาย
เพศ เป็น ต้ น ในระดั บ สูง พอที่ จะกลายเป็น เป็ น แรงดั น นอกจากนั้น ความต้อ งการอาจถูก กระตุ ้น จาก
ตั ว กระตุ ้น ภายนอก (External stimulus) ซึ่ง คือ ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) (Kotler,
2000) คื อ สิน ค้า ราคา สถานที่ โปรโมชั่น และ ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายและ
การเมือ ง การระบุความต้อ งการ เป็นที่ รู้ว่าความต้ องการของผู้บริโภคและองค์ก รจาเป็น ที่จะต้ องสนับสนุน
ส่ว นประสมทางการตลาด (marketing mix) (Kotler, 2000) เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บริ โ ภค
(Lakshmi, 2013)
2.4.4.2 การเสาะแสวงหารข่าวสาร (Information Search) ถูกค้นหาหลังจากผู้บริโ ภคต้อ งการ
สินค้าแล้วข้อมูล ที่ต้องการก็จะถูกพบ (Lockton, Harrison and Stanton, 2012) โดยผู้บริโภคที่ถูกกระตุ้นเร้า
อาจจะหรือ อาจจะไม่ เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้ น ถ้ าแรงผลัก ดั น ของผู้บริโ ภคแข็ง แกร่ง และสิ น ค้าที่จ ะ
ตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอื้อม ผู้บริโภคมักจะหาทางซื้อมัน มิฉะนั้นแล้วผู้บริโ ภคอาจเก็บไว้ในความทรงจา หรือไม่ก็
ทาการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เ กี่ยวข้อ งกับความต้ อ งการดัง กล่าว ผู้บริโ ภคอาจหาข่าวสารได้ จากหลายแหล่ง
เช่น
1) แหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้คุ้นเคย
2) แหล่ง พาณิ ช ย์ ได้ แก่ โฆษณา พนัก งานขาย ตั วแทนจาหน่าย หีบห่อ การตั้ ง แสดง
สินค้า
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3) แหล่งสาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชนองค์การเพื่อผู้บริโภค
4) แหล่งที่เกิดจากความชานาญ ได้แก่ การจับถือการตรวจสินค้าและการใช้บริการ
2.4.4.3 การประเมิน ทางเลือ ก (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมิน ของทัศนคติต่ อ
สินค้ าที่ใกล้เคียงกัน จะถูกประเมิน จากแล่ง ที่มา (Batra, Kazmi and Batra, 2009) เราได้เห็นวิธีการที่ผู้บริโภค
ใช้ข่าวสารเพื่อ ให้ได้มาซึ่งชุด ของตราที่เลือ กไว้เพื่อ การพิจารณาการตั ดสิน ใจเป็นขั้นสุด ท้าย ผู้บริโภคเลือ กตรา
ด้วยวิธีใด นักการตลาดจะต้ องรู้เกี่ยวกับการประเมินทางเลือก นั่นคือวิธีก ารที่ผู้ บริโภคใช้ข่าวสารเลือ กตรายี่ห้อ
ในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดต้องก่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ
2.4.4.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจในการซื้อ เกิด ขึ้นหลัง จากผู้บริโภค
พึงพอใจในสินค้ า ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดลาดับความชอบตรายี่ห้อ ต่าง ๆ ใน แต่ ละตัวเลือกและ
ก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้นโดยทั่วไปการตัด สินใจซื้อ ของผู้บริโ ภคมักจะทาการซื้อ ตราที่ชอบมากที่สุด แต่ ทว่ามี
ปัจจัย 2 ประการอาจเข้ามา ขวาง ระหว่างความตั้งใจกับการตัดสินใจ
2.4.4.5 พฤติ กรรมหลัง ซื้อ (Post purchase Behavior) พฤติ ก รรมหลังการซื้อ ซึ่ง จะรู้หลังจาก
ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริษัทจาเป็นที่จะต้อ งไปสังเกตการดู ความพึง พอใจของลูกค้า งานของนัก การตลาดมิได้
จบสิ้นลง เมื่อมีก ารซื้อสินค้า ผู้บริโภคจะเกิดความพอใจหรือไม่พ อใจและจะก่อ พฤติกรรมหลังการซื้อขึ้น ปัญหา
อยู่ที่ว่าอะไรเป็นตั วก าหนดว่ าผู้ซื้อพอใจหรือไม่พ อใจในการซื้อ คาตอบก็คือขึ้นกับความสัมพัน ธ์ระหว่างความ
คาดหมายของผู้บริโภค กับการปฏิบัติ ของสินค้า
ถ้าสินค้าน้อยกว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะผิดหวัง ถ้า
ตรงกับความคาดหมาย ผู้บริโภคจะพอใจ ถ้าดีเกิน ความคาดหมาย ผู้บริโ ภคจะปลื้มปิติยิน ดีมาก ผู้บริโ ภคอิง
ความคาดหมายไว้กับข่าวสารที่เขาได้รับจากผู้ขาย เพื่อน ๆ และแหล่ง อื่น ๆ ถ้าผู้ขายอ้างการปฏิบั ติง านของ
สินค้าของเขาเกินความเป็นจริง ผลก็คือ ผู้บริโ ภคจะไม่พ อใจ ดังนั้นผู้ขายจะต้องซื่อ สัตย์ในการเสนอข้ออ้างของ
สินค้าของเขา
สรุป กระบวนการการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะทาการตัดสินใจซื้อ แบบมี
ขั้น ตอน กล่า วคื อ ผู้บ ริโ ภคต้อ งมีค วามต้ อ งการและทาการเสาะแสวงหาข้องมูล มาประกอบการพิจารณา
เพื่อก าหนดแนวทาง และประเมินทางเลือ กว่าจะตั ด สิน ใจซื้อ สินค้าหรือ บริก ารนั้น และนักการตลาดต้ อ งให้
ความสาคัญอย่างมากกับพฤติกรรมหลังการซื้อหรือใช้บริการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด และถ้า
ผู้บริโภคไม่เกิดความพึงพอใจก็ต้อ งหาว่าเกิดจากปัญหาอะไรแล้วทาการแก้ไขเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหมายของผู้บริโภคตรงกับการปฏิบัติงานของสินค้า
2.5 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสิน ค้าที่ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้
ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดี จ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึง
มีก ารจัด จาหน่ ายกระจาย
สิน ค้าให้สอดคล้องกับพฤติ ก รรมซื้อหาเพื่อ ความสะดวกแก่ลูกค้าด้ว ยความพยายามจูง ใจให้เกิดความชอบ ใน
สินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง (เสรี วงษ์มณฑา, 2552)
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2.5.1 ความหมายและองค์ประกอบส่วนประสมการตลาด
การตลาด คื อ การระบุและตอบสนองความต้ อ งการของมนุษย์และสังคม นั่น คือ “ตอบสนอง
ความต้ อ งการอย่างได้ ผ ลประโยชน์ ” มีเ อกลัก ษณ์ หลัก ๆ 10 อย่าง คือ ผลิต ภัณ ฑ์ บริก าร ประสบการณ์
บุคคล สถานที่ สิทธิ ครอบครอง องค์กร ข้อมูล และความคิด
ส่ว นประสมการตลาด McCarthy ได้ พู ด ถึง กิ จกรรมทางการตลาดอย่างมากใน ส่วนประสมทาง
การตลาดมี ผลิต ภัณฑ์ ราคา สถานที่ และโปรโมชั่น โดยผลิต ภัณฑ์ รวมถึง ความหลากหลายสิน ค้า คุณภาพ
การออกแบบ การใช้งาน ชื่อ สิน ค้ า แพ็ก เกจ ขนาด บริก าร การรับประกัน การรับคืน สิน ค้า ราคา ราคาคือ
ส่วนลด งบประมาณ ระยะเวลาการจ่าย เครดิต โปรโมชั่น รวมถึง โปรโมชั่น ทางการขาย โฆษณา การบัง คับ
ขายให้ได้ขายออกเร็ว ๆ ประชาสัมพัน ธ์ การตลาดแบบโดยตรง สถานที่ คือ ช่ อ งทางการขาย สิ่งที่ครอบคลุม
การจัด ประเภท สถานที่ รายการสิน ค้ าใน สต็ อ ก การขนส่ง ทั้ งนี้ ก ารที่ก ล่าวมาแล้วนั้น เป็น อะไรที่ก ว้าง
ซับซ้อน หลากหลายของการตลาด อย่างไรก็ตาม 4Ps ก็ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของการตลาด
ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาดเป็น
ปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้อ งสร้างส่วนประสมการตลาดที่เ หมาะสมในการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) และเป็นปัจจัยทางการตลาดต้องตอบสนองความต้อ งการ
ของตลาดเป้าหมาย เกี่ยวข้อ งกัน 4 ส่วน คือ ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา การจัด จาหน่าย และการส่ง เสริมการขาย
(Boone and Kurt, 1989)
ส่วนประสมกาตลาด ประกอบด้ วย ผลิต ภัณ ฑ์ (Product) การจั ด จ าหน่ าย (Place) การ
กาหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาดได้ อีก
อย่างหนึ่ ง ว่า 4 P’s ส่วนประกอบทั้ง 4 ตั วนี้ ทุก ตัว มีความเกี่ยวพันกัน P แต่ ละตั วมีความส าคัญเท่าเทียมกัน
แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารการตลาดแต่ล ะคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้าหนั กที่ P ตั วใดมากกว่า เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผู้บริโภค
2.5.1.1 ผลิตภั ณ ฑ์ (Product) เป็น ปัจจัยแรกที่จะสามารถสนองความจาเป็นและความต้อ งการ
ของลูก ค้ าได้ ผลิต ภัณ ฑ์อาจเป็น คุณ สมบัติที่แตะต้ องได้ และแตะต้อ งไม่ได้ ส่วนประกอบของผลิต ภัณ ฑ์ ได้ แก่
ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ คุ ณ ภาพสิน ค้ า ชื่อ เสียงของบริษัท การรับ ประกัน และบริก าร ต้ อ งมี ก าร
ปรับปรุง สิน ค้าหรือ บริการที่ผลิตขึ้น มาให้สอดคล้อ งกับความต้อ งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้น ถึง การสร้าง
ความพอใจให้แก่ผู้บริโภค
ปัจจุบันจะเห็น ได้ว่าผู้บริโภคให้ความสนใจและพิถีพิถัน ในการเลือกซื้อสิน ค้ามากกว่าแต่
ก่อ น บทบาทของการบรรจุภัณ ฑ์ จึง มีค วามส าคัญ ต่ อ ตั วผลิต ภั ณ ฑ์อ ย่างยิ่ง การบรรจุภัณ ฑ์ จะก่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์หลักอยู่ 2 ประการด้ วยกัน คื อ เป็น การป้อ งกัน คุณ ภาพของสิน ค้าและช่วยส่ง เสริมการจาหน่าย
ดังนั้น รูปร่างของภาชนะบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่ อในปัจจุบันจึงมีสีสัน และวัส ดุที่ใช้ทาหีบห่อแปลกใหม่กว่าเดิ ม
บ่อ ยครั้ง ที่ผู้บ ริโภคตั ด สิน ใจซื้อ สิ น ค้ าโดยค านึง ถึง ตั วบรรจุภัณ ฑ์ม ากกว่าตั วสิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ที่ ผ ลิต ขึ้น มา
จาหน่ายในตลาดจะต้องมีก ารก าหนดตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงว่าผลิตภั ณฑ์นั้น ๆ เป็น ของ
ผู้ผ ลิต รายใดรายหนึ่ง อย่ างชัดเจน ผู้บริโภคสามารถใช้ประสบการในอดี ตมาช่วยในการตัด สินใจซื้อได้ง่ายขึ้ น
และเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
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2.5.1.2 ราคา (Price) คื อ การกาหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิต ภัณ ฑ์ก่อนที่จะน าไปเสนอขาย
ก่อ นที่จะก าหนดราคาสินค้ า ต้อ งมีเป้าหมายว่าจะตั้ง ราคาเพื่อต้ อ งการกาไร หรือ เพื่อขายส่วนถือ ครองตลาด
(Market Share) หรือเพื่อ เป้ าหมายอย่างอื่น อีก ทั้งต้ อ งมีก ารใช้ก ลยุทธ์ในการ ตั้ งราคาที่จะทาให้เกิด การ
ยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่แข่งได้ในการแข่งขัน ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่อ งมือที่คู่แข่ง นามาใช้
ได้ ผ ลรวดเร็ว กว่า ปัจ จัยอื่ น ๆ เช่น การลดราคา อาจใช้จิ ต วิท ยา มาช่วยเสริมการตั้ งราคา ผู้ บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุ ณ ค่ าของผลิต ภัณ ฑ์กับราคาของผลิต ภัณ ฑ์นั้น ถ้าคุณ ค่าสูงกว่าราคา จะตั ด สิน ใจซื้อ
ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์การตลาดด้านราคาต้องคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) คุณค่าที่รับรู้ ในสายตาของผู้บริโภค ซึ่งพิจารณาว่าการยอมรับของผู้บริโภคในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสู่งกว่าราคานั้น ผลิตภัณฑ์นั้น
2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
3) การแข่งขัน
4) ปัจจัยอื่น ๆ
2.5.1.3 การจัดจาหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภั ณฑ์ที่ผู้ผ ลิต ผลิตขึ้น มาได้นั้น แม้ว่าจะมี
คุณภาพดี เพียงใด ถ้าผู้บริโภคไม่ทราบแหล่งซื้อ และไม่สามารถจะจัดหามาได้ เมื่อ เกิดความต้องการผลิตภั ณฑ์ที่
ผลิต ขึ้น มาก็ไม่ส ามารถตองสนองความต้องการผู้บริโภคได้ ดัง นั้น จาเป็นว่าต้อ งพิจารณาว่าที่ไหน เมื่อไร และ
โดยที่ใครจะเสนอขายสินค้า
การจาหน่ายแบ่ง กิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่อ งทางการจัด จาหน่าย (Channet of
Distribution) เน้น ถึง ชนิด ช่อ งทางจาหน่ายว่าใช้วิธีก ารขายสิน ค้าให้กับผู้บริโ ภคหรือ ผู้ใช้ทางอุต สาหกรรม
โดยตรง หรือ ขายผ่ านสถาบัน คนกลางต่ าง ๆ เช่ น พ่ อ ค้าส่ง (Wholesalers) พ่อ ค้าปลี ก (Retailers) และ
ตัว แทนคนกลาง (Agent Middleman) ที่มีต่ อ ตลาด อีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัด จาหน่ายสิน ค้าคือ การ
กระจ่ายตั วสินค้า (Physical Distribution) เป็นกิจกรรม
ที่เ กี่ยวข้องกับการกระจ่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภค การเลือกใช้วิธีก ารขนส่ง (Transportation) ที่ เหมาะสมในการแจกจ่ายสินค้า สื่อการขนส่งได้ แก่ การ
ขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ หรือ ทางท่อ การเลือ กทางใดทางหนึ่ง นั้น ต้ องคานึงว่าจะเลือกใช้
ทางใดถึงจะดี ที่สุด โดยเสียค่ าใช้จ่ายต่ าและสิน ค้านั้น ไปถึง ลูก ค้าทัน เวลา ขั้น ตอนที่ส าคัญ อีก ประการในการ
กระจายตัวสินค้า คือ ขั้นตอนการรักษาสินค้า (Storage) เพื่อรอการจาหน่ายให้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ
2.5.1.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติ ดต่อ สื่อสารไปยังตลาดเป้าหมายเกี่ยวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ โดยมีวัต ถุประสงค์ ที่จะแจ้งข่าวสาร ให้ลูก ค้าทราบว่ามีผ ลิต ภัณ ฑ์อ อกจาหน่ ายในตลาดพยายาม
ชักชวนให้ลูกค้ าซื้อ และเตื อนความทรงจากับตั วผู้บริโ ภค อาจทาได้ 4 แบบด้ วยกัน ซึ่งเราเรียนว่าส่วนประ
สมการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion Mix) หรือ ส่ วนประสมในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication
Process) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่ อสื่อสารแบบไม่ใช้บุคลากร โดยผ่านสื่อต่าง
ๆ และผู้อุปถัมภ์รายการต้อ งเสียค่ าใช้จ่ายในการโฆษณาประกอบด้ วยการโฆษณาผ่านหนัง สือ พิมพ์ วิทยุ ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต
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2) การขายโดยใช้พ นั ก งานขาย (Personal Selling) เป็น การเสนอขายสิ น ค้า แบบ
เผชิญหน้ ากัน (Face-to-Face) พนัก งานขายต้ องเข้าพบปะผู้ซื้อโดยตรงเพื่อ เสนอขายสิน ค้า การส่ง เสริม
การตลาดโดยวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นวิธีที่ดีที่สุด
3) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย (Seles Promotion) เป็ น กิ จ กรรมทางการตล าดที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยโดยพนักงาน และการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยกระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคให้
เกิดความต้องการในตัวสินค้า การส่งเสริ มการขายทาได้ ในรูปแบบของการลดราคา
แจกของกานัล และชิง
โชคเป็นต้น
4) การให้ข่าวและการประชาสัมพัน ธ์ (Publicity and Relation) การให้ข่าวเป็น การ
เสนอความคิ ดเกี่ยวกับสิน ค้ าหรือ บริก ารแบบไม่ใช้บุคคล โดยที่อ งค์กรที่เ ป็นเจ้าของผลิตภั ณ ฑ์นั้น ไม่ต้อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการเสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพัน ธ์ เป็น ความพยายามที่ได้ จัดเตรียมไว้ในองค์กร เพื่อ
ชักจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิด เห็น หรือทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เช่น การให้ ข่าวเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของ
องค์กรการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อ ม
และจัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากแนวคิด และทฤษฎีดั งกล่าว ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือ ที่สาคัญที่จะทาให้ธุร กิจ
สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถตอบสนองความต้ อ งการและความพึง พอใจของผู้บริโ ภค ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาด
2.5.2 ความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
Pradeep (2013) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคไว้ว่า
เป็ น รูปแบบการทาตลาดที่มุ่ ง เน้ น ไปยัง มุ มมองของผู้ซื้ อ เป็น หลัก โดยการทาการพั ฒ นาเพื่อ ท าการแก้ ไข
ข้อบกพร่องของรูปแบบส่วนประสมทางการตลาดเดิมที่มุ่งเน้นไปยังการทาการตลาดในมุมของผู้ขาย
บุริม โอทกานนท์ (2556) ได้ ให้ความหมายเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ดั ง นี้ คื อเป็นแนวคิด ด้ านการตลาดในด้ านการขายที่มุ่ง เน้น ให้ความส าคัญไปยัง ผู้บริโภคหรือ ลูก ค้า
เพื่อที่จะใช้ในการตอบสนองกับความต้ องการ โดยที่แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคนี้
พัฒนามาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเดิม
ความหมายของแนวคิ ด เกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโ ภค ของผู้วิจั ย
หมายถึง การตลาดในด้ านการขายเพื่อตอบสนองความต้อ งการ โดยให้ความส าคัญ แก่ผู้บริโภคมาเป็น อัน ดั บ
แรก
จากความหมายของแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโ ภคที่ได้กล่าวมา
นั้น บุริม โอทกานนท์ (2556) ได้ให้องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค คือ
2.5.2.1 ความต้ อ งการของผู้บริโภค (Consumer Wants and Needs) คือ การให้ความสาคัญ
ในการผลิตสินค้ า และสินค้าที่ผลิตออกมานั้นควรจะเป็นสิน ค้าที่ผู้บริโภคจะซื้อใช้เพื่อแก้ปัญหาการอยู่ร อดของ
ผู้บริโภค (Consumer Solution) แทนที่จะเป็นการอยู่รอดของผู้ผลิตและ ผู้จัดจาหน่าย
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2.5.2.2 ต้ น ทุ น ของผู้ บ ริโ ภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิ ด การตั้ ง ราคาโดยการ
พิจารณาถึง ต้ น ทุน ของผู้บริโ ภคที่ต้ อ งจ่ายเพื่อ ที่จะให้ได้ สิน ค้ามา ซึ่งการตั้ ง ราคานั้น ต้อ งคานวณถึง ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ผู้บริโภคต้อ งจ่ายออกไปก่อนที่จะจ่ายเงิน ซื้อ สินค้า ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในเรื่อ ง การเดิน ทาง ค่าจอด
รถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น
2.5.2.3 ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy) คือ การกระจายสินค้าใน ทุก ๆ
จุด ขายโดยพิจารณาจากความสะดวกในการซื้อ สิน ค้าและบริก ารของผู้บริโ ภคเป็น หลัก เนื่อ งจากในตอนนี้
ผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อที่ไหน ซื้อมากเท่าไร และซื้อเวลาใด มากกว่าการซื้อ ตามช่องทางที่ถูกกาหนด
ขึ้นจากผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย
2.5.2.4 การสื่อสาร (Communication) คือ การสื่อ สารที่ต้อ งคานึงถึงสื่อและสารใดที่ผู้บริโภค
จะรับฟั ง เนื่ อ งจากตลาดปัจจุบัน นี้ไม่ใ ช่ว่าผู้บริโ ภคจะยอมฟัง ในสิ่งที่ผู้จาหน่ายต้ อ งการจะพูด เช่น เดิ ม แต่
ผู้บริโ ภคเลือกที่จะฟังและไม่ฟัง เลือกที่จะเชื่อและไม่เชื่อ ดั งนั้น การส่งเสริมการตลาดจึง ควรให้ความสาคัญใน
เรื่อ งการสื่อ สาร และให้ค วามส าคั ญ ในการสร้างเรื่อ งราวสร้างความไว้เนื้อ เชื่อ ใจ ผ่านสื่อ ที่ผู้บริโภครับฟั ง
มากกว่า
2.5.3 ตารางเปรียบเทียบความหมายระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองผู้บริโภค
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่ง
แนวความคิ ดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคนั้น ได้ พัฒ นามาจากแนวความคิด เกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด โดยจะทาการเปรียบเทียบเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและส่ วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภคว่า มีความสอดคล้องกัน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (product) หมายถึ ง สิ่ง ที่น าเสนอต่ อ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจคือผลิตภัณ ฑ์
ที่มีคุ ณค่า (value) ในสายตาของลูกค้ า คุณ ค่าของ
สินค้าในรูปตัวเงินก็คือราคาของสิน ค้า ผู้ขายเป็น ผู้
กาหนดราคาผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อ
ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ราคา (Price) หมายถึง ราคาทุน (Cost) ที่ลู ก ค้ า
จ่ายไปในการได้ผ ลิต ภัณ ฑ์มา ต้น ทุนอยู่ในรูปของ
ตัวเงิน ซึ่งผู้บริโภคจะนามาเปรียบเทียบกันระหว่าง
มูล ค่ า (Value) ของผลิต ภัณ ฑ์กับราคาผลิต ภัณ ฑ์
นั้น ถ้ามูลค่าสูงกว่าต้นทุนก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง
ซึ่งประกอบด้ วย กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิน ค้า
และบริการจากองค์การหรือผู้ผลิตไปยังตลาด
การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง
การติ ด ต่ อ สื่อ สารเกี่ยวกับข้อ มูล ระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้ อ เพื่ อ สร้า งทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ
การติดต่อสื่อสารอาจใช้บุคคลหรือไม่ใช้ก็ได้

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของผู้บริโภค
ความต้ อ งการ ของผู้ บ ริ โ ภค (Consumer
Wants and Needs) คื อ การให้ความส าคั ญ
ในการผลิต สินค้า และสิน ค้าที่ผลิตออกมานั้น
ควรจะเป็ น สิ น ค้ า ที่ ผู้ บ ริ โ ภคจะซื้ อ ใช้ เ พื่ อ
แก้ปัญหาการอยู่รอดของผู้บริโภค (Consumer
Solution) แทนที่ จ ะเป็ น การ อยู่ ร อดของ
ผู้ผลิต
ต้ น ทุน ของผู้บ ริโ ภค (Consumer’s Cost to
Satisfy) เป็นการก าหนดราคาโดยการพิจารณา
ถึงต้น ทุนของผู้บริโภคที่ต้ องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้
สิน ค้ ามา ซึ่ ง การตั้ ง ราคานั้น ต้ อ งคานวณถึ ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ความสะดวกในการซื้อ (Convenience to buy)
คื อ การกระจายสิ นค้ าไปยั ง จุ ดขาย โดย
พิจารณาจากความสะดวกในการซื้อสินค้าและ
บริการเป็นหลัก
การสื่อสาร (Communication) คือ การสื่อสาร
ที่ต้ อ งค านึ ง ถึง สื่ อ และสารใดที่ ผู้ บ ริโ ภคจะ
รับฟัง ดั ง นั้น การสร้างเรื่อ งราวสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจ ผ่านสื่อที่ผู้บริโภครับฟังมากกว่า

ที่มา: Kotler (2000); บุริม โอทกานนท์ (2556)
จากตารางที่ 2.1 เป็น การเปรียบเทียบความหมายระหว่างส่วนประสมทางการตลาดและส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคในแต่ละด้าน พบว่าในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ได้ แก่ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์มีความสอดคล้อ งกับด้ านความต้ อ งการของลูก ค้า ด้านราคามีความสอดคล้อ งกับด้ าน
ต้น ทุน ผู้บริโ ภค ด้ านช่อ งทางการจัด จาหน่ายมีความสอดคล้อ งกับด้ านความสะดวกในการซื้อ และด้ านการ
ส่งเสริมทางการตลาดมีความสอดคล้องกับด้านการสื่อสาร
ดั ง นั้น การศึ ก ษาครั้ง นี้ ผู้วิจั ยจึง ได้ ก าหนดให้เ นื้อ หาที่เกี่ ยวข้อ งกับ แนวความคิด
ส่ว น
ประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคให้เป็น เนื้อ หาเดี ยวกัน เนื่อ งจาก
แนวความคิ ดส่วนประสมทางการตลาดได้พัฒนาให้เ ป็นส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค โดยมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน (บุริม โอทกานนท์, 2556)
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Mithun Sikdar and Pritish Chaudhuri (2 0 1 6 : website) ได ้เ ข ีย น ง า น วิจ ัย ว่า ก าร ท า
เครื่อ งปั้น ดิ นเผาเป็น การทางานที่สาคั ญตั้ง แต่ ยุคก่อ นประวัติ ศาสตร์ และถูก บันทึก ไว้เป็น จุดเริ่มต้ นของการ
ปฏิวัติ หลัง ยุค หิ น ในสัง คมมนุษ ย์ ซึ่ง กระทบต่ อ การปฏิวัติ อ าณานิคมอย่างมากของคนในสัง คม และค้น พบ
วัฒนธรรมพื้นเมืองแบบใหม่ โดยมีกลุ่มคนดั้งเดิมจานวนน้อยในโลกที่ยังคงรักษาอาชีพดั้งเดิมของพวกเขาเอาไว้
งานวิจัยนี้ได้อธิบายการทาเครื่อ งปั้นดิ นเผาแบบโบราณของคนพื้นเมือง ปราจาปาติ “Prajapati” ในใจกลาง กู
จารั ต Gujarat และเทคนิ ค ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ที่ ถ่ ายทอดจากรุ่ น สู่ รุ่น สื บ ทอด กั น มา และได้ น ามาใช้ ใ น
ชีวิต ประจาวันจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งการสืบทอดเทคนิคของการทาเครื่องปั้น ดิน เผาจากบรรพบุรุษ ทั้ง วิธีก ารทา
วัตถุดิบ ขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ ละขั้นตอนและท้าที่สุดก็ได้ ผลิต ภัณ ฑ์มา ซึ่งต้ องใช้ทั้ง พลังงานจากคน แรงงาน
จากสัตว์ พลังงานจากธรรมชาติเยอะ
S.V. Akilandeeswari and C. Pitchai (2016) ศึ ก ษาเกี่ย วกับอุ ต สาหกรรมเครื่อ งปั้น ดิ น เผาและการ
พัฒ นาการตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร (ICT) ได้ก ล่าวว่าในยุคโลกาภิ
วัตน์ได้ เปิดเสรีทางเศรษฐกิจด้วยความเร็ว อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว เปิดพื้นที่ให้หมู่บ้าน
เล็ก ๆ กลายเป็น ระดั บโลกและได้ อ านวยความสะดวกในเครือ ข่ายการสื่อ สารที่เหนือ พรมแดนของแต่ล ะ
ประเทศ จากการที่ ICT มีก ารเปลี่ยนแปลงอยากมากในสังคม ทาให้งานหัตถกรรมที่ถือว่าเป็น งานที่ใหญ่ใน
ชนบทรองจากภาคเกษตรไม่มีที่ร องรับ แต่ กลุ่มช่างฝีมือที่ทางานหัตถกรรมแบบดั้ งเดิ มก็ยัง ทางานเหล่านี้อยู่ใน
ชุมชนแบบวิถีดั้งเดิม ดังนั้นพวกเขาจึง ไม่ได้รับประโยชน์จากการนาเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในงานหรือ
ได้น้อยแม้แต่การมีส่วนร่วมและส่งเสริมการพัฒ นาสังคมและช่างฝีมือเหล่านี้น้อ ยมาก โดยเขาเหล่ านั้นควรได้รับ
ความเท่าเทียมทางเทคโนโลยีเช่น กัน ดัง นั้น ทางการอินเดี ยจึง มีความพยายามที่จะน าเสนอปัญหาและโอกาส
ของช่างฝีมือในอุต สาหกรรมหัต ถกรรมด้ วยการใช้ ICT และโอกาสในการส่งออกไปต่างประเทศและเพื่อช่วย
ให้ช่างฝีมือสามารถปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพและทาให้เศรษฐกิจดี ขึ้น
Faeza Ahmed (2014) ได้ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ ออุต สาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา Peninsular ประเทศ
มาเลเซีย โดยตรวจสอบผลกระทบของสภาวะการตลาด รวมถึงนโยบายของรัฐบาลทาง ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และปัจจัยทางระบบนิเวศวิทยาที่เ ข้ามาเกี่ยวข้อ ง แนวโน้มของสังคมและวัฒ นธรรมที่มีผ ลต่ อ งานการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาและผลงานของช่างปั้น เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิผลของประเภท ลักษณะ ชนิดเครื่องปั้นดินเผาที่
มีผลต่ อเพศและสถานภาพ รวมถึงเทคนิคในการผลิตเครื่องปั้นดิน เผา และศึกษาว่าลักษณะของช่างปั้นมีความ
แตกต่ างกัน เช่น ด้ านเชื้อ ชาติ อาชี พ และคนท้อ งถิ่น เองว่าเกี่ยวกับชนิด และเทคนิคต่ าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต
เครื่ อ งปั้น ดิ น เผาหรื อ ไม่ และเพื่ อ คาดการณ์ ว่า ปัจ จัย ที่ มี ก ารสั น นิ ษ ฐานนั้น ว่ ามี ผ ลกระทบต่ อ การผลิ ต
เครื่อ งปั้นดิน เผา เป็นเชิงปริมาณเพื่อทาการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เพื่อ รวบรวมข้อ มูลมีการ
สุ่ ม ตั ว อย่ างแบบพิ จ ารณา (non-probability-judgmental) โดยก าหนดกลุ่ มตั วอย่ างในคาบสมุ ท รมลายู
แบบสอบถามสองฉบับคือ ภาษาอัง กฤษและมาเลย์ก ระจายตามกลุ่มเป้าหมาย 500 คน กลุ่มตั วอย่างแบ่ง เป็น
ภาครัฐ กึ่งรัฐบาล ผู้ผลิต บริษัท เอกชนและ/หรือร้านค้าบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ดาเนิน การตามประเภท
ของการทดสอบทางสถิ ติ t-Test และแบบทางเดี ยว การวิเ คราะห์ความแปรปรวน นอกจากนี้ยั ง ได้ เ ลือ ก
ซอฟต์ แวร์ที่จะทานายซอฟต์ แวร์ Partial Least Square (PLS) ขอบเขตของผลกระทบทางสัง คมเศรษฐกิจ
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และวัฒนธรรมทางสังคมวัฒ นธรรมของปัจจัยบางประเภท และเทคนิคของเครื่องปั้น ดิน เผา ผลการศึกษาใน
ปัจ จุบั น ได้ ชี้ใ ห้ เ ห็ น ว่ าในเรื่อ งเพศมีค วามแตกต่ างกั น อย่ างมี นั ยส าคั ญ ในกลุ่ม ที่ แตกต่ างกัน ของช่างปั้ น
เครื่อ งปั้น ดิ น เผาบางประเภท มีค วามแปรปรวนนี้ส ามารถสั ง เกตได้ อ ย่างมี นั ยส าคัญ ในกลุ่ มเฉพาะของ
เครื่องปั้นดินเผาที่ก าลังใช้เครื่องจักรสาหรับเทคนิคการผลิตเครื่องปั้นดินเผา มันถูกพบว่าสถานภาพการสมรสมี
อิทธิพ ลต่อ กลุ่มต่าง ๆ ของช่างปั้น ด้วยเทคนิคของเครื่องปั้นดิน เผา ในแง่ของการทดสอบ ANOVA ผลการวิจัย
พบว่ามีค วามแปรปรวนใน อายุและการแข่งขัน ของกลุ่มช่างปั้นทั้งในแบบและเทคนิคของเครื่อ งปั้น ดิน เผาว่า
การผลิต อย่างไรก็ตามลัก ษณะของการมีส่วนร่วมในอาชีพ ในกลุ่มต่าง ๆ ของช่างปั้น มีมีความแตกต่ างกัน อย่าง
มากในเครื่องปั้น ดิน เผาบางประเภท ในทางตรงกันข้ามเทคนิคที่เลือ กโดยช่างปั้น ไม่แตกต่ างกัน มากกับอาชีพ
รวม ความแตกต่างของภูมิภาคพบว่ามีการผลิต เครื่องปั้นดินเผาจากหลายภูมิภาค เครื่องปั้น ดินเผาประเภทต่าง
ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญกับบางประเภทของเทคนิคการผลิตเครื่องปั้น ดิน เผา ผลของ Partial
Least Squared ได้ ชี้ให้เห็น ว่าเศรษฐกิจสังคมและเศรษฐกิจเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ชนิด และเทคนิค การผลิต
เครื่อ งปั้ น ดิ น เผา บนปัจ จัยทางสัง คมวัฒ นธรรมที่อ ยู่ภายใต้ ปัจจัยทางสั งคมและพิธีก รรมมีอิทธิพ ลต่ อ ทุ ก
ประเภทและเทคนิคการผลิต เครื่องปั้น ดิน เผา จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบโครงสร้างที่เสนอสามารถกาหนด
อิทธิพ ลได้ลัก ษณะของเครื่องปั้น ดิน เผาต่ าง ๆ ในการผลิตเครื่องปั้น ดิ นเผา นอกจากนี้ยัง สามารถใช้เพื่อระบุ
สถานะทางการตลาดนโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจสัง คมพิธีก รรมและปัจจัยดั ง กล่าวสามารถน ามาใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตได้
สุดารัตน์ รองเมือ ง (2550) รายงานการศึก ษาเรื่องการบริหารจัด การด้านการตลาดของผู้ประกอบการ
ธุร กิจเครื่อ งปั้น ดิ น เผาด่ านเกวียน ต าบลด่ านเกวียน อ าเภอโชคชัย จัง หวัด นครราชสีมา ในด้ านควบคุมการ
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์ การขนส่ง การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการ
ขายโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุร กิจเครื่องปั้นดินเผาด่า นเกวียน จานวน 70 ราย ผลการศึกษาพบว่า การ
ควบคุมการผลิต ภัณ ฑ์ ผู้ประกอบการมีกระบวนการควบคุมการผลิตในทุก ขั้น ตอนและกาหนดมาตรฐานของ
การผลิต ไม่ใ ห้เ กิด ความเสีย หายเกินร้อยละ 10 ต่อการเผา 1 เตา ส่วนรูปแบบผลิตภั ณฑ์ ผู้ประกอบการจะ
ผลิต ตามความต้ องการของลูกค้ามากที่สุด ในด้านราคาผลิตภั ณฑ์ ผู้ประกอบการจะก าหนดราคาจาดลวดลาย
และความยาดง่ายของผลิต ภัณ ฑ์ ในการขนส่งส่วนใหญ่ลูก ค้ามารับเอง การเลือ กช่อ งทางการจัด จาหน่าย
ผู้ประกอบการเลือกการจาหน่ายโดยตรงให้แก่ลูกค้าด้ว ยการขายหน้าร้าน ขายหน้าเตา และจาหน่ายผ่านพ่อค้า
คนกลาง ในด้านการส่งเสริมการขายส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย
จักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา (2553) รายงานการศึกษาเรื่อ งการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภั ณฑ์ เครื่องปั้นดิ นเผา
ของเทศบาลต าบลปทุม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จัง หวัด อุบลราชธานี โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม
รวมทั้ ง หมด 9 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผลการศึก ษาพบว่า สภาพการดาเนินงานการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ มีการกาหนดแผนงานโครงการหรือ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ไว้อย่างชัดเจนต่ อเนื่องกันทุกปี ปัญหาการ
ดาเนินงานของกลุ่มเครื่อ งปั้น ดินเผายังขาดทักษะ ในการผลิตขาดการรวมกลุ่ม ขาดการส่ง เสริม สนับ สนุน
จากภาครัฐอย่างต่ อเนื่อ งและสม่าเสมอ กลุ่มเครื่อ งปั้น ดิ น เผาจึงไม่มีเงิน ทุน หมุน เวียนอย่างสม่าเสมอ ขาด
เตาเผาที่ทันสมัย ขาดวัตถุดิบในการผลิตและมีราคาที่สูงขึ้น ขาดการส่งเสริม
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จิน ตนา จัน เรือ น และคณะ (2554) ทาการวิจัยแนวทางการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์และอนุรัก ษ์
ภู มิ
ปัญญาท้อ งถิ่น ของกลุ่มเครื่อ งปั้น ดินเผาบ้านม่อ นแก้ว ตาบลพิชัย อ าเภอเมือ ง จัง หวัด ลาปาง ในการวิจัยมี
กลุ่มตั วอย่างคื อ สมาชิกกลุ่มเครื่อ งปั้น ดิน เผาบ้า นม่อ นแก้ว ตัวแทนกลุ่ม และเยาวชน โดยใช้เครื่อ งมือใน
การวิจัย คื อ การสัง เกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม และ การจัดกิจกรรม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เ นื้อหา การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม และ การประเมินผลความพึงพอใจ/
ความต้ อ งการจากแบบสอบถาม ผลสรุปว่าทิศทางการพัฒ นา
กลุ่มเครื่อ งปั้น ดิ น เผาบ้านม่อ นแก้วมี
แนวทางสาคัญ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การพัฒ นาส่งเสริมอาชีพ การปั้นเครื่อ งปั้น ดิน เผาให้แก่สมาชิกกลุ่ม 2)
การพัฒนาตลาด ซึ่งต้องให้มีการศึกษากระบวนการจัดการด้านการทาการตลาดอย่างถ่องแท้ก่อนนาไปวางแผน
การตลาด และ 3) การพัฒนากระบวนการผลิตให้ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
กิตติสันต์ ศรีรักษา (2554) ได้ ทาการศึ กษาการประยุก ต์ใช้ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น เพื่อ ผลิต เครื่องปั้นดิ นเผา
บ้านวังถั่ว ต าบลวังชัย อาเภอน้าพอง จังหวัด ขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อ มูลทั้งจากเอกสาร และ
จากการลงพื้น ที่สังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มจากประชากรในชุมชนจานวน 15 คน จากการศึกษาทาให้
ทราบว่าชุมชนเกิด จากการอพยพ และนาภูมิปัญญาเหล่านั้น ติด ตัว มาด้ว ย การอพยพเคลื่อ นย้ายดั่ง กล่าวเป็น
การเผยแพร่กระจายทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ช่างตีหม้อโคราช ซึ่งมีหลายชุมชนในภาคอีสาน นอกจากนั้นยัง
แบ่ง หน้าที่ในการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผายัง เป็น โครงสร้างย่อย ๆที่ก่อตั วจากระบบในครอบครัวระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงแล้วขยายตัวเป็นระบบโครงสร้างของสังคมในชุมชน โครงสร้างและหน้าที่ดั งกล่าวเป็น อัตลักษณ์ ที่
แตกต่างจากชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้เคี ยง พบว่าผลงานเครื่องปั้ น ดิน เผาที่ผ ลิต ขึ้น มีความสวยงามน่าสนใจ สามารถ
สร้างคุณค่า ในประวัติศาสตร์ของชุมชนและภูมอปัญญาท้องถิ่น
เอกรัต น์ เพชรรัต น์ (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตาผ้าและเซรามิค ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยก าหนดขนาดตั วอย่างจานวน 400 ตั วอย่าง ที่ร ะดั บความ
เชื่อมั่น 95% สุ่มตัว อย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ ค่าไคสแควร์ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตั วอย่างเป็น เพศหญิง ช่วงอายุ 19 - 23 ปี ระดั บ การศึก ษา
ต่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ นัก เรียน-นัก ศึ ก ษา รายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท และพฤติกรรมในการซื้อ
ตุ๊กตาผ้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่ช อบตุ๊ก ตาหมีสีน้าตาล ขนาดกลาง โดยซื้ อ จากห้างสรรสิน ค้า เพราะมีให้เ ลือ ก
หลายชนิด เพื่อ มอบให้ในวันเกิด จะเลือ กซื้อจาก รูปแบบ/สีสัน เลือ กซื้อ ด้ว ยตัว เอง โดยเปรียบเทียบหลาย ๆ
แห่งและไปซื้อ กับเพื่อน คุ ณลัก ษณะด้ าน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีอิทธิพลต่อ พฤติก รรมการ
ตัด สินใจซื้อ อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ ที่ 0.05 ปัจจัยด้ านการตลาด ทั้งด้ านผลิตภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
บุญเกิด สระศรี (2554) ได้ศึ กษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตั ดสิน ใจซื้อเครื่องเคลือ บ
ดิน เผาของผู้บริโ ภคในอ าเภอเมือ ง จัง หวัด ราชบุรี โดยเก็บรวบรวมข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถาม และทาการ
วิเคราะห์โดยใช้ส ถิติเ ชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึก ษาพบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เ ป็น เพศชาย อายุร ะหว่า 20-30 ปี สถานภาพสมรส วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ
อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า อาชีพ พนัก งานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือ น 5,001-10,000 บาท มีวัตถุประสงค์
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ในการเลือกซื้อ เครื่อ งเคลือ บดิ น เผา เพื่อ ใช้ใ นชีวิต ประจาวัน เหตุผ ลในการซื้อ คุณ ภาพสิน ค้าดี ประเภทของ
เครื่องเคลือบดินเผาที่เลือกซื้อคือ กระถางต้นไม้ ตัวเองมีอิทธิพลต่อ การตั ด สิน ใจซื้อ มูล ค่าการซื้อ ต่ อ ครั้งไม่
เกิน 500 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อ การตั ดสิน ใจซื้อ เครื่องเคลือบดินเผา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ค วามส าคัญต่ อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดั บมาก ได้ แก่ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์
ด้านการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดตามลาดับ
บุษบา สุริยประภาดิ ล ก (2555) ได้ ศึ ก ษาเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อ การ
ตัดสิน ใจซื้อ เซรามิคประเภทของชารวยและเครื่องประดับของผู้บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาการเก็บ
ข้อ มูล โดยการใช้แบบสอบถามจานวน 300 ตั วอย่ าง สถิติ ที่ใช้ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้อ ยละ และค่าเฉลี่ย จาก
การศึ กษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด วุฒิก ารศึกษาระดั บ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,001 - 10,000 บาท พฤติ กรรมการซื้อของชารวย
และเครื่อ งประดับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัต ถุประสงค์ในการซื้อเซรามิค เพื่อ ให้เป็นของขวัญ
โดยมีเ หตุ ผ ลส าคั ญที่สุด ในการตั ด สิน ใจซื้ อ คือ รูปแบบและสี สัน สวยงาม ประเภทของช าร่วยที่ซื้อ คือ ถ้วย
เซรามิค ประเภทเครื่องประดับที่ซื้อคือตุ๊ กตา ตัวเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ โดยมีปริมาณการซื้อ 2
- 3 ชิ้น ต่อ ครั้ง มูล ค่าในการซื้อแต่ล ะครั้งเฉลี่ยไม่เกิน 500 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ การ
ตัด สิน ใจซื้อ เซรามิค ประเภทของชาร่วยและเรื่องประดั บ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ อ ส่วน
ประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้ านราคา ด้ านการส่ง เสริมการตลาด ด้ านการจัด
จาหน่าย และด้านผลิตภัณฑ์ตามลาดับ
ทัศนา หงส์มา (2555) ศึก ษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อพฤติ กรรม
การเลือ ก
ซื้อสิน ค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิส าหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใช้วิธีสุมตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตั วอย่าง
400 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้ แก่ แบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อ มูล โดย สถิติ เชิงพรรณนา
ได้ แก่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เ ชิงอนุมาน ผลการศึก ษาพบว่า ผู้ที่ซื้อ /เคยซื้อ
สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุร ะหว่า 21 30 ปี ระดั บ การศึ ก ษาปริญ ญาตรี มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,000 บาท พฤติ ก รรมการซื้ อ ส่ วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดในการซื้อเป็นของฝาก/ของที่ระลึก ตัวเองมีอิทธิพลมากที่สุด ระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP อยู่ในระดับมาก พิจารณาจากระดั บความสาคัญของปัจจัย
ทางการตลาดจากมากไปหาน้อ ยได้ ดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภั ณฑ์ ด้านราคา และด้านการจัด
จาหน่าย
สมปอง ช่วงทิพ ย์ (2556) ได้ ศึก ษาเกี่ยวกับ การบริห ารจัด การผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผาบ้านเชียง
เครือ ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จัง หวัด สกลนคร โดยมีก ลุ่มตั วอย่างที่ใช้
ในการศึกษาคือ
ผู้ซื้อและผู้ขาย โดยใช้วิธีก ารเลือ กแบบเจาะจง เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการศึกษาเป็น แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาได้ดังนี้ ปัจจัย การเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ปรากฏว่า ผู้บริโภคส่วนมากซื้อผลิต ภัณฑ์เครื่องปั้นดิน เผาเพราะต้องการสนับสนุน
สิน ค้าในชุมชน ผลิต ภัณ ฑ์ใ นครัวเรือนเป็นส่วนมากซื้อโอ่งหรืออ่าง กระถางต้ นไม้ ผู้บริโภคมีความพอใจในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในระดับมาก
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จากที่ผู้วิจัยได้ รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งกั บตั วแปรอิ สระและตั วแปรตาม ที่เกี่ ยวข้องกับ การผลิต ส่ว น
ประสมทางการตลาด และการตั ดสินใจซื้อ จานวนทั้งหมด 12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยที่มีตั วแปร
อิสระเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด มีจานวน 11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่มีตัวแปรตามเกี่ยวกับ
การตัดสินใจซื้อมีจานวน 11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่เ ป็น ตั วแปรอิส ระ ประกอบด้ วย ผลิตภั ณ ฑ์และบริการ/
ความต้อ งการของผู้บริโ ภค ราคา/ต้นทุน ของผู้บริโภค ช่องทางการจัด จาหน่าย/ความสะดวกในการซื้อ การ
ส่ง เสริม ทางการตลาด/การสื่อ สาร มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจานวน 10 งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยของ Mithum
sikdar and Pritist (2016); Akilandeewari and Pitchai (2015); Faeza Ahmed (2014); สุด ารัต น์
รองเมือง (2550); จินตนา จัน เรือน และคณะ (2554); เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554); บุญเกิด สระศรี (2554);
บุษบา สุริยประภาดิ ล ก (2555); ทัศ นา หงส์มา (2555); สมปอง ช่วงทิพ ย์ (2556) ซึ่งจากการสังเคราะห์ตัว
แปรอิสระของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะน าเอาตัวแปรอิส ระมาใช้ในงานวิจัย ครั้ง นี้ ได้ แก่ ผลิต ภัณ ฑ์และบริก าร/
ความต้ องการของผู้บริโภค ราคา/ต้น ทุน ของผู้บ ริโ ภค ช่อ งทางการจัด จาหน่าย/ความสะดวกในการซื้อ
และการส่ง เสริมทางการตลาด/การสื่อสาร
งานวิจัยที่เ กี่ยวกับการตั ด สิน ใจซื้อ ที่เป็น ตัว แปรตาม ประกอบด้ วย ด้ านการมีจุดประสงค์ใน การซื้อ
ด้ านมีค วามจาเป็ น ในการซื้อ และด้ านการมีอิทธิพ ลในการตั ด สิน ใจซื้อ มี งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ ง จานวน 10
งานวิจัย ได้ แก่ งานวิจัยของ Akilandeewari and Pitchai (2015); Faeza Ahmed (2014); สุด ารัต น์ รองเมือ ง
(2550); จินตนา จันเรือ น และคณะ (2554); กิต ติสันต์ ศรีรัก ษา (2554); เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554); บุญเกิด
สระศรี (2554); บุษบา สุริยประภาดิ ล ก (2555); ทัศนา หงส์มา (2555); สมปอง ช่วงทิพ ย์ (2556) ในด้ าน
การมีจุด ประสงค์ ในการซื้อ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง 9 งานวิจัย ได้ แก่ Faeza Ahmed (2014); สุด ารัต น์ รอง
เมือ ง (2550); จิน ตนา จัน เรือ น และคณะ (2554); กิต ติ สัน ต์ ศรีรัก ษา (2554); เอกรัตน์ เพชรรัต น์ (2554);
บุญเกิด สระศรี (2554); บุษบา สุริยประภาดิ ล ก (2555); ทัศนา หงส์มา (2555); สมปอง ช่วงทิพ ย์ (2556)
ด้ านความจาเป็น ในการซื้อ มีง านวิจัย ที่เ กี่ยวข้อง 8 งานวิจัย ได้แก่ Faeza Ahmedn (2014); สุดารัตน์ รอง
เมือง (2550); กิต ติ สันต์ ศรี รักษา (2554); เอกรัต น์ เพชรรัต น์ (2554); บุญเกิด สระศรี (2554); บุษบา สุริย
ประภาดิ ล ก (2555); ทั ศ นา หงส์ม า (2555); สมปอง ช่ ว งทิ พ ย์ (2556) แล ะด้า นการ มีอ ิท ธิพ ลในการ
ตั ด สิน ใจซื้อ มีง านวิจัย ที่เกี่ยวข้อ ง 9 งานวิจัย ได้ แก่ Akilandeewari and Pitchai (2015); Faeza Ahmed
(2014); สุดารัตน์ รองเมือ ง (2550); จิน ตนา จัน เรือ น และคณะ (2554); เอกรัต น์ เพชรรัต น์ (2554); บุญ
เกิด สระศรี (2554); บุษบา สุริยประภาดิลก (2555); ทัศนา หงส์มา (2555); สมปอง ช่วงทิพย์ (2556) ซึ่งจาก
การสังเคราะห์ตัวแปรตามของงานวิจัย ที่เ กี่ยวข้อ ง จะนาเอาตัวแปรตามมาใช้ใน งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ด้าน
การ
มีจุดประสงค์ในการซื้อ ด้านมีความจาเป็นในการซื้อ และด้านการมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
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ตารางที่ 2.2 ผลการสรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีจุดประสงค์ในการซื้อ

มีความจาเป็นในการซื้อ

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

Mithum Sikdar, Pritish Chaudhuri
(2016)
Akilandeewari, Pitchai (2015)
Faeza Ahmed (2014)
สุดารัตน์ รองเมือง (2550)
จักรกฤษณ์ แก้วธรรมมา (2553)
จินตนา จันเรือน และคณะ (2554)
กิตติสันต์ ศรีรักษา (2554)
เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554)
บุญเกิด สระศรี (2554)
บุษบา สุริยประภาดิลก (2555)
ทัศนา หงส์มา (2555)
สมปอง ช่วงทิพย์ (2556)
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ช่องทางการจัดจาหน่าย/
ความสะดวกในการซื้อ
การส่งเสริมทางการตลาด/
การสื่อสาร

ผู้วิจัย

ตัวแปรตาม

ราคา/ต้นทุนของผู้บริโภค

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

ผลิตภัณฑ์และบริการ/
ความต้อง การของผู้บริโภค

คุณลักษณะ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึก ษาเรื่อง ทิศ ทางการผลิต และการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา จัง หวัด อุบลราชธานี ครั้งนี้ใช้วิธีการ
วิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Method) ในรูปแบบของการศึกษาเพื่อมุ่งหาคาอธิบาย โดยมี วัต ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการผลิต ชนิด และปริมาณเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มี
วิธีการดาเนินงานวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เชิง คุณ ภาพ เพื่อ ศึก ษารูปแบบการพัฒ นาและปรับปรุง สภาพการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี
3.1 ศึกษำทิศทำงกำรผลิตและกำรตลำดเครื่องปั้นดินเผำ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศึก ษาทิศ ทางการผลิต และการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา จัง หวัด อุบลราชธานี แบ่ง เป็น การศึก ษา 2
ขั้นตอนดังนี้คือ
3.1.1 ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ สภาพการผลิต และแนวทาง
การตลาดเครื่อ งปั้นดิน เผาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อน ามาเป็น แนวทางในการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อ มูล โดยทาการศึก ษาในเรื่องสภาพการผลิต ส่วนประสมทางการตลาด รวมถึงการตั ดสินใจซื้อ ของ
ผู้บริโภค
3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึก ษาสภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่องปั้น ดิน เผาเป็น การแสวงหาข้อมูล
เชิง ประจักษ์ ในขั้น ตอนนี้ผู้วิ จัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ที่ประกอบด้ วยวิธีก ารเก็บ
รวบรวมข้อ มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณจะใช้วิธีก ารสอบถาม ส่วน
วิธีเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกต ดังนี้
3.1.2.1 วิธีการสอบถาม
เป็น การศึก ษาข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัว อย่าง เครื่อ งมือ ที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและหาคุณภาพเครื่อ งมือ การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและผล
ที่ได้ ดังนี้คือ
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาสภาพการผลิ ต และการตลาดเครื่อ งปั้ น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานี คือ ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และผู้ซื้อรายย่อยในจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มตั วอย่างที่ ใช้ศึก ษาสภาพการผลิต และการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา
คื อ
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจั ง หวัดอุบลราชธานี ที่ผลิต เครื่องปั้นดินเผามาแล้ว ไม่น้อยกว่า
5 ปี เป็ น การศึ ก ษาทั้ง ประช ากร ที ่ย ึด จุด มุ ่ง หมายข องการศึ ก ษาเป็ น หลั ก จากกลุ่ ม ที่ มี การผลิ ต
เครื่องปั้นดิ นเผาอย่างต่อ เนื่อ ง มีกระบวนการผลิตที่ชัดเจน พ่อ ค้าคนกลางที่มาซื้อผลิตภั ณ ฑ์เครื่อ งปั้น ดิน เผา
เป็น ประจา และผู้ซื้อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ร ายย่อ ย ซึ่ง เป้า หมายที ่ทาการศึก ษาคื อ ผู้ผ ลิ ต เครื่อ งปั้น ดิ น เผาในกลุ่ ม
ประกอบด้วย
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1.1) ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 5 ราย
1.2) พ่ อ ค้ า คนกล าง คื อ พ่ อ ค้ า ที่ ม ารั บ ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผ าของ
ผู้ประกอบการเป็นประจา จานวน 3 ราย
1.3) ผู้ซื้อ รายย่อ ยที่ซื้อ เครื่อ งปั้น ดิน เผา จัง หวัด อุบลราชธานี จานวน
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ราย ตามแนวทางของ Taro Yamane โดยมีร ะดับความเชื่อ มั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัล ยา วา
นิชย์บัญชา, 2552)
2) เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
ในขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริม าณเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ จึ ง เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ คือ
2.1) ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ วไปขอ งผู้ ป ร ะกอบ การ ห รื อ ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา
2.2) ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ ยวกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ใ นการซื้อ เครื่อ งปั้ น -ดิ น เผาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี ซึ่งมาจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม
2.3) ส่วนที่ 3 ค า ถ า ม เกี ่ย ว ก ับ ป ัจ จัย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก าร ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ซื้ อ
เครื่อ งปั้น ดิ น เผา 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านผลิต ภัณฑ์ ด้ านราคา ด้านด้ านช่อ งทางการ จัดจาหน่าย และ
ด้าน
ส่งเสริมการขาย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (1932) ซึ่งมา
จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม
2.4) ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาในการเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่อ งทางการจัดจาหน่าย และด้ านส่งเสริม การขาย
เป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ของ Likert (1932) ซึ่ ง มาจากการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่มาจากการทบทวนวรรณกรรม
2.5) ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกั บปัญ หา ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอ-แนะแนวทางการ
ปฏิบัติในการตลาดเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี
3) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม มีดังนี้
3.1) ศึก ษาเอกสารที่เป็น แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อ งกับทิศทางการผลิต
และการตลาดเครื่องปั้นดินเผา
3.2) น าแนวคิ ด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ งที่ได้ จากเอกสารมาก าหนดเป็น เนื้ อ หาและแนว
คาถาม
3.3) กาหนดรูปแบบ ตัวบ่งชี้ และขอบเขตของแบบสอบถาม
3.4) สร้างแบบสอบถามตามเนื้อหาและตัวบ่งชี้
3.5) นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการตลาด และกระบวนการผลิต
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of item objective congruence) ของข้อคาถาม
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3.6) น าแบบส อบถามที่ ผ่ า นการพิ จ ารณ าจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ มาปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิ จารณาความถูกต้องและเหมาะสม
3.7) นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ประกอบการ
ที่ไม่ใช่ก ลุ่มตั วอย่าง จากนั้น น าผลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้ วยวิธีก ารหาค่าสัมประ
สิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ภาพรวมทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94
การหาค่ าความเชื่อมั่ นของเครื่องมือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach Alpha) มีรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 ค่ำจำนวนข้อคำถำม ค่ำ IOC และค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม
ตัวแปร
ผลรวมของปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปั้นดินเผา
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการการขาย
ผลรวมของปัญหาที่พบในการเลือกซื้อ
เครื่องปั้นดินเผา
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
รวม

ข้อคำถำม ค่ำ IOC

ค่ำควำมเชื่อมัน่
Try out
เก็บจริง

21

0.89

0.392

0.941

6
4
7
4

0.93
0.75
1.00
0.90

0.062
0.116
0.681
0.712

0.943
0.943
0.940
0.939

15

0.72

0.728

0.938

3
3
5
4
36

0.80
0.60
0.80
0.70
0.87

0.636
0.746
0.736
0.794
0.700

0.939
0.939
0.939
0.938
0.942

จากตารางที่ 3.1 แสดงจานวนข้อ คาถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผ ล
ต่อการตัดสิน ใจซื้อ ของผู้บริโภคและปัญหาในการเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์ในภาพรวมมี 36 ข้อ (IOC=0.87) โดยมีค่า
ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตั วอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่างจริง (α=0.700) และค่าความเชื่อมั่น
ของตอนเก็บแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง (α=0.942)
จากผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้ง ตอนเก็บแบบสอบถาม
ที่เก็บจากกลุ่มตัว อย่างที่ไม่ใ ช่กลุ่มตั วอย่างจริง (Try out) ในแต่ ละด้าน (ไม่นับผลรวมของปัจจัยที่มีผลต่อ การ
ตัดสิน ใจซื้อ และผลรวมของปัญหาในการเลือ กซื้อ ผลิตภั ณฑ์) มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ ระหว่าง 0.116 - 0.794 เละค่า
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ความเชื่อ มั่น ของตอนเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจริงใน
แต่ละด้าน (ไม่นับ ผลรวมของปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อและผลรวมของปัญหาในการเลือกซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์) มีค่าความเชื่อ มั่น อยู่ร ะหว่าง 0.938 0.943 โดยค่ าความเชื่อมั่นที่มีค่ าต่ าสุดอยู่ในช่วง (0.100 ≤ α ≤ 0.900) ที่สามารถยอมรับได้ ซึ่ง แสดงว่าการวิจัย
ครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Cortina, 1993)
ด้านข้อคาถามของแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ก ลุ่มตั วอย่างจริง
(Try out) ที่เ กี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ การตั ดสิน ใจซื้อ ผลิตภั ณฑ์โ ดยรวม จานวน 21 ข้อ (IOC=0.89, α=0.392)
ประกอบด้ วยด้ านผลิ ต ภัณ ฑ์ 6 ข้อ (IOC=0.93, α=0.062) ด้ านราคามี 4 ข้อ (IOC=0.75, α=0.116) ด้ าน
ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย 7 ข้ อ (IOC=1.00, α= 0.681)แล ะด้ านการส่ ง เสริ ม การขายมี 4 ข้ อ (IOC= 0.90,
α=0.712)
ด้านข้อคาถามของแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ก ลุ่มตั วอย่างจริง
(Try out) ที่ เ กี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ พ บในการเลื อ กซื้อ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาโดยรวม จ านวน 15 ข้ อ (IOC=0.72,
α=0.728) ประกอบด้ ว ยด้ า นผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ 3 ข้ อ (IOC=0.80, α= 0.636) ด้ า นราคา 3 ข้ อ (IOC= 0.60,
α=0.746) ด้ านช่องทางการจั ดจาหน่ าย 5 ข้อ (IOC=0.80, α=0.736) และด้ านการส่ง เสริ มการขาย 4 ข้ อ
(IOC=0.70, α=0.749)
ด้านข้อค าถามของแบบสอบถามที่เ ก็บจากกลุ่มตั วอย่างจริงที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิตภั ณ ฑ์โดยรวม (α=0.941) ด้ านผลิตภั ณ ฑ์ (α=0.943) ด้านราคา (α=0.943) ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (α=0.940) และด้านการส่งเสริมการขาย (α=0.939)
ด้านข้อค าถามของแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัว อย่างจริง ที่เ กี่ยวกับปัญหาที่
พบในการเลือ กซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์โ ดยรวม (α=0.938) ด้านผลิตภั ณ ฑ์ (α=0.939) ด้ านราคา (α=0.939) ด้ าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย (α=0.939) และด้านการส่งเสริมการขาย (α=0.938)
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
4.1) ขอหนัง สือรับรองจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อ ขอ
อนุญาต และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
4.2) นาแบบสอบถามพร้อ มหนั งสือรับรองไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มศึกษา
ด้วยตนเอง
4.3) ตรวจสอบความถูกต้ อ ง ครบถ้วนของแบบสอบถามทุก ชุดภายหลัง การเก็บ
รวบรวมข้อมูล
5) การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วนตามแบบสอบถามคือ
5.1) ส่ ว นที ่ 1 ค าถาม เกี ่ย ว กับ ข้อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการหรื อ ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา ใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อ ย
ละ
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5.2) ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ วัต ถุป ระสงค์ใ นการซื้อ เครื่ อ งปั้น ดิ น เผา จัง หวัด
อุบ ลราชธานี ทาการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อ ยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบคา
บรรยาย
5.3) ส่วนที่ 3 ค า ถ า ม เ กี ่ย ว กับ ป ัจ จัย ที ่ มี ผ ล ต่ อ การ ตั ด สิ น ใจเลื อ ก ซื้ อ
เครื่องปั้นดิ นเผา 4 ด้ าน ได้แก่ ด้านผลิตภั ณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย
เป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดั บของ Likert (1932) เกณฑ์การแปลผลคะแนน
เฉลี่ย แบ่งเกณฑ์เป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อ ย น้อ ยที่สุด (บุญชม ศรีส ะอาด 2545: 165166) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับน้อยที่สุด
5.4) ส่ว นที่ 4 ค าถามเกี่ย วกับ ปั ญ หาในการเลื อ กซื้ อ เครื่อ งปั้ น -ดิ น เผาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (1932) เกณฑ์การ
แปลผลคะแนนเฉลี่ย แบ่ง เกณฑ์เ ป็น 5 ระดั บ ได้ แก่ มากที่สุด มาก ปานกล าง น้ อ ย น้อ ยที่สุด (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 คะแนน หมายถึง การรับรู้ระดับน้อยที่สุด
5.5) ส่วนที่ 5 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับ ปัญหา ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุง การตลาดเครื่อ งปั้นดิ นเผาจังหวัด อุบลราชธานี น าเสนอประกอบ คาบรรยาย
จากนั้นนามาสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญ
6) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพื้นฐาน ได้แก่
6.1) ร้อยละ (Percentage)
6.2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
6.3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้แก่
7.1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence)
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7.2) ก าร ท ด ส อ บ ค ว าม เชื ่อ มั ่น ข อ งเค รื ่อ งมือ (Reliability Test) โดยค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach Alpha)
8) ผลที่ได้
สภาพการผลิต และแนวการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา ในเบื้องต้ น จากนั้น น าผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อ มูลที่ได้จากแบบสอบถามมาเป็น แนวทางในการสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) และแบบบันทึกการสังเกต (Observation)
3.1.2.2 วิธีการสัมภาษณ์และสังเกต
เป็น การศึก ษาในเชิง คุณ ภาพ ประกอบด้ว ยประชากรและกลุ่มตั วอย่าง เครื่อ งมือ ที่ใช้
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ข้อมูลและผลที่ได้ดังนี้คือ
1) กลุ่มศึกษา
กลุ่มศึ กษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และสังเกตเพื่อศึกษาทิศทางการผลิต และการตลาด
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผ า จั ง หวั ด อุ บ ล ราช ธานี ไ ด้ ม าจากการเลื อ กแบบเจาะจง(purposive sampling) จาก
ผู้ประกอบการหรือ ผู้ผ ลิต เครื่อ งปั้นดิ นเผาทั่วไปที่ได้รับการยอมรับ โดยเกณฑ์ในการเลือกส่วนหนึ่ง จะมาจาก
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม และพ่อค้าที่มารับซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการเป็นประจา
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็น แบบสัม ภาษณ์เ ชิง ลึก (In-depth Interview) แล ะแบบบัน ทึก การ
สั ง เกต (Observation) แบบ มีส ่ว นร่ว มแล ะไม่ม ีส ่ว น ร่ว มเกี ่ย วกับ ส ภาพ การ ผ ลิต แล ะก าร ต ล าด
เครื่อ งปั้น ดิ น เผา
3) การสร้างและหาคุณ ภาพเครื่องมือที่เ ป็นแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview)
และแบบบันทึกการสังเกต (Observation) มีขั้นตอนดังนี้คือ
3.1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามแล้วน ามาสรุป
3.2) นาข้ อ สรุปและกรอบแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งมาสัง เคราะห์
เป็นกรอบในแนวคาถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกการสังเกต
3.3) น าแบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และแบบบัน ทึก การสัง เกต น าเสนออาจารย์ ที่
ปรึก ษาเพื่อ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากนั้น นาไปปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปทดลอง
ใช้กับผู้ประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.4) น าแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก มาปรั บปรุ ง ประเด็ น ค าถามและการใช้ถ้ อ ยค าที่
เหมาะสมกับกลุ่มตั วอย่าง รวมทั้ง นาแบบบันทึก การสังเกตมาปรับปรุงให้ตรงตามประเด็นที่ตามคาแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนาไปใช้กับกลุ่มศึกษา
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
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4.1) ไปพบกลุ่มตั วอย่างเพื่อ นัด หมายวัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ พร้อ ม
แสดงหนัง สือรับรองจากคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ ขอความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์
และสังเกต
4.2) ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ เ ชิงลึก ด้ วยการบัน ทึ ก คาให้สัมภาษณ์ โ ดยใช้อุปกรณ์
บันทึกเสียงและการจดบันทึก และการบันทึกข้อมูลที่ต้องการลงในแบบบันทึกการสังเกตด้วยตนเอง
5) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ก ารวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยนาข้อ มูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสัง เกตมาคั ดเอาข้อ ความที่มีความหมายตรงกับประเด็ น ที่ต้ องการวิเคราะห์ จากนั้น น าเสนอ
ข้อมูลที่ได้ในรูปของการพรรณนา (Descriptive Analysis) แล้วนามาสรุปตีความหมายของผลหรือข้อค้น พบที่ได้
จากข้อ มูลร่วมกับข้อมูลที่ได้ จากการสัง เกต และตรวจสอบว่าข้อ สรุปที่ได้ มีความถูก ต้อ งตรงประเด็น และ
น่าเชื่อถือ ในรูปของคาอธิบายตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี (Analytic Induction)
6) ผลที่ได้รับ
ทร าบ ถึง ส ภ าพ กา ร ผ ลิต เครื ่อ ง ปั ้น ดิน เผ า แ ล ะ แน ว ท าง การตล าด ของ
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี
3.2 กำรเก็ บ รวบรวมข้ อมู ลเชิง คุณ ภำพ เพื่ อศึ ก ษำรูป แบบกำรพั ฒ นำและปรับ ปรุ ง สภำพกำรผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผำ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ศึกษาโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focus groups) ประกอบด้วย
3.2.1 กลุ่มศึกษำ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
กลุ่ม ผู้ป ระกอบการหรือ ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในจัง หวัด อุบ ลราชธานี โดยคั ด เลือ กจาก
ผู้ประกอบการหรือ ผู้ผ ลิต ที่ทาการผลิตเครื่อ งปั้น ดิ น เผามาแล้วไม่น้อ ยกว่า 10 ปีที่ได้รับการยอมรับ 5 คน
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใ ช้คือแบบสนทนากลุ่มผู้เ ชี่ยวชาญในด้ านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของสภาพ
การผลิตและรูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
3.2.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครื่องมือของกำรสนทนำกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้คือ
3.2.3.1 นาข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่อ งปั้นดินเผา ในระยะ
ที่ 1 และใช้รูปแบบเบื้องต้นที่ได้นี้เป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม (focus groups)
3.2.3.2 นารูปแบบที่จะใช้เป็น ประเด็ น ในการสนทนากลุ่ม (focus groups) มาเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจแก้ไขและปรับปรุง
3.2.3.3 นารูปแบบที่ปรับปรุงแล้วมาเป็น ประเด็ นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอภิปราย วิพ ากษ์ เสนอแนะ
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบในการสนทนากลุ่ม (focus groups) ในประเด็นของความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้
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3.2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท าการสนทนากลุ่ม กับ ผู้เ ชี่ยวชาญ และบัน ทึก ข้ อ มูล ด้ วยอุป กรณ์ บั น ทึก ภาพ อุ ปกรณ์
บันทึกเสียง และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
3.2.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ
3.2.5.1 จาแนกประเภทข้อ มูล โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมือ นความต่ างเพื่อ นาข้อมูล ที่
ได้มาตีความ
3.2.5.2 ตีความข้อมูล โดยทาการแปลความหมายจากข้อมูลให้มีการสื่อความหมายที่ชัดเจน
3.2.5.3 สร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย จากข้อมูลที่ได้จากการตีความ
3.2.6 ผลที่ได้รับ
ทราบถึงสภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผาในมุมมองของผู้ประกอบการ
แลกเปลี่ยนกับมุมมองของผู้บริโ ภค เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการผลิต และผลิต ภัณ ฑ์เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาในครั้ง นี้เ ป็น การศึ ก ษาวิจัย แบบผสานวิธี (Mix Method) โดยผลการศึกษาจะ แบ่งออกเป็น
2 ส่วนประกอบด้วย ผลการศึ กษาเชิงคุ ณภาพ และผลการศึกษาเชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพการผลิตและ
แนวทางการตลาดเครื่อ งปั้น ดิน เผาจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้จัด ลาดับ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้รับคืนและเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน 300 ฉบับ และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมู ล
ด้วยวิธีการบรรยายประกอบตาราง รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น ดังนี้
4.1 สภาพการผลิตทั่วไปของผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.2 การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.3 รูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ของผู้ประกอบการใน ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.4 ชนิด และปริมาณของผลิต ภัณ ฑ์เครื่องปั้นดิ นเผา ของผู้ประกอบการในต าบลปทุม อาเภอเมือ ง จังหวัด
อุบลราชธานี
4.5 สภาพการตลาดผลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผาของผู้ ประกอบการในต าบลปทุม อ าเภอเมือ ง จัง หวั ด
อุบลราชธานี
4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุค คลกับส่วนประสมทางการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผาของผู้บริโ ภค ในจังหวัด
อุบลราชธานี
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในงานวิจัยดังนี้
x̅
แทน ค่าเฉลี่ย
SD
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
Product
แทน ด้านผลิตภัณฑ์
Price
แทน ด้านราคา
Place
แทน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
Promotion แทน ด้านการส่งเสริมการขาย
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4.1 สภาพการผลิตทั่วไปของผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ตาบลปทุม อาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
4.1.1 ลักษณะโรงเรือนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
จากการศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้เป็น สถานประกอบการเพื่อผลิตเครื่องปั้น ดินเผาของผู้ประกอบการ
เครื่อ งปั้นดิน เผาในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ผลิตทุกรายที่มีเตาเป็น ของตนเองจะมีเตาและสถานที่ในการผลิต
เครื่อ งเครื่องปั้น ดิ น เผาอยู่ใ นบริเ วณบ้านพัก อาศัยของผู้ประกอบการเอง ทั้ง นี้ทุก คนให้ความเห็น ว่ าเพื่อ ความ
สะดวกในการทางาน และจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวลา ทาการเผาเครื่อ งปั้นดิ นเผาซึ่งจะต้อ งคอยควบคุม
ในเรื่องของอุณหภูมิ หากที่พัก อยู่ไกลจากสถานที่ผลิตจะทาให้ไม่สะดวกและต้ องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่ม
เช่น ค่าเดินทาง ค่าจ้างคนเฝ้าเตา ตลอดทั้งการสู ญหายของผลิตภัณฑ์ด้วย ส าหรับการทาโรงเรือนการผลิตนั้น ส่วน
ใหญ่จะก่อสร้างด้วยโครงไม้ยกสูง มุงด้วยสังกะสี เปิดโล่ง เพื่อใช้เป็นพื้น ที่ผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของกระบวนการ
ผลิต ซึ่งมีขนาดตัวอาคารที่ใกล้เคียงกันคือ กว้างประมาณ 12 เมตร ยาว 24 สูงประมาณ 4 เมตร โดยจะแบ่งเป็นส่วน
ๆ ดังนี้
4.1.1.1 พื้นที่พัก ดิน จะเป็น ลานดิน กว้างอยู่ด้านนอกอาคารเพื่อเก็บดินไว้สาหรับ การผลิต ครก
กระถาง แจกัน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีคนมาสั่งซื้อ สาหรับที่เก็บดินนี้จะเป็นที่ดอนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้น้าท่วมขัง
4.1.1.2 พื้น ที่บ่อ หมักและแช่ดิ น บ่อ หมักดิ นส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีบ่อ หมัก ดิน ขนาด กว้าง x
ยาว x ลึก เท่ากับ 2 x 3 x 1 เมตร อยู่ภายในอาคารเพื่อ จะได้ส ะดวกในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดู
ฝนหรือ ฤดูร้อน และในบริเวณดังกล่าวจะมีเครื่องโม่ดิ นสาหรับการผสมและย่อยดิน อยู่ในบริเวณเดี ยวกันด้ วย ทั้ง นี้
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
4.1.1.3 พื้นที่ส่วนการขึ้นรูปผลิต ภัณฑ์ พื้นที่ส่วนนี้จะอยู่ในตัวอาคารซึ่งจะมีเครื่อ งแป้น หมุน สาหรับ
การขึ้น รูปผลิต ภัณ ฑ์ จานวน 1-3 ตั ว ทั้ง นี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณการผลิตของผู้ประกอบการแต่ละราย
4.1.1.4 พื้น ตากผลิต ภั ณ ฑ์เ พื่ อ รอเข้ าเตา พื้ น ที่ส่ วนนี้ จะอยู่ ในตั วอาคารเช่ น เดี ยวกัน เพื่อ วาง
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ขึ้น รูปเสร็จแล้ว โดยจะทาการผึ่ง ลมให้ผ ลิต ภัณ ฑ์แห้ง เพื่อ รอการเผา ดั งนั้ น พื้น ที่ส่วนนี้จะต้ อ งมี
มากกว่าส่วนอื่น ๆ ในตัว อาคาร และสามารถป้อ งกัน แดด และฝนได้ดี ไม่เ ช่น นั้นอาจจะทาให้ผลิต ภัณ ฑ์สูญเสีย
หรือไม่ได้คุ ณภาพ ในกรณีที่ฝนตกหรือแดดส่องมาก ๆ ผู้ประกอบการทุก รายค่อนข้างที่จะให้ความสาคัญ อย่างไรก็
ตามในกระบวนการผลิต ของแต่ ละรายจะพบว่าพื้น ที่ส่วนนี้ของผู้ประกอบการค่อ นข้างที่จะมีความแตกต่ างกันอยู่
บ้างเนื่อ งจากผู้ประกอบการแต่ ละรายมีพื้นที่
ไม่เท่ากัน บางคนมี พื้นที่จากัด เช่น โรงงานของนายบวร พงษ์พี
ระ จะมีพื้นที่ ในส่วนของการผึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ค่ อ นข้างจะกว้าง พร้อ มกับการเทพื้น ซีเ มนต์เ พื่อ ความสะดวกในการ
ทางาน เนื่อ งจากมีพื้น ที่ก ว้าง มีทุน เพียงพอ ส่วนโรงงานของนางคาใบ แก้วดอน จะมีพื้น ที่จากัดแต่มีรูปแบบของ
การบริหารจัดการโดยทาเป็น ชั้น ๆ เพื่อประหยัดพื้น ที่ในการวางผลิตภั ณ ฑ์ ซึ่ง จะมีพื้นที่เหลือ ในการทากิจกรรม
การผลิตอื่น ๆ ได้ค่อนข้างจะมาก นับเป็นการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่แตกต่างกัน
4.1.1.5 พื้น ที่ตั้ง เตาเผา เตาเผาของผู้ประกอบการทุกเตาเป็น เตาที่ผ ลิต ขึ้น จากดิ น เหนียว ดั ง นั้น
ตาแหน่งที่ตั้ งของเตาเผาจะอยู่ภายในอาคาร เพื่อสะดวกและง่ายต่อ การดู แลและการบารุง รักษา ซึ่งเตาเผาของแต่
ละรายก็จะมีขนาดที่แตกต่างกัน ในเตาเผาพื้นที่ตั้งขึ้นกับขนาดของเตา
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4.1.1.6 พื้น ที่เก็บผลิต ภัณ ฑ์ที่เ ผาแล้ว เมื่อ น าผลิต ภัณ ฑ์อ อกมาจากเตาผู้ประกอบการจะคัด แยก
ผลิตภั ณฑ์ที่ดีเพื่อรอการขายไว้ในอาคาร ไม่ให้โดนแดดโดนฝน ส่วนผลิต ภัณฑ์ที่แตกเสียหาย หรือไม่ได้คุณภาพจะ
ทาการคัดแยกออกไว้ด้านนอกของอาคาร เพื่อจะได้เป็นการประหยัดพื้นที่

ภาพที่ 4.1 สภาพโดยทั่วไปของโรงงานผลิตเครื่องปัน้ ดินเผา (โรงงานของ นายบวร พงษ์พีระ)

ภาพที่ 4.2 ส่วนแช่ดินและเครื่องโม่ดนิ
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ภาพที่ 4.3 ส่วนพืน้ ที่ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.4 พื้นที่ส่วนการผึ่งลมที่เป็นแบบชัน้ เพื่อประหยัดพืน้ ที่

ภาพที่ 4.5 พื้นที่ตากผลิตภัณฑ์โดยการผึ่งลมที่เป็นแบบวางพืน้
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ภาพที่ 4.6 เก็บซ้อนผลิตภัณฑ์ก่อนเข้าเตาเผา

4.1.2 ลักษณะของเตาเผา
จากการศึก ษาเชิงคุ ณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย และการสัง เกตุ แบบมีส่วนร่วม
ทาให้ทราบถึงกระบวนการสร้างเตาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีก ารสร้างเป็นลัก ษณะยอดโดม ซึ่ง นายบวร
พงษ์พีระ กล่าวว่า
“...ในการสร้างเตาเผาครก และกระถาง พวกเราจะสร้างเตาเป็นลัก ษณะรูปโดม ด้านหน้ าเตาจะเป็น
ตัวใส่เชื้อเพลิงโดยใช้ฟืน ตรงกลางเอาไว้ใส่ภาชนะที่จะเผา และด้านหลังเป็น ปล่องไฟเพื่อระบายอากาศและควันไฟ
เสมือนเป็นตั วดึงความร้อนจากด้านหน้าเตาให้ไหลผ่านภาชนะที่เราต้ องการเผา จากนั้นจะระบายออกไปทางปล่อ ง
ระบายควันด้านหลัง” (นายบวร พงษ์พีระ, 2558: สัมภาษณ์)
นอกจากนั้นนายบวร พงษ์พีระ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“…ในการสร้างเตาเผานั้นจะต้องมีการสร้างตาให้กับเตาด้ วย ซึ่ง ภาษาพวกเราเรียกว่า “ตาเตา” ตาเตานั้นจะ
มีไว้เ พื่อ เติ ม ฟืน หรือ ยัด ฟืน เข้า ไปเพื่อ ให้ เ กิด การเผาไหม้ในการเพิ่มความร้อน จะทาให้ภายในเตามีความร้อ น
สม่าเสมอแผ่ก ระจายทั่วทั้ง เตา ในการทาตาเตาจะมีจานวนที่แตกต่ างกันออกไปตามขนาดของเตา โดยปรกติพ วกเรา
จะให้ตาเตาแต่ละตาจะห่างกันประมาณ 1 เมตร มีทั้งสองฝั่งของเตาจนสุดตามความยาวของเตา”
นางคาใบ แก้วดอน (2558: สัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“...ส่วนใหญ่ค วามยาวของเตาเผาจะอยู่ที่ 5.5 เมตร ความกว้างของหน้ าเตา 1 เมตร ความกว้าง
ของตัวเตา 2 เมตร ความสูงของตัวเตาสูง 2 เมตร และปล่องควันสูง 3 เมตร...”

ภาพที่ 4.7 ลักษณะของเตาเผาผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.8 ลักษณะหน้าเตากว้าง 1 เมตร

ภาพที่ 4.9 ลักษณะตัวเตาขนาดภายในกว้าง 2 X 2.5 เมตร

ภาพที่ 4.10 ลักษณะปล่องควันจะอยู่ส่วนท้ายของเตามีความสูง 3 เมตร
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ภาพที่ 4.11 ลัก ษณะของตาเตา

ภาพที่ 4.12 การสนทนารูปแบบการสร้างเตาเผาผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.13 รูปวาดลักษณะเตาเผาด้านข้างและด้านหน้า
4.2 วิเคราะห์กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตาบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี
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การผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในต าบลปทุ ม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ บลราชธานี ได้ รั บ อิ ทธิ พ ลจากการผลิ ต
เครื่อ งปั้นดิ นเผาของ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่อ งจากผู้ที่น าองค์ความรู้เรื่อ ง การผลิตและ
กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตเครื่อ งปั้นดิ น เผาเหล่านี้ได้ เคยทางานในโรงงานเครื่อ งปั้น ดิน เผาที่จังหวัดราชบุรี
ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานมาตั้ง รกรากอยู่ที่ ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งเป็นตาแหน่งทางธรณี วิท ยา
ที่มีความเหมาะสมในการผลิต เครื่องปั้นดิน เผา เพราะพื้น ที่ดังกล่าวอยู่ติ ดกับริมแม่น้ามูล ซึ่งเป็นพื้น ที่ที่มีแหล่งดิน มี
คุณ ภาพดีเ หมาะต่อ การผลิตผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งปั้นดิ น เผา โดยเฉพาะเครื่อ งปั้น ดิน เผาที่มีค วามจาเป็น ต่ อ การ
ดารงชีวิตของชุมชน เช่น ครก ไห หม้อ และกระถาง เป็นต้น
นับจากนายสุวรรณ พงษ์พีระ ซึ่ง ถือ ว่าเป็นผู้บุกเบิกงานเรื่อ งเครื่อ งปั้น ดิ น เผาของต าบลปทุม อาเภอเมือ ง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้น าเอาความรู้เดิ มที่เ คยปั้นโอ่งมังกรกับผู้ประกอบการเครื่องปั้นดิน เผาที่จังหวัด ราชบุรี
ครั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัด อุบลราชธานีจึงเห็นว่าบริเ วณที่อ าศัยอยู่เป็นแหล่ง ของทรัพยากรที่มีความอุด ม
สมบูร ณ์ ดิ น ดี เหมาะแก่ก ารปั้น ครก กระถาง จึง ได้ พ าคนในครอบครัวผลิต เครื่อ งปั้น ดิ น เผาขึ้น มาใช้ ปรากฏว่า
ได้ผลดี จึงได้มีก ารถ่ายทอดความรู้การปั้นเครื่องปั้น ดินเผาให้กับคนในครอบครัว และคนในชุมชน ต่ อมาจึง เกิดการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในครัวเรือนขึ้นหลากหลายมีทั้งโรงงานขนาดเล็กสาหรับคนที่มีทุนน้อยและเป็นการผลิตเพื่อใช้
ในครัวเรือ นเป็นหลัก และขนาดกลางสาหรับคนที่มีเงินทุนมากขึ้น โดยมีคนในชุมชนเป็นแรงงานหลัก ผู้ผ ลิตได้ปรับ
วิธีการและกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผาที่ให้เข้ากับชุมชนและบริบทสังคม ทาให้เครื่องปั้นดิน เผามีความเป็น
เอกลักษณ์ โดยรูปแบบการผลิต เป็นงานหัตกรรมพื้น บ้านแบบดั้ งเดิม เนื่อ งด้ วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้มีก ารเพิ่ม
เทคโนโลยีต่ าง ๆ เข้ามาในกระบวนการผลิต ทาให้ผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีคุณภาพมากขึ้ น เพื่อการจาหน่ายใน
จังหวัด และต่างจังหวัด สามารถสร้างรายได้ ให้กับครัวเรือ นได้ เป็นอย่างดี ชุมชนจึงพยายามที่จะสร้างผลิตภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดิ นเผาให้เป็นเอกลัก ษณ์ ของชุมชน จนกระทั่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกิดความสนใจ จึงได้ มีก าร
พั ฒ นารูป แบบการจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม และวิถี ที่ ยั่ ง ยื น ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ างกิ จ กรรม
เครื่องปั้น ดินเผาให้เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป โดยได้ ประชาสัมพันธ์ต ลอดจนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึง
คนที่ส นใจ เข้ามาศึ กษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนปทุมเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผา เพื่อให้เกิ ดส านึกในการอนุรักษ์
และให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเกิด และส่งเสริมรายได้ของผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ ต าม จากแนวทางการพัฒ นาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมัก จะมี ข้อ จากัด หลายประการ
โดยเฉพาะในด้านของงบประมาณจึงนับเป็น การส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์เป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะไม่ยาวนาน
มากนัก จึง ทาให้กระแสสังคมค่ อย ๆ แผ่วเบาลงไปและไม่มีก ารกระตุ้น กิจกรรมเท่าที่ควรจึงทาให้ก ารรับรู้และ
ปริมาณการขายไม่แผ่ขยายไปในวงกว้างเท่าที่ควร สอดคล้องกับข้อมูล ที่พ่อ บวร พงษ์พีร ะ ที่ไ ด้ ก ล่าวไว้ในคราวที่
มีการสนทนากลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ว่า
“…หน่ วยงานภาครัฐโดยเฉพาะพัฒนาชุมชนเป็น หน่วยงานที่ดี ให้การสนับสนุนชุมชนใน กระบวนการผลิต
ตลอดทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของห้วยวังนองเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เสียแต่
ว่าการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควร ครั้นการดาเนินงานกาลังไปได้ดีหน่วยงานภาครัฐก็
หมดเงิน งบประมาณ ขาดการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้ าที่ที่มาให้คาแนะนาช่วยเหลือ กาลัง
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จะท างานไปด้ ว ยกั น ได้ ดี ก็ เ ปลี่ ยนคนใหม่ม าดู แล จึง ท าให้ ง านหยุ ด ช ะงัก เนื่อ งจากคนใหม่ มาก็ ไม่ ค่อ ยได้ ให้
ความสาคัญ จึงนับว่าเป็นปัญหาใน การดาเนินงานพอสมควร...”
นอกจากปัญหาในเรื่องของความไม่ต่ อเนื่อ งของเจ้าหน้ าที่แล้วสมาชิก ในกลุ่มยัง มีความเห็น ว่า “การลุก คืบ
ของเมือง” ถือ ว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง ต่อการคงอยู่ของผู้ประกอบการเครื่อ งปั้น ดิน เผา ทั้งนี้ อัน เนื่อ งมาจาก เดิ ม
ชุมชนห้วยวังนอง ต าบลปทุม เป็น ชุมชนชนบทที่อยู่ชานเมือง ห่างจากทุ่ง ศรีเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5
กิโ ลเมตร การตั้ ง บ้านเรือ นอยู่กัน แบบหลวม ๆ ไม่แออัด การมีโ รงงานเครื่อ งปั้น ดิ น เผาจานวนมากจึง ไม่ค่อ ยมี
ปัญหาสาหรับคนในชุมชน อีกทั้ง เป็นชุมชนที่อยู่ในอาชีพเพื่อหารายได้ที่เหมือนกัน จึงมีความเข้าใจในของเสีย เสียง
หรือ ควัน ไฟ ที่ทุก โรงงานปลดปล่อ ยออกมา จึง ไม่มีใครไปต่ อ ว่าซึ่งกัน และกัน ทุก คนจึง อยู่ด้ วยกัน ได้ อ ย่าง ไม่มี
ปัญหา
เมื่อ การลุก คื บของเมือ งได้ แผ่ขยายออกมายัง บ้านปากห้วยวัง นอง ต าบลปทุม แม่ส มคิด โสมแผ้ว (2560:
สัมภาษณ์) กล่าวว่า
“…เมื่อประมาณสัก 10 ปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านปากห้วยวังนองยัง อยู่กัน อย่างสบาย ๆ ต่างคนต่ างอยู่ แต่ ใน
ปัจจุบัน คนจากภายนอกได้ อพยพเข้ามาเพื่อซื้อที่อยู่อ าศัยกัน ค่อ นข้างมาก จึงทาให้การตั้ง บ้านเรือ นอยู่ชิด กัน มาก
ขึ้น ที่ดิ นมีจากัด คนจากข้างนอกที่มาอยู่ใหม่ก็ไม่เ ข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนเดิ มที่มีอาชีพ ผลิตเครื่อ งปั้น ดิน เผา
กล่าวหาว่าสร้างมลพิษ สร้างเสียงดังรบกวนคนข้างบ้าน ซึ่งบางครั้งถึงกับต้องมีปากเสียงกันเอง...”
นับเป็นความยุ่งยากในกระบวนการผลิตมากขึ้น จึงทาให้บางคนต้ อ งล้ มเลิกกิจการไป ประกอบกับการขาด
แคลนแรงงาน เนื่อ งจากแรงงานที่เคยมีในอดีต ได้เปลี่ยนไปรับจ้างทางานอย่างอื่นในเมือง ซึ่ง สบายกว่า มีร ายได้
มากกว่า ส่ง ผล ให้ก ารประกอบอาชีพ ด้า นเครื่อ งปั้น ดิน เผา ลดลงไปเรื่อ ย ๆ ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง จะได้ ก ล่ าว
รายละเอียดในหัวข้อต่อไป
4.3 รูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ของผู้ประกอบการใน ตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4.3.1 กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
จากการเก็บข้อมูลมือสอง แบบสัมภาษณ์เ ชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลากว่าหนึ่ง ปี
เศษ จะเห็ น ได้ ว่ากระบวนการผลิต เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาของผู้ ป ระกอบการในต าบล ปทุ ม อ าเภอเมื อ ง จังหวั ด
อุบลราชธานี มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปค่ อนข้างมาก กล่าวคือ ในการผลิตเครื่องปั้น ดิ นเผาของผู้ประกอบการใน
ชุมชนค่ อ นข้างที่จะเหลือน้อ ยลงทุก วัน จากข้อ มูล สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อ ยทาให้ทราบว่าในประเด็ น
ดังกล่าวเป็น ผลมาจากการลุก คืบของเมืองที่เริ่มที่จะแออัดมากขึ้น ประกอบกับวัตถุดิบเริ่มหายาก เช่น ดินและฟืน
ค่อ นข้างที่จะต้ องไปหาไกลและมีต้ น ทุน ที่เ พิ่มขึ้น ประกอบกับแรงงานก็เ ริ่มที่จะหายากมากขึ้น เช่นกัน เนื่องจาก
แรงงานส่ ว นใหญ่ จ ะไปรั บ จ้ างในเ มื อ งมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น งานที่ ไ ด้ เ งิน เร็ว และค่ าแรงที่ สู ง กว่ า รายได้ ก ารท า
เครื่องปั้นดิ นเผา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นกระบวนการผลิต ผู้วิจัยจึง ต้อ งการน าเสนอเกี่ยวกับ วัต ถุดิบที่ต้ องใช้ใน
กระบวนการผลิตต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) ดิน ดินที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้นจะต้องเป็นดินเหนียว ดังนั้น ดินที่ได้จาก
บริเวณริมน้ามูล และพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็น ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะ
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ทาให้ เครื่องปั้นดิ น เผาของที่นี่มีค วามเป็น เอกลัก ษณ์ ปกติ ดิ นเหนี ยวที่มีการซื้อ ขายกัน ประมาณราคารถละ 400
บาท
(2) ฟืน เป็น วัส ดุ ที่ น ามาเป็น เชื้อ เพลิ ง ส าหรับ การสร้ างพลัง งานความร้ อ น เพื่ อ อบผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องปั้นดิ นเผาให้สุก เกิดความสวยงาม ไม่แตกง่าย ในอดี ตผู้ประกอบการจะหาฟืน ในรอบ ๆ ชุมชนของตนเอง
แต่ ในปัจจุบัน ป่าไม้เ ริ่มร่อยหรอ ผู้ประกอบการต้ อ งสั่งซื้อ จากพื้ น ที่อื่น โดยมีคนน ามาเสนอขายให้ในราคารถละ
ประมาณ 600-800 บาท
(3) เครื่อ งนวดดิน เป็น เครื่องที่ช่วยทั้ง ในเรื่องของการทาอนุภาคของดิ นให้แตกละเอียด และเป็น
เครื่องผสมและนวดดิน ให้เหนียวจับกัน เป็นก้อน โดยที่จะน ามานวดนั้นจะต้ องเป็นดิ น ที่ผ่านการหม่ามาก่อ น คือ
การนาดินมาแช่น้าให้ท่วมประมาณ 1 นิ้ว เป็นเวลา 1 คืน เพื่อให้ดินมีความเหนียวและชุ่มน้ามากขึ้น จากนั้นจึงทา
การตัก ดินที่หม่าเข้าเครื่อ งโม่ดิ น เพื่อ เป็นการทาให้ดินเนียนเข้ากันทาซ้า 1-2 รอบ แล้วตั ดแบ่งเป็นแท่งยาวแท่งละ
2 ฟุต จากนั้นทาการคลุมด้วยผ้าพลาสติกเพื่อรักษาความชื้นไม่ให้แห้งและนาไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป
ในกระบวนการผลิตเครื่อ งปั้นดิ นเผาของผู้ประกอบการในตาบลปทุม ผู้วิจัยได้ไ ปสัมภาษณ์ ร่วมกับ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ ลงมือปฏิบัติในบางขั้นตอนร่วมกับผู้ประกอบการจานวน 5 ราย พบว่า
ผู้ประกอบการแต่ละรายมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.3.1.1 นายบวร พงษ์พีระ อายุ 65 ปี เป็น ผู้ประกอบการเครื่องปั้น ดิ นเผามาแล้วกว่า 20 ปี โดย
เริ่มทาอาชีพนี้สืบทอดจากบิดา มารดา และมีก ารสืบทอดอาชีพนี้มาอย่างต่อเนื่อ ง มีเตาเป็นของตนเอง ซึ่ง ปัจจุบัน
มีการผลิตครก กระถาง และงานดินเผาตกแต่งส่วนต่าง ๆ แต่ผ ลิตหลัก ๆ คือ ครก โดยการผลิตแต่ละครั้งนั้นจะได้
3,000 – 4,000 ใบ ในรอบเดือนจะทาการผลิต 2-3 ครั้ง มีรายได้ 30,000 บาทต่ อรอบการผลิตโดยมีวิธีการในการ
ผลิต ดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ทาการหม่าดิน (โดยแช่ดินในน้า ให้น้าท่วมผิวดินประมาณ 1 นิ้ ว) เป็นเวลา 1 คืน
ในการเลือ กดิ น มาปั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ จะต้ อ งเลือกดิ น เหนียวนาเท่านั้น เพราะดิ น จะมีความละเอียดและมีความ
เหนียวซึ่งจะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งแล้วจะมีความแข็งแรงทนทาน
1.2) ตักดินที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิ น เป็นการนวดดินให้เข้ากันทาการโม่ประมาณ 1-2
ครั้ง เพื่อ ทาให้ดิน เนียนขึ้น จากนั้นตัดดิน เป็นแท่ง ๆ ให้มีความยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อความสะดวกในการยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
1.3) การคลุมผ้าพลาสติก เป็นการเตรียมดิน เพื่อ รอการปั้นขึ้นรูปและการบ่มดิน ไปใน
ตัว ในขั้น ตอนนี้หลังจากนวดดินเสร็จจะต้ องรีบคลุมดิ นด้ว ยผ้าพลาสติก เพื่อ ป้อ งกัน ดินแห้ง และเตรียมดิ นให้มาก
พอตามจานวนคนปั้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพไปในตัวด้วย
2) ขั้นตอนการปั้น
2.1) ชั่งน้าหนักดิ นตามขนาดผลิต ภัณฑ์ที่จะปั้น เพื่อให้ได้ ขนาดของผลิตภั ณฑ์ที่เท่ากัน
จากนั้นนวดดินด้วยมือเล็กน้อยก่อนที่จะนาไปขึ้นรูปต่อไป
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2.2) การปั้น ผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าก้อ นดิ น ที่ผ่านการชั่ง มาแล้วมาวางที่ แป้น หมุน ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นผู้ปั้นจะจับดินให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ
2.3) การตากผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าผลิตภั ณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เตรียม
ไว้ ใ นร่มโดยทาการผึ่งลมไว้ 2-3 วัน ทั้ งนี้ แล้วแต่ ส ภาพอากาศ หากสภาพอากาศมีความชื้น มากอาจจะต้ อ งใช้
เวลานานขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูความชื้นที่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยว่าแห้งพอหรื อยังที่จะนาเข้าเตา
3) ขั้นตอนการนาผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา
3.1) นาผลิตภั ณฑ์เข้าเตาเผา โดยนาผลิตภัณฑ์ ที่แห้งแล้วเข้าเตาเผา การน าเข้าเตา
ต้ อ งจัด เรียงผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้เ ป็น ระเบีย บ ซึ่ง มีเ ทคนิค โดยการวางสลับฟัน ปลาจนเต็ม จะทาให้ส ามารถบรรจุได้
มากกว่าการเรียงแบบอื่น ๆ
3.2) ทาการปิดเตาสุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
3.3) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้นให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
แล้วทาการเร่งไปขึ้นอีกให้ได้ อุณ หภูมิ 600 -800 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และต้อ งเร่งไปจนถึง อุณ หภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส
3.4) การแหย่ตาไฟ ทาการปิด เตาแล้วแหย่ต าไฟเพื่อ ให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง
ทั้งเตา ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุด เตา จากนั้นทาการปิดเตาไว้ 3 วัน และปล่อยให้เย็นตั วลงอย่างช้า ๆ หลัง จากนั้น
เปิดเตาเพื่อคลายความร้อนลง
3.5) การเปิดเตา ทาการเปิดเตาเพื่อ นาผลิตภัณฑ์ออกโดยการวางผลิตภัณ ฑ์ตามขนาด
เพื่อสะสะดวกในการจาหน่าย และทาการคั ด แยกผลิต ภัณ ฑ์ที่ไม่ได้ มาตรฐานออกไว้ต่างหาก
จากกระบวนการผลิต ของนายบวร พงษ์พีร ะ จะ พบว่าในการผลิตทั้งกระบวนการจะใช้
เวลาทั้ง หมดประมาณ 15 วัน และมีการใช้แรงงานในครอบครัวจานวน 4 คน
เป็นหลัก
การจาหน่ายผลิต ภัณฑ์ ในการจาหน่ายนั้นจะมีพ่อ ค้าคนกลางมารับถึงที่ จากนั้นพ่อ ค้าจะ
นาไปจาหน่ ายทั่ว ไปในประเทศ ส าหรับ ราคาของครก และผลิต ภัณฑ์อื่น ๆ ต่ อ ชิ้น จะขึ้น อยู่กับขนาด ซึ่ง หากเป็น
ครกจะมีทั้งหมด 4 ขนาด คือ ครกขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และครกจิ๋ว จาหน่ ายหน้าเตาราคา 17, 12,
10 และ9 บาท/ลูก ตามลาดับ การจาหน่ ายกระถางก็เช่น เดี ยวกันคือ ราคาขึ้นกับขนาด โดยมีขนาด 14, 12, 10 นิ้ว
ราคา 25, 15, 10 บาท/กระถาง ตามลาดับ และในมุมมอง ด้านการตลาดของฝ่ายผู้ผลิตนั้น นั้น นายบวร พงษ์พีร ะ มี
ความเห็นว่า
“...ตอนนี้ผู้ประกอบการทาการผลิต ตามกลไกตลาด ครกยังสามารถขายได้ ดีกว่าผลิตภั ณ ฑ์
อื่น ๆ และอยากให้ลูกหลานได้ สืบทอดาทาอาชีพนี้ ซึ่งปัจจุบันแหล่ง ผลิตครกดินเผามีจานวนลดลง เหลือเพียงไม่กี่
แห่งในประเทศไทย ทาให้ครกที่ผลิต จากที่นี่ยัง สามารถจาหน่ายได้อ ย่างต่ อเนื่อง และเป็นที่ต้ องการของท้องตลาด
แต่ ในกระบวนการผลิตเริ่มมีก ารขาดแคลนแรงงานในการผลิตจานวนมาก โดยผู้ผ ลิต อยากส่ง เสริมให้เ ยาวชนใน
ชุมชนมีค วามสนใจในอาชีพทาเครื่องปั้น ดิน เผา เพราะเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในท้องถิ่น และใช้ชีวิต อย่าง
พอเพียง ไม่เช่นนั้นตนเองก็กลัวว่าอาชีพนี้จะ สูญหายไปจากชุมชนในอนาคต...”
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ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ปัญหา คื อ ไม่ค่อ ยมีค นที่มีความรู้โดยตรงมาให้ความรู้เ พื่อเพิ่มมูล ค่าของ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และยังไม่มีผู้นาที่จะนาภูมิปัญญาไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายนอก
อุปสรรค คนในชุมชนไม่ค่อ ยให้ความสนใจในการผลิต เครื่อ งปั้นดิ นเผาเท่าที่ควร อีกทั้งใน
บางครั้งที่เราต้ องการแรงงานมาช่วยงาน จะค่อ นข้างหายาก เนื่องจากคนรุ่น ใหม่ ส่วนใหญ่จะเข้าไปทางานในเมือ ง
มากขึ้นจึงทาให้แรงงานในท้องถิ่นเริ่มลดลง

ภาพที่ 4.14 สภาพลักษณะทั่วไปของโรงงาน ของนายบวร พงษ์พี ระ
4.3.1.2 นางสมคิด โสมแผ้ว ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็น ผู้ประกอบการเครื่องปั้น ดินเผาที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ด าเนิน ธุรกิจนี้มาแล้วกว่า 27 ปี มีความภูมิใจในอาชีพ นี้มากเพราะสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวและ
เป็นรายได้หลักให้กับครอบครัว มีเตาเผาเป็น ของตนเอง โดยโรงงานนี้ได้ผ ลิตครกเพียงอย่างเดียว โดยจะผลิตครั้ง
ละ 4,500 ใบ/ครั้ง มีปริมาณการผลิต 2 ครั้ง/เดือน มีรายได้เฉลี่ย 35,000 บาท/ครั้ง โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ทาการหม่าดิน (โดยแช่ดินในน้า ให้น้าท่วมผิวดินประมาณ 1 นิ้ ว) เป็นเวลา 1 คืน
ในการเลือ กดิ น มาปั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ จะต้ อ งเลือกดิ น เหนียวนาเท่านั้น เพราะดิ น จะมีความละเอียดและมีความ
เหนียวซึ่งจะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งแล้วจะมีความแข็งแรงทนทาน
1.2) ตักดินที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิ น เป็นการนวดดินให้เข้ากันทาการโม่ประมาณ 1-2
ครั้ง เพื่อ ทาให้ดิน เนียนขึ้น จากนั้นตัดดิน เป็นแท่ง ๆ ให้มีความยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อความสะดวกในการยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
1.3) การคลุมผ้าพลาสติ ก เป็นการเตรียมดิ นเพื่อรอการปั้นขึ้น รูปและ การบ่มดิ นไป
ในตัว ในขั้นตอนนี้หลัง จากนวดดินเสร็จจะต้อ งรีบคลุมดินด้วยผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันดินแห้ง และเตรียมดินให้มาก
พอตามจานวนคนปั้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพไปในตัวด้วย
2) ขั้นตอนการปั้น
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2.1) ชั่งน้าหนักดิ นตามขนาดผลิต ภัณฑ์ที่จะปั้น เพื่อให้ได้ ขนาดของผลิตภั ณฑ์ที่เท่ากัน
จากนั้นนวดดินด้วยมือเล็กน้อยก่อนที่จะนาไปขึ้นรูปต่อไป
2.2) การปั้น ผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าก้อ นดิ น ที่ผ่านการชั่ง มาแล้วมาวางที่ แป้น หมุน ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นผู้ปั้นจะจับดินให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ
2.3) การตากผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าผลิตภั ณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เตรียม
ไว้ ใ นร่มโดยทาการผึ่งลมไว้ 2-3 วัน ทั้ งนี้ แล้วแต่ ส ภาพอากาศ หากสภาพอากาศมีความชื้น มากอาจจะต้ อ งใช้
เวลานานขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูความชื้นที่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยว่าแห้งพอหรือยังที่จะนาเข้าเตา
3) ขั้นตอนการนาผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา
3.1) นาผลิตภั ณฑ์ เข้าเตาเผา โดยนาผลิตภั ณฑ์ที่แห้งแล้วเข้าเตาเผา
การนาเข้าเตา
ต้องจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้เป็น ระเบียบ ซึ่งมีเ ทคนิคโดยการวางสลับฟันปลาจนเต็ม จะทาให้สามารถบรรจุได้มากกว่า
การเรียงแบบอื่น ๆ
3.2) ทาการปิดเตา สุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
3.3) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้นให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
แล้วทาการเร่งไปขึ้นอีกให้ได้ อุณ หภูมิ 600 -800 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และต้อ งเร่งไปจนถึง อุณ หภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส
3.4) การแหย่ตาไฟ ทาการปิด เตาแล้วแหย่ต าไฟเพื่อ ให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง
ทั้งเตา ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุด เตา จากนั้นทาการปิดเตาไว้ 3 วัน และปล่อยให้เย็นตั วลงอย่างช้า ๆ หลัง จากนั้น
เปิดเตาเพื่อคลายความร้อนลง
3.5) การเปิดเตา ทาการเปิดเตาเพื่อน าผลิตภั ณฑ์ออกโดยการวางผลิตภั ณ ฑ์ต ามขนาด
เพื่อสะสะดวกในการจาหน่าย และทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกไว้ต่ างหาก
จากกระบวนการผลิต ของ นางสมคิด โสมแผ้ว จะพบว่า ในการผลิตทั้ง กระบวนการจะใช้
เวลาทั้งหมดประมาณ 15 วัน และมีการใช้แรงงานในครอบครัวจานวน 3 คน เป็นหลัก
จากกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นลง จะมีพ่อค้าคนกลางมารับเพื่อน าไปจาหน่ายทั่วประเทศ
ต่อไป โดยราคาของครกขึ้นกับขนาด โดยมีครก 4 ขนาด คือขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และครกจิ๋ว จาหน่าย
ในราคา 16,11,9,6 บาท/ใบ ตาลาดับ นอกจากนั้นนางสมคิด โสมแผ้ว ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลว่า
“...ดิ ฉั น อยากพัฒ นารูป แบบเครื่อ งปั้น ดิ น เผาในรูปแบบอื่ น ๆ บ้าง เพื่ อ ให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ าของผลิต ภัณฑ์ แต่ยังคงจะผลิต ครกไว้เป็น เป็น หลักเพราะยังสามารถจาหน่ายได้
อย่างต่ อเนื่อง และต้องการให้ภาครัฐลงมาให้ความรู้ อบรม ให้ความรู้เพิ่มเติ มส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูล ค่าของ
สินค้ าในรูปแบบต่ าง ๆ ส าหรับการผลิต ครกยัง สามารถจาหน่ ายออกสู่ตลาดเรื่อ ย ๆ มีแนวโน้มดี ต้ องปรับตัว ตาม
ตลาดให้ทัน...”
ปัญหาและอุปสรรค
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ปัญหาที่พบ ชุมชนรอบข้างมักจะมองว่าโรงงานของเราทาให้เกิด มลภาวะทางอากาศ จึงทา
ให้มีปากเสียงกัน อยู่บ้าง ดัง นั้น จึงต้อ งการให้หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงมาทา การดู แลจัด ระเบียบ และให้
คาแนะนา

ภาพที่ 4.15 สภาพลัก ษณะทั่วไปของโรงงาน ของนางสมคิด โสมแผ้ว
4.3.1.3 นางคาใบ แก้วดอน ปัจจุบัน อายุ 60 ปี เป็น ผู้ประกอบการมาแล้ว 18 ปี สืบทอดอาชีพ จาก
บิดา มารดา กล่าวว่า
“...มีความภูมิใจในอาชีพนี้และยังได้อยู่ทางานที่บ้านเกิด...”
โดยทาการผลิต ครกเพียงอย่างเดี ยว ในการผลิตแต่ ล ะครั้ง ได้ 2,700 ใบ และ จาผลิต 2
ครั้งในรอบเดื อน รายได้ 25,000 บาท ในแต่ละรอบการผลิต ปัจจุบันไม่ได้มีเ ตาเป็นของตนเอง ทาการผลิตโดยการ
เช่าเตา โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ทาการหม่าดิน (โดยแช่ดินในน้า ให้น้าท่วมผิวดินประมาณ 1 นิ้ ว) เป็นเวลา 1 คืน
ในการเลือ กดิ น มาปั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ จะต้ อ งเลือกดิ น เหนียวนาเท่านั้น เพราะดิ น จะมีความละเอียดและมีความ
เหนียวซึ่งจะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งแล้วจะมีความแข็งแรงทนทาน
1.2) ตักดินที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิ น เป็นการนวดดินให้เข้ากันทาการโม่ประมาณ 1-2
ครั้ง เพื่อ ทาให้ดิน เนียนขึ้น จากนั้นตัดดิน เป็นแท่ง ๆ ให้มีความยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อความสะดวกในการยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
1.3) การคลุมผ้าพลาสติ ก เป็นการเตรียมดิ นเพื่อรอการปั้นขึ้น รูปและ การบ่มดิ นไป
ในตัว ในขั้น ตอนนี้หลัง จากนวดดิน เสร็จจะต้อ งรีบคลุมดิ นด้วยผ้าพลาสติก เพื่อป้องกัน ดิ นแห้ง และเตรียมดินให้
มากพอตามจานวนคนปั้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพไปในตัวด้วย
2) ขั้นตอนการปั้น
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2.1) ชั่งน้าหนักดิ นตามขนาดผลิต ภัณฑ์ที่จะปั้น เพื่อให้ได้ ขนาดของผลิตภั ณฑ์ที่เท่ากัน
จากนั้นนวดดินด้วยมือเล็กน้อยก่อนที่จะนาไปขึ้นรูปต่อไป
2.2) การปั้น ผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าก้อ นดิ น ที่ผ่านการชั่ง มาแล้ วมาวางที่ แป้น หมุน ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นผู้ปั้นจะจับดินให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ
2.3) การตากผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าผลิตภั ณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เตรียม
ไว้ ใ นร่มโดยทาการผึ่งลมไว้ 2-3 วัน ทั้ งนี้ แล้วแต่ ส ภาพอากาศ หากสภาพอากาศมีความชื้น มากอาจจะต้ อ งใช้
เวลานานขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูความชื้นที่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยว่าแห้งพอหรือยังที่จะนาเข้าเตา
3) ขั้นตอนการนาผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา
3.1) นาผลิตภัณฑ์ เข้าเตาเผา โดยนาผลิตภัณ ฑ์ที่แห้งแล้ว เข้าเตาเผา การนาเข้าเตา
ต้ อ งจัด เรียงผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้เ ป็น ระเบียบ ซึ่ง มีเ ทคนิคโดยการวางสลับ ฟัน ปลาจนเต็ม จะทาให้ส ามารถบรรจุได้
มากกว่าการเรียงแบบอื่น ๆ
3.2) ทาการปิดเตาสุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
3.3) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้นให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่ วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
แล้วทาการเร่ง ไปขึ้น อีก ให้ได้ อุณ หภูมิ 600 - 800 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และต้ อ งเร่ง ไปจนถึงอุณ หภูมิ
1,200 องศาเซลเซียส
3.4) การแหย่ตาไฟ ทาการปิด เตาแล้วแหย่ต าไฟเพื่อ ให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง
ทั้งเตา ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุด เตา จากนั้นทาการปิดเตาไว้ 3 วัน และปล่อยให้เย็นตั วลงอย่างช้า ๆ หลัง จากนั้น
เปิดเตาเพื่อคลายความร้อนลง
3.5) การเปิดเตา ทาการเปิดเตาเพื่อ นาผลิตภัณฑ์ออกโดยการวางผลิตภัณ ฑ์ตามขนาด
เพื่อสะสะดวกในการจาหน่าย และทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกไว้ต่ างหาก
ทั้งกระบวนการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ
ถึงที่ ซึ่งราคาจะขึ้น อยู่กับขนาดของครก โดยปัจจุบันมีการผลิต ครก 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
มีราคา 16,11,8 บาท ตามลาดับ และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพิ่มเติม มีความเห็นว่า
“...ปัจ จุบัน ตนเองยัง ผลิ ต ได้ ในจานวนน้อ ย อยากเพิ่ม ก าลัง การผลิต ให้ม ากขึ้น แต่ ข าด
แรงงานในการผลิต และมีปัญหาทางด้ านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นกับวัตถุดิบที่นามาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ดิ น
ฟืน จึงอยากให้หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ เพราะตลาดยังต้ องการในปริมาณสูงขายได้เ รื่อย ๆ และ
กลัววัตถุดิบในการผลิตหมดไป...”
ปัญหาและอุปสรรคขาดเงิน ทุน ในการดาเนินงาน ดังนั้น จึงต้ องการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อ ง
เข้ามาช่วยในเรื่องของเงินทุน เพื่อจะไดเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น
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ภาพที่ 4.16 สภาพลักษณะทั่วไปของโรงงาน ของนางคาใบ แก้วดอน
4.3.1.4 นายจิต กร พงษ์พีระ อายุ 43 ปี เป็น ผู้ประกอบการมาแล้วกว่า 10 ปี โดยยึด อาชีพ นี้ต าม
บิดา มารดา แล้วได้แยกออกมาทาการผลิต เอง โดยทาการผลิตเพียงครกอย่างเดี ยวเท่านั้น โดยการผลิตแต่ล ะครั้ง
จะผลิต 2,000 ใบ ทาการผลิต 2 ครั้ง ต่ อเดือ น รายได้ 20,000-25,000 บาทต่ อรอบการผลิต โดยมีกระบวนการ
ผลิตดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ทาการหม่าดิน (แช่ดิ น ในน้า โดยปริมาณน้าท่วมดิน ประมาณ 1 นิ้ว) เป็นเวลา 1
คืน
1.2) ตักดินที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิน 1-2 ครั้ง เพื่อทาให้ดินเนียนขึ้น ตัดดินเป็นแท่ง ๆ
ละประมาณ 2 ฟุต
1.3) ทาการรวมดิ นให้ได้ ปริมาณตามจานวนคนปั้นในแต่ ละวัน ใช้ถุงพลาสติ ก คลุมดิน ไว้
เพื่อป้องกันดินแห้ง
2) ขั้นตอนการปั้น
2.1) ชั่งน้าหนักดินตามขนาดผลิตภัณฑ์ที่จะปั้น นวดดินให้พร้อมอีกครั้งหนึ่ง
2.2) ทาการปั้นโดยใช้แป้นหมุน ในการขึ้นรูป
2.3) นาผลิตภั ณฑ์ที่ขึ้น รูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เ ตรียมไว้ ทาการผึ่งลมไว้ 2-3
วัน แล้วแต่สภาพอากาศ
2.4) เก็บรวมรวมไว้ เพื่อให้แห้สนิทประมาณ 1 สัปดาห์
3) ขั้นตอนการเตรียมเข้าเตา
3.1) นาผลิตภัณฑ์เรียงเข้าเตา อย่างเป็นระเบียบ วางสลับฟันปลาจนเต็ม
3.2) ทาการปิดเตา สุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
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3.3) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้นให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
แล้วทาการเร่งไปขึ้นอีกให้ได้อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส 800 องศาเซลเซียส (60 แรงเทียน) ตามลาดับ และต้องเร่ง
ไปจนถึง 1200 องศาเซลเซียส
3.4) ทาการปิ ด เตาแล้ วแหย่ต าไฟเพื่ อ ให้ ความร้อ นกระจายอย่า งทั่ วถึ ง ทั้ ง เตา
ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุด ตา ทาการปิดเตาไว้ 3 วัน ปล่อยให้เย็น ตัว ลงช้า ๆ หลังจากนั้นเปิด เตาเพื่อคลายความ
ร้อนภายในเตาลง
3.5) ทาการเปิดเตาเพื่อนาผลิตภัณฑ์ออก
ทั้งกระบวนการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ
ถึง ที่ แล้วนาไปจาหน่ายทั่ง ประเทศต่อ ไป โดยมีก ารกาหนดราคาขายตามขนาดของครก โดยได้ ผลิต 4 ขนาดคือ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดจิ๋ว โดยมีราคา 16, 11, 9, 7 บาทตามลาดับ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพิ่มเติม ผู้ประกอบการกล่าวว่า
“...ผมเป็นรุ่น ลูกที่อ อกมาผลิตเอง จึงอยากจะพัฒนาฝีมือและคุณ ภาพของผลิตภัณฑ์ครกให้
มีคุณภาพที่ดี และเพิ่มกาลังการผลิตให้มากขึ้น เพราะครกยังเป็น ที่ต้องการของท้องตลาดอย่างต่อ เนื่อง และอยาก
ให้ราคาของผลิตภั ณฑ์ขยับตั วสูงขึ้นเนื่อ งจากผลิตภั ณฑ์ถือเป็น งานหัตถกรรม ที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และ
ในปัจจุบันก็มีผู้ผลิตเริ่มลดลงกลัวอาชีพนี้สูญหายไป...”
ปัญหาและอุปสรรค
มลพิษทางอากาศ เนื่องจากชุมชนเริ่มขยับมาอยู่ใกล้กับโรงงานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของ
เรา เขาก็มองว่าเราทาให้อากาศเสีย มีกลิ่น เห็น จึงต้ องการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อ งลงมาให้คาแนะน าและ
ช่วยเหลือ ในกระบวนการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น และต้องการให้มีคนลงมาให้คาแนะน าเกี่ยวกับการลดต้นทุนการ
ผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.17 สภาพลักษณะทั่วไปของโรงงาน ของนายจิตกร พงษ์พีระ
4.3.1.5 นางสาคร ภาคพล ปั จจุบัน อายุ 67 ปี เป็น ผู้ป ระกอบการที่ ยึด อาชีพ นี้มาแล้ว กว่า 20 ปี
ตั้งแต่ รุ่น บิดา มารดา มีความภูมิใจในอาชีพ นี้เพราะเป็น อาชีพที่เ ลี้ยงดูครอบครัว ผู้ประกอบการรายนี้มีเตา 2 เตา
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เนื่องจากทามานาน และเตาเก่าที่เคยใช้อ ายุก ารใช้งานมากแล้ว อีก ทั้งความจุของเตาเดิ มขนาดเล็กเกินไป จึง
ทาเตาขึ้น มาใหม่เพื่อให้สามารถบรรจุได้ มากขึ้น
ในขณะเดี ยวกันเต่าเก่าก็ยังใช้ง านได้ ปกติ และจะเอาไว้
กรณีที่ต้องการการผลิ ตที่มากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งปัจจุบันผลิตครกเพียงอย่างเดี ยว ในการ
ผลิตแต่ละครั้งสามารถผลิต ได้ 5,000 ใบ และผลิต 2 ครั้ง/เดือ น มีร ายได้ ประมาณ 28,000 บาท/รอบการผลิต มี
วิธีการทาดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมดิน
1.1) ทาการหม่าดิน (โดยแช่ดินในน้า ให้น้าท่วมผิวดินประมาณ 1 นิ้ ว) เป็นเวลา 1 คืน
ในการเลือ กดิ น มาปั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ จะต้ อ งเลือกดิ น เหนียวนาเท่านั้น เพราะดิ น จะมีความละเอียดและมีความ
เหนียวซึ่งจะสามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งแล้วจะมีความแข็งแรงทนทาน
1.2) ตักดินที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิ น เป็นการนวดดินให้เข้ากันทาการโม่ประมาณ 1-2
ครั้ง เพื่อ ทาให้ดิน เนียนขึ้น จากนั้นตัดดิน เป็นแท่ง ๆ ให้มีความยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อความสะดวกในการยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
1.3) การคลุมผ้าพลาสติก เป็นการเตรียมดิน เพื่อ รอการปั้นขึ้นรูปและการบ่มดิน ไปใน
ตัว ในขั้น ตอนนี้หลังจากนวดดินเสร็จจะต้ องรีบคลุมดิ นด้ว ยผ้าพลาสติก เพื่อ ป้อ งกัน ดินแห้ง และเตรียมดิ นให้มาก
พอตามจานวนคนปั้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพไปในตัวด้วย
2) ขั้นตอนการปั้น
2.1) ชั่งน้าหนักดิ นตามขนาดผลิต ภัณฑ์ที่จะปั้น เพื่อให้ได้ ขนาดของผลิตภั ณฑ์ที่เท่ากัน
จากนั้นนวดดินด้วยมือเล็กน้อยก่อนที่จะนาไปขึ้นรูปต่อไป
2.2) การปั้น ผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าก้อ นดิ น ที่ผ่านการชั่ง มาแล้วมาวางที่ แป้น หมุน ที่
ขับเคลื่อนโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นผู้ปั้นจะจับดินให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้อ งการ
2.3) การตากผลิต ภัณ ฑ์ โดยน าผลิตภั ณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เตรียม
ไว้ ใ นร่มโดยทาการผึ่งลมไว้ 2-3 วัน ทั้ งนี้ แล้วแต่ ส ภาพอากาศ หากสภาพอากาศมีความชื้น มากอาจจะต้ อ งใช้
เวลานานขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องดูความชื้นที่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยว่าแห้ งพอหรือยังที่จะนาเข้าเตา
3) ขั้นตอนการนาผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา
3.1) นาผลิตภั ณฑ์เข้าเตาเผา โดยนาผลิตภัณฑ์ ที่แห้งแล้วเข้าเตาเผา การน าเข้าเตา
ต้องจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้เป็น ระเบียบ ซึ่งมีเ ทคนิคโดยการวางสลับฟันปลาจนเต็ม จะทาให้สามารถบรรจุได้มากกว่า
การเรียงแบบอื่น ๆ
3.2) ทาการปิดเตา สุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
3.3) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้นให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง
แล้วทาการเร่งไปขึ้นอีกให้ได้ อุณ หภูมิ 600 -800 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และต้อ งเร่งไปจนถึง อุณ หภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส
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3.4) การแหย่ตาไฟ ทาการปิด เตาแล้วแหย่ต าไฟเพื่อ ให้ความร้อนกระจายอย่างทั่วถึง
ทั้งเตา ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุด เตา จากนั้นทาการปิดเตาไว้ 3 วัน และปล่อยให้เย็นตั วลงอย่างช้า ๆ หลัง จากนั้น
เปิดเตาเพื่อคลายความร้อนลง
3.5) การเปิ ดเตา ทาการเปิดเตาเพื่อ นาผลิตภัณฑ์ออกโดยการวางผลิตภัณ ฑ์ตามขนาด
เพื่อสะสะดวกในการจาหน่าย และทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกไว้ต่ างหาก
ทั้งกระบวนการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 วัน ในการจาหน่ายจะมีพ่อ ค้า คนกลางเข้า
มารับซื้อถึงที่เพื่อกระจายสินค้ าไปทั่ วประเทศต่อไป โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดของครก โดยมี 4 ขนาด คือ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดจิ๋ว ราคา 20, 15, 10, 8 บาทตามลาดับ
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพิ่มเติม ผู้ประกอบการมีความเห็นว่า
“...ครกยังเป็นที่ต้อ งการของตลาด จึงอยากผลิต ให้ได้ปริมาณที่ เพิ่มขึ้น และลดจานวนความ
เสี ยหายในการผลิต แต่ ล ะครั้ง ลงด้ วย จึ ง อยากให้มี หน่ วยงานที่ มีค วามรู้ได้ เ ข้ามาให้ค าแนะน าและให้ข้ อ มู ล
โดยเฉพาะการลดต้น ทุน การผลิต เนื่องด้ว ยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากธรรมชาติ ทาให้มีร าคาที่เพิ่มสูงขึ้น อย่าง
ต่อเนื่องแต่ราคาขายยังเท่าเดิม...”
ปัญหาและอุปสรรค
ทุนในการผลิต เนื่องจากต้อ งการเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากขึ้น จึงมีความต้ องการเงินทุน ที่
เพิ่มขึ้น แต่ไม่ทราบว่าจะหาจากแหล่งใดจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือในเรื่องเงินทุนที่ต้ นทุนต่ า
ละช่วยหาตลาดเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ช่องทาง

ภาพที่ 4.18 สภาพลักษณะทั่วไปของโรงงาน ของนางสาคร ภาคพล
จากสภาพการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผาของผู้ประกอบการต าบลปทุม อาเภอเมือง จัง หวัดอุบลราชธานี
จะเห็นได้ ว่าการผลิตเครื่อ งปั้น ดินเผาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะผลิต ครกเป็น หลัก กระถาง แจกัน และอื่น ๆ
บ้างเล็กน้อย ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภั ณฑ์อะไรก็จะมีขั้น ตอนและกระบวนการผลิตที่เหมือนกัน
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ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิ บ อุปกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการในการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผาจะมีความคล้ายกันในทุก ๆ เตา แต่จะ
มีค วามรู้และประสบการความช านาญแตกต่ างกัน ของผู้ ประกอบการแต่ ละคน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายใน
กระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตให้น้อยที่สุดสามารถสรุปได้เป็น 11 ขั้นตอน คือ
(1) ทาการหม่าดิน (โดยแช่ดิน ในน้า ให้น้าท่วมผิวดิน ประมาณ 1 นิ้ว) เป็นเวลา 1 คืน ในการเลือ ก
ดิน มาปั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ จะต้ องเลือ กดิ น เหนียวนาเท่านั้น เพราะดิน จะมีค วามละเอียดและมีความเหนียวซึ่ง จะ
สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อผลิตภัณฑ์แห้งแล้วจะมีความแข็งแรงทนทาน
(2) ตักดิ นที่หม่าแล้วเข้าเครื่องโม่ดิน เป็นการนวดดิ นให้เข้ากันทาการโม่ประมาณ 1-2 ครั้ง เพื่อ ทาให้ดิน
เนียนขึ้น จากนั้น ตัด ดิน เป็น แท่ง ๆ ให้มีความยาวประมาณ 2 ฟุต เพื่อความสะดวกใน การยกหรือ เคลื่อนย้ายได้
สะดวก
(3) การคลุมผ้าพลาสติก เป็นการเตรียมดินเพื่อรอการปั้น ขึ้นรูปและการบ่มดิน ไปในตั ว ในขั้นตอนนี้
หลังจากนวดดินเสร็จจะต้องรีบคลุมดินด้วยผ้าพลาสติก เพื่อป้องกันดินแห้ง และเตรียมดินให้มากพอตามจานวนคน
ปั้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการบริหารแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพไปในตัวด้วย
(4) ชั่งน้าหนักดินตามขนาดผลิตภัณ ฑ์ที่จะปั้น เพื่อให้ได้ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เท่ากัน จากนั้นนวดดิน
ด้วยมือเล็กน้อยก่อนที่จะนาไปขึ้นรูปต่อไป
(5) การปั้น ผลิต ภั ณ ฑ์ โดยน าก้อ นดิ น ที่ ผ่านการชั่ง มาแล้ว มาวางที่แป้ น หมุ น ที่ขับ เคลื่อ นโดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้า จากนั้นผู้ปั้นจะจับดินให้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตามที่เราต้องการ
(6) การตากผลิตภัณ ฑ์ โดยนาผลิต ภัณ ฑ์ที่ขึ้น รูปเสร็จแล้ว ไปเรียงไว้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ในร่มโดยทา
การผึ่ง ลมไว้ 2-3 วัน ทั้ง นี้ แล้วแต่ส ภาพอากาศ หากสภาพอากาศมีความชื้น มากอาจจะต้ อ งใช้เวลานานขึ้น ซึ่ ง
ผู้ประกอบการต้องดูความชื้นที่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยว่าแห้งพอหรือยังที่จะนาเข้าเตา
(7) น าผลิต ภัณ ฑ์ เ ข้าเตาเผา โดยน าผลิต ภัณ ฑ์ ที่แ ห้ง แล้ว เข้าเตาเผา การน าเข้าเตาต้ อ งจัด เรีย ง
ผลิต ภัณ ฑ์ให้เป็น ระเบียบ ซึ่ง มีเทคนิคโดยการวางสลับฟัน ปลาจนเต็ ม จะทาให้ส ามารถบรรจุได้มากกว่าการเรียง
แบบอื่น ๆ
(8) ทาการปิดเตา สุมไฟหน้าเตาเพื่อให้ความร้อนเข้าไปในเตาเป็นเวลา 2 วัน
(9) ทาการขึ้นไฟ เร่ง ไฟขึ้น ให้ได้ 100 องศาเซลเซียสต่ อชั่วโมง ประมาณ 5-6 ชั่วโมง แล้วทาการเร่ง
ไปขึ้นอีกให้ได้อุณหภูมิ 600 -800 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และต้องเร่งไปจนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส
(10) การแหย่ ต าไฟ ท าการปิด เตาแล้ว แหย่ ต าไฟเพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นกระจายอย่ างทั่ว ถึง ทั้ ง เตา
ประมาณ 2 ชั่วโมง จนสุดเตา จากนั้นทาการปิดเตาไว้ 3 วัน และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างช้า ๆ หลังจากนั้น เปิดเตา
เพื่อคลายความร้อนลง
(11) การเปิดเตา ทาการเปิด เตาเพื่อ นาผลิตภั ณฑ์ ออกโดยการวางผลิตภั ณฑ์ตามขนาดเพื่อสะดวกใน
การจาหน่าย และทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกไว้ต่างหาก ดังภาพที่ 4.19
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หม่าดินในน้า
(1 คืน)

โม่ดิน (1-2 รอบ)
แล้วตัดเป็นแท่ง

รวมดินที่ได้ โดย
การคลุมดินป้องกัน
ดินแห้ง

ผึ่งลม 2-3 วัน

ปั้นดิน ขึ้นรูป

ชั่งน้าหนักตามขนาด

เรียงเข้าเตา

ปิดเตาสุมไฟ
2 วัน

เร่งไฟในเตาจนถึง
1,200 องศา

เปิดเตา
เอาผลิตภัณฑ์ออก

ปิดเตา 3 วัน
รอความร้อนลดลง

ภาพที่ 4.19 ขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการตาบลปทุม

56

ภาพที่ 4.20 การหม่าดิน

ภาพที่ 4.21 ตัดเป็นก้อนชัง่ น้าหนัก

ภาพที่ 4.22 ทาการปั้นขึ้นรูป
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ภาพที่ 4.23 ทาการผึ่งลมให้แห้งสนิท

ภาพที่ 4.24 ทาการเรียงผลิตภัณฑ์ในเตา

ภาพที่ 4.25 เรียงผลิตภัณฑ์ภายในเตาในลักษณะสลับ
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ภาพที่ 4.26 ทาการปิดเตา เพื่อสุมไฟ

ภาพที่ 4.27 ทาการสุมไฟ

ภาพที่ 4.28 ทาการแหย่ตาไฟ เพื่อให้ความร้อนสม่าเสมอทั่วทัง้ เตา
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ภาพที่ 4.29 เอาผลิตภัณฑ์ออกจากเตา

ภาพที่ 4.30 คัดแยกผลิตภัณฑ์ที่เสียหายออก และจัดเรียงตามขนาด

ภาพที่ 4.31 ขนาดครกที่ผลิต ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขนาดจิ๋ว
จากการศึก ษากระบวนการ วิธีการทาเครื่องปั้นดิน เผา ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าลัก ษณะของเตาที่ใช้เผา
และกระบวนการที่มีความซับซ้อนต้องใช้ทัก ษะ ความชานาญในการผลิตที่มีความพิเศษจึงได้ส อบถามเกี่ยวกับเตา
จาก นายบวร ซึ่ง กล่าวว่า “ทุกโรงงานที่ผ ลิตครกในแถบนี้ จะใช้เตาเผาที่ทาจากอิ ฐดิ นเหนียวที่ทาการผลิตกันเอง
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ซึ่งเตา 1 เตา มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี หรือ จนกว่าจะแตกและใช้งานไม่ได้ จึงถือได้ ว่าเตาเป็นของสาคัญใน
การใช้หาเลี้ยงชีพ เมื่อมีก ารเผาผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง จะทาการไหว้หน้าเตาเพื่อขอให้เกิดการเสียหายจากการผลิตน้อ ย
ที่สุด” เป็นเรื่อความเชื่อของคนที่ทาเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่บรรพบุรุษ
4.3.2 รูปแบบการผลิตเครื่องปัน้ ดินเผา ของผูป้ ระกอบการใน ตาบลปทุม จังหวัอุบลราชธานี
จากแนวทางการผลิต เครื่อ งปั้น ดิน เผาของผู้ประกอบการในต าบลปทุ มทั้ง 5 ราย จะเห็น ได้ ว่าทั้ ง
วัตถุดิ บ แรงงาน กระบวนการผลิต และชนิด ของผลิตภัณ ฑ์จะมีความเหมือนและคล้ายคลึงกันมากมีเ พียงประเด็ น
เดียวที่มีความแตกต่างกันคือ ในเรื่องของการเป็น เจ้าของเตา จากข้อมูล จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการจานวน 4 ราย
มีเตาเผาผลิต ภัณ ฑ์ เป็ น ของตนเอง และมีอ ยู่ห นึ่ง รายที่ไม่มีเ ตาเผาผลิต ภัณ ฑ์เ ป็น ของตนเอง ดั ง นั้ น เพื่อ เป็ น
การศึ ก ษาข้อ มูล เชิง ลึก ผู้วิจัยจึงต้ อ งได้ แบ่ง รูปแบบการผลิต เครื่อ งปั้น ดิ น เผาของผู้ประกอบการในต าบลปทุ ม
ออกเป็น 2 รูบแบบ คื อ 1) รูปแบบที่ผู้ประกอบการ มีเตาเป็น ของตนเอง และ 2) รูปแบบที่ผู้ประกอบการเช่าเตา
ในการผลิต
4.3.2.1 รูปแบบที่ผู้ประกอบการมี เตาเป็ นของตนเอง ลัก ษณะของรูปแบบนี้คือผู้ประกอบการจะมี
เตาเผาเครื่องปั้นดิน เผาเป็นของเตาเอง 3 ราย คือ บวร พงษ์พีระ นางสมคิด โสมแผ้ว นายจิตกร พงษ์พีระ จะมีเตา
เป็น ของตนเองคนละ 1 เตา ส่วนในรายนางสาคร ภาคพล จะมีเตาเผาเพื่อการผลิต จานวน 2 เตา ทั้ง นี้มีปริมาณ
การผลิตที่มาก และเตาเดิมที่มีเล็ก และมีอายุการใช้งาน มานานแล้วจึงมี 2 เตา ในผู้ผลิตกลุ่มนี้ จะเน้นแรงงาน
ในครอบครัวเพื่อการผลิตเป็นหลัก ซึ่ง จะทาการผลิตเองทุกขั้นตอน และอาจจะจ้างแรงงานเสริมจากคนในชุมชนที่
มีความเชี่ยวชาญในการปั้น เมื่อมีความต้องการผลิต ภัณฑ์เร่งด่ว น แต่สาหรับขั้นตอนอื่น ๆ ของการผลิตเจ้าของเตา
จะเป็น ผู้ดู แลเอง ในรูปแบบนี้เจ้าของกิจการมีพื้น ที่มากพอสาหรับการทางานในแต่ล ะกระบวนการรูปแบบนี้มี
ข้อ ดี คือ มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยการจ้างงานในโรงงานของตน ข้อเสีย คือ ไม่สามารถควบคุมคุณ ภาพ
การปั้น ได้ เพราะมี คนที่มารับจ้างปั้น หลายคน และมีประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายในการ
ผลิตแต่ละครั้งได้
4.3.2.2 รู ป แบบที่ ผู้ ป ระกอบก ารเช่ า เตาในการผลิ ต ในรู ป แบบนี้ ผู้ ป ระกอบการการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาจะไม่มีเตาเผาเป็นของตนเอง ลักษณะการผลิต โดยผู้ผลิตจะไปเช่าเตาและสถานที่โรงงานการผลิต
เก่าที่เจ้าของกิจการเดิมเลิกผลิตไปแล้วและไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยู่ไม่ไกลจากบ้านพัก ผู้ประกอบการที่อยู่ในรูปแบบ
การผลิตนี้ คือ นางคาใบ แก้วดอน เดิม นางคาใบ เคยเป็นลูกจ้าง ปั้นผลิตภัณฑ์อ ยู่ในโรงงานที่ตนเองมาเช่าอยู่
ในปัจจุบัน ในการเช่าเตานั้น ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าจะทาการ ตกลงราคาไว้ล่วงหน้าเป็นราคาต่อครั้งการเผา กล่าวคือ ใน
การเผา 1 ครั้ง จะคิ ดค่ าเผาราคา 2,500 บาท ในกระบวนการผลิต นางคาใบ แก้วดอน จะใช้แรงงานในครอบครัวจานวน
4 คน เป็นหลัก ทุก กระบวนการ จะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอก เพราะต้ อ งการควบคุมทั้ง คุณ ภาพและต้น ทุนการ
ผลิต ข้อ ดีของรูปแบบนี้คื อ สามารถผลิตเครื่อ งปั้น ดินเผาได้โดยไม่ต้ องมีเตาเป็น ของตนเอง เพราะในการก่อ สร้าง
เตานั้น ต้องลงทุน สูง และต้ องการเลิก กิจการได้ ตลอดเวลาหากไม่มีต ลาดจาหน่ ายสิน ค้า ข้อ เสียของรูปแบบนี้ คือ
ต้น ทุน การผลิตเพิ่มขึ้น และการผลิตแต่ล ะครั้ง มีร ายได้ ที่ไม่คงที่ แต่ต้องจ่ายค่าเช่าเตาในราคาที่ได้ต กลงกัน ไว้ ซึ่ง
อาจทาให้ได้กาไรต่อครั้งลดลง
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4.3.3 การวิเคราะห์ข้อจุดเด่นและข้อจากัด ในการผลิตในแต่ละรูปแบบ
จากแนวทางการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของทั้ง 2 รูปแบบ จะเห็น ได้ว่าในกระบวนการผลิต จะมีทั้งความ
เหมือ นและความแตกต่ างกัน อยู่บ้าง ของการผลิต โดยเฉพาะในเรื่อ งของการจ้างแรงงานการผลิตนั้น จะเห็นว่าใน
รูปแบบการเช่าเตาจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกมาเสริมกระบวนการผลิตเลย ทั้ง นี้เ พื่อ เป็น การควบคุมคุณ ภาพ
และต้นทุนการผลิต และมีประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของรูปแบบการผลิตเครื่องปัน้ ดินเผา
เปรียบเทียบความเหมือน/แตกต่าง
กระบวนการผลิต
รายได้
จุดเด่น
ได้เต็มจานวนจาก
- เป็นแบบครบวงจร
มีเตา
เหมือนกัน
การจาหน่ ายแต่ละ
การผลิต
รอบของการผลิต
- เจ้าของเดียว
ต้องแบ่งรายได้ จาก
- ไม่ต้องผลิตเตา
การจาหน่ ายแต่ละ
เผาเอง
เช่าเตา
เหมือนกัน
รอบการผลิตให้ค่า
- ไม่จาเป็นต้องมีที่
เช่าเตา 2,500 บาท
เป็นของตนเอง

รูปแบบ

ข้อจากัด
- การควบคุมคุณ
ภาพการผลิต
- การจัดการคนงาน
- การขอขึ้นค่าเช่า
เตาในแต่ละปี
- การบารุงรักษาเตา

จากตารางที่ 4.1 ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่ างของทั้ง 2 รูปแบบการผลิต แต่ประเด็น หนึ่ง ที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ มย่ อ ยคื อ กรณี เ ช่ าเตา ผู้ วิจั ยได้ ส อบถามผู้ ผ ลิ ต ทุ ก คนว่า หากทุ ก ท่ านที่ มี ความรู้เ รื่ อ งการผลิ ต
เครื่องปั้นดิน เผาอยู่แล้ว ระหว่างการสร้างเตาเอง กับให้เช่าเตาพร้อมสถานที่หรือโรงงานในการผลิต ท่านจะเลือ ก
รูปแบบไหน คาตอบก็คือว่า 4 คน เลือกแบบเช่าเตา มีเพียง 1 รายเลือกแบบมีเตาเป็นของตนเอง ที่คนส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่าเช่าเตาดี กว่าเพราะ ไม่ต้อ งลงทุน ในการก่อ สร้างเตาใหม่ ซึ่งต้ องเสียทั้ง เวลาและงบประมาณมาก อยาก
เลิก กิจการเมื่ อ ไหร่ก็ได้ หากแต่ ว่าต้ อ งไม่อ ยู่ห่ างไกลจากบ้านพั ก และสภาพเตา เครื่อ งมื อ ในการผลิต ไม่ เก่ า
จนเกินไป สาหรับคนที่เลือกการมีเตาเป็น ของตนเองดีกว่านั้น ให้ความเห็นว่า ทุก สิ่งทุกอย่างเราสามารถควบคุมได้
และผลิต ภัณ ฑ์ของเราจะได้ คุ ณ ภาพด้ วย แต่ จะมีข้อ เสียคือ ต้ อ งมีส ถานที่ และมีเงิน ทุ น มาก อย่างไรก็ต าม ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งผู้ผลิตจะเลือ กรูปแบบใดจะต้อ งพิจารณาอย่างรอบด้ าน โดยเฉพาะการเริ่มต้ นธุรกิจใหม่ซึ่ง
จาเป็นจะต้องใช้งบประมาณมาก ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ
4.4 ชนิด และปริม าณของผลิต ภัณฑ์เครื่องปั้น ดิน เผา ของผู้ประกอบการในตาบลปทุม อาเภอเมือง จัง หวัด
อุบลราชธานี
จากการสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการเครื่อ งปั้น ดิน เผา ของผู้ประกอบการในต าบลปทุม อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
อุบลราชธานี พบว่า ผลิต ภัณฑ์หลักที่ผ ลิตคือ ครก รองลงมาเป็นกระถาง และผลิตภัณฑ์ดินเผาตกแต่ งสวน แจกัน
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ตามลาดับ ในการผลิตแต่ละครั้งของผู้ประกอบการจะมีปริมาณการผลิต ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา
ที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการที่ผลิตในแต่ละรอบการผลิตไม่เท่ากัน ดังเช่น
4.4.1 นายบวร พงษ์ พีระ ทาการผลิตครก เป็นผลิตภัณฑ์ หลัก และรับทาผลิตภัณ ฑ์ตามคาสั่งจากลูก ค้าด้ว ย
เช่น กระถาง แจกัน และงานดิ น เผาตกแต่ง สวนในรูปแบบต่ าง ๆ เช่น สัต ว์ชนิดต่าง ๆ ดอกเห็ด โอ่ง น้า เป็น ต้ น
สาหรับการผลิตครกที่เ ป็น ผลิตภั ณ ฑ์หลัก นั้น สามารถผลิต ได้ ประมาณ 3,000-4,000 ลูก /รอบการผลิต ซึ่งใน 1
เดื อ น จะทาการผลิต 2-3 ครั้ง มีร ายได้ 30,000 บาท/รอบการผลิต ซึ่ง จะมีร ายได้ ประมาณ 30,000 – 60,000
บาท/เดื อน เมื่อ ทาการหัก ต้ นทุน การผลิต แล้วจะเหลือ ก าไรสุทธิประมาณ 20,000-30,000 บาท/เดือ น นับเป็น
รายได้ ที่ดี และคุ้มค่าต่อ การลงทุน นอกจากนั้นยัง เป็นอาชีพ ที่น่าลงทุน เพราะเป็นอาชีพ ที่อ ยู่กับบ้าน และคนใน
ครอบครัว
4.4.2 นางสมคิด โสมแผ้ว ผู้ประกอบการรายนี้จะทาการผลิตครกเป็น หลัก สาหรับผลิต ภัณฑ์อื่น ๆ จะผลิต
ตามคาสั่งของลูกค้า แต่ ก็นับว่าค่อนข้างน้อ ย การผลิต จะใช้แรงงานในครัวเรือ นเป็นหลัก และสมาชิก ส่วนใหญ่ ใ น
ครัวเรือนจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปั้นครก ในการผลิตครกแต่ ละครั้งจะผลิตประมาณ 4,500 ลูก ใน 1
เดือ นจะทาการผลิต อยู่ 2 ครั้ง ผลประกอบการในแต่ ละรอบจะมีรายได้ประมาณ 35,000 บาท แสดงให้เห็น ว่าใน
รอบ 1 เดือ น ผู้ประกอบการจะมีร ายได้ ประมาณ 60,000-70,000 บาท และเมื่อคิด คานวณต้ น ทุน การผลิต
แล้วผู้ผลิตรายนี้จะมีรายได้สุทธิประมาณ 30,000-40,000 บาท/เดือน
4.4.3 นางค าใบ แก้วดอน ผู้ประกอบการรายนี้อ ยู่ในรูปแบบการผลิต ที่เช่าเตาในการผลิต ซึ่งจะผลิต ครก
เพียงอย่างเดียวเนื่องจากอาศั ยแรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก และสมาชิกในครัวเรือนมี ความเชี่ยวชาญในการผลิต
ครกได้ เพียงอย่างเดียว อีกทั้งในเรื่อ งของการผลิตครกทาได้ ง่าย เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้อ ย การผลิต ครกในแต่ล ะ
ครั้ง ประมาณ 2,700-3,000 ลู ก /รอบการผลิต ใน 1 เดื อ นจะผลิต อยู่ 2 ครั้ง มีร ายได้ จากการขายผลิต ภั ณ ฑ์
ประมาณ 25,000-30,000 บาท/รอบการผลิต และจะมีร ายได้ ประมาณ 50,000-60,000 บาท/เดื อ น และหั ก
ต้น ทุนในการผลิต แล้ว ผู้ผ ลิตรายนี้ จะมีร ายได้ สุทธิ ประมาณ 20,000-30,000 บาท อย่างไรก็ตามจากการสนทนา
เพิ่มเติม พบว่า ในกระบวนการผลิต ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายนี้ค่อ นข้า งที่จ ะพบกับปัญหา คือ ต้ น ทุน การ
ผลิ ต ที่มีก ารปรับตัวสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันราคาขายผลิตภัณฑ์ยังเท่าเดิม จึงส่งผลทาให้กาไรที่ได้ลดลง
4.4.4 นายจิตกร พงษ์พีระ ผู้จะประกอบการรายนี้ ทาการผลิต ครกเพียงอย่างเดียวเช่น เดียวกันกับหลาย ๆ
คน เนื่องจากความเชี่ยวชาญและครกเป็น ผลิตภั ณ ฑ์ที่เป็น ความต้อ งการของตลาด โดย คุณ จิตกร พงษ์พีระ ได้
แยกโรงงานออกมาจากบิดาคื อนายบวร พงษ์พีระ ในเรื่องการจาหน่ายจึง เป็นกลุ่มพ่อค้าคนเดี ยวกันกับคุณพ่อ ใน
การผลิ ต แต่ ล ะครั้ ง จะผลิ ต ครกได้ ประมาณ 2,000 ลู ก /รอบการผลิ ต ใน 1 เดื อ นจะท าการผ ลิ ต อยู่ 2 ครั้ ง
ผู้ประกอบการรายนี้ จะมีรายได้ ประมาณ 20,000-25,000 บาท/รอบการผลิต หรือ มีรายได้ป ระมาณ 40,000-50,000
บาท/เดือน เมื่อหัก ต้นทุนการผลิต แล้ว ผู้ประกอบการจะมีรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท/เดือน นับว่าเป็น
รายได้ที่สามารถอยู่ได้ในสภาวะปัจจุบันเนื่องจากการผลิตจะทาการผลิตด้วยแรงงานเพียง 2 คนกับภรรยา
4.4.5 นางสาคร ภาคพล ผู้ประกอบการจะผลิต ครกเพียงอย่างเดี ยว ในการผลิต แต่ ละครั้ง ผลิต ได้
ประมาณ 5,000 ลูก ในหนึ่ง เดือ นจะทาการผลิต 2 ครั้ง ผู้ประกอบการจะมีรายได้ ประมาณ 28,000 - 30,000
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บาท/รอบการผลิต อัน จะส่ง ผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ ประมาณ 45,000 - 60,000 บาท/เดื อน เมื่อทาการหัก
ต้นทุนแล้วจะมีกาไรสุทธิประมาณ 20,000-30,000 บาท/เดือน
จากแนวทางการผลิต และชนิด ของผลิต ภั ณ ฑ์ ทาให้ทราบว่า ในการผลิ ต เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาแต่ ล ะครั้ง ของ
ผู้ประกอบการนั้น พบว่า ผลิตภัณฑ์หลักของชุมชนส่วนใหญ่จะเป็น ครก ทั้ง นี้อันเนื่องมาจากครกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความจาเป็น ต่อ การครองเรือ น เพื่อให้ครัวเรือ นใช้ในการผลิต อาหารเพื่อการบริโ ภค ดั งนั้น จึงเป็น ผลิตภั ณฑ์ที่มี
ความต้อ งการของตลาด ชุมชนจึงเลือ กการผลิต ครกกัน มากขึ้น ในขณะที่ก ระถางดิน เผาได้ รับความนิยมน้อยลง
ทั้งนี้จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า สาเหตุที่กระถางดินเผาได้ รับความนิยมน้อยลงเนื่องมาจาก ปัจจุบัน มีการผลิต
กระถางพลาสติ ก ออกมาจาหน่ายค่ อนข้างมาก และผู้บริโ ภคก็นิยมและหัน ไปใช้จานวนมาก เนื่อ งจากกระถาง
พลาสติ กนอกจากน้าหนักเบา ขนย้ายสะดวก และราคาถูกแล้วยังสามารถหาซื้อได้ ง่ายและสะดวกอีก ต่างหาก จึง
ทาให้ผู้บริโภคหัน มาให้กระถางดิน เผาน้อยลง อย่างไรก็ตามในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการ
แต่ละลายจะมีปริมาณการผลิตที่ไม่เท่า กัน จึงส่งผลให้รายได้และผลประกอบการมีความแตกต่างกันนอกจากนั้นยัง
ขึ้นอยู่กับราคารับซื้อของพ่อค้าคนกลางที่แตกต่างกัน อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับความผูกพัน และระยะเวลาในการเป็น
คู่ค้ า และคุ ณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ อีก ทั้ง ยัง รวมถึง ความเสียหายที่ อ าจเกิด ขึ้น หลังจากการเผาผลิต ภัณฑ์ที่ไม่ผ่าน
มาตรฐานการผลิต เช่น การแตกหัก การบิด เบี้ยว ผิด รูปทรง สีที่ ไม่ส ม่าเสมอ การติดกันของผลิตภัณฑ์อันเป็นผล
มาจากการหว่านเกลือ ที่ม ากเกิน ไปในแต่ ล ะจุด โดยเฉลี่ ยอัต ราการสูญ เสียประมาณร้อ ยละ 20 หรือ ในทุก ๆ
จานวน 100 ใบ จะมีก ารเสียหายประมาณเฉลี่ย 20 ใบ ซึ่ง เป็น ภาวะที่ควบคุมได้ น้อยมาก และวัตถุดิ บที่อ าจมี
ความแตกต่ างกัน ในแต่ ล ะรอบ การผลิต เช่น ดิ น อาจไม่ได้ มาจากบริเวณเดิม ไม้ฟืน อาจมีความชื้น ซึ่ง เป็น
สภาวะภายนอกที่ควบคุม ได้น้อยมาก สรุปไว้ในตารางที่ 4.2 ดังต่อไปนี้

10
10
9
8
9
10
9.3

12
15
11
11
11
15
12.5

17
25
16
16
16
20
18.3

3,000-4,000
1,400-1,500
4,500
2,700
2,000
5,000
19,150

ครก
กระถาง
ครก
ครก
ครก
ครก

9
6
7
8
7.5

ปริมาณ (ชิ้น) ขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ขนาด/ราคา (บาท/ต่อใบ)ของผลิตภัณฑ์

ชนิด

* ยังไม่หักต้นทุนการผลิต 20%

สมคิด โสมแผ้ว
คาใบ แก้วดอน
จิตกร พงษ์พีระ
สาคร ภาพล
เฉลี่ยรวม

บวร พงษ์พีระ

ผู้ประกอบการ

ชนิดและปริมาณในการผลิต
แต่ละรอบการผลิต

ตารางที่ 4.2 ชนิดและปริมาณการผลิตในแต่ละรอบการผลิตเครื่องปัน้ ดินเผา

42,000
24,171
47,250
31,500
21,500
66,250
38,750

ต่อรอบ

ต่อปี
84,000 1,008,000
48,343 580,116
94,500 1,134,000
63,000 756,000
43,000 516,000
132,500 1,590,000
77,557 779,486

ต่อเดือน

รายได้เฉลี่ย (บาท) *
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จากตารางที่ 4.2 ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในตาบลประทุม อาเภอเมือง จัง หวัด
อุบลราชธานี ส่วนใหญ่จะผลิตครกเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อได้ให้ความเห็นว่า
ครกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจาเป็น ต่อทุกครัวเรือน เนื่องจากทุกครัวเรือนจาเป็นจะต้องมีครกเพื่อใช้ใน
การผลิตเครื่องปรุงประกอบอาหาร และการมีครกหลายขนาดก็มีความเหมาะสมของ แต่ละครัวเรือน
แตกต่างกัน เช่น ครัวเรือนเล็กอยู่คนเดียว มักจะใช้ครกขนาดจิ๋ว
ครัวเรือนเล็กมีสามี ภรรยา 2 คน มักจะใช้ครกขนาดเล็ก ครัวเรือนขาดกลางมักจะใช้ครกขาดกลาง
สาหรับครอบครัวใหญ่และเพื่อการค้า มักจะใช้ครกขนาดใหญ่ ดั งนั้นปริมาณและยอดขายที่ผ ลิตขายได้
จึงมีปริมาณที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้น ผู้ประการการผลิต เครื่องปั้น ดินเผายัง ได้พูด ถึงความอยู่
รอดของอาชีพด้วยว่า
จะทาอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้ใ นอาชีพ และจากการสนทนากลุ่มย่อยทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า
ในกระบวนการผลิต ทุก ครัวเรือ นจะต้ อ งเน้น ในเรื่อ งของการพึ่ง พาตนเองในเรื่อ งของแรงงานใน
ครัวเรือนเป็น หลัก ซึ่งจะทาให้ส ามารถลดต้นทุนการผลิต ให้ต่าลงได้ นอกจากนั้นจะต้ องน้อมนาหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต ทุก ครัวเรือ น โดยการใช้พื้นที่ว่างในการปลูก
พืชผัก เลี้ยงปลา พึ่งตนเองให้มากจึงจะทาให้อาชีพพวกเราอยู่รอดปลอดภัย และมีความสุข
4.5 สภาพการตลาดผลิต ภัณฑ์เ ครื่องปั้นดิน เผา ของผู้ป ระกอบการในต าบลปทุม อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ในการเก็บข้อ มูล ด้ านการตลาดผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผาของผู้ประกอบการในต าบลปทุ ม
อาเภอเมือง จัง หวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การเก็บ
ข้อมูลเชิงคุ ณภาพ เป็น การเก็บข้อ มูลจากพ่อค้าที่มาซื้อผลิตภั ณฑ์เ ครื่อ งปั้นดิน เผาของผู้ประกอบการ
2) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ซื้อผลิตภั ณฑ์เ ครื่องปั้นดิน เผา โดยแบ่ง การนาเสนอ
ข้อมูล ดังนี้
4.5.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
การตลาดผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งปั้น ดิ น เผาในจั ง หวัด อุบ ลราชธานี ค่อ นข้ างที่จ ะมี ความ
หลากหลาย ซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็น การขายร่วมกับร้านขายพันธุ์ไม้และการประดับตกแต่ งสวน ผลิตภัณ ฑ์
ส่วนใหญ่จะเป็น กระถาง อ่างบัว ครก แจกัน ดอกไม้ ร้านค้าเหล่านี้จะพบตามเมือ ง ชานเมือง และ
อาเภอใหญ่ ๆ และหากจะพิจารณาประเภทผลิตภัณ ฑ์เครื่องปั้น ดินเผาที่เป็นผลิต ภัณฑ์หลักของตาบล
ประทุมคือ ครก มักจะพบตามร้านขายเครื่องปั้นดิน เผา และร้านขายของชาทั้งในเมืองและชุมชนทั่วไป
แต่จากการศึ กษาสภาพการตลาดผลิตภั ณฑ์เครื่อ งปั้น ดิน เผาของผู้ประกอบการในตาบลปทุม อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทุกรายเน้น การผลิต เพื่อขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจากการศึก ษาพบว่า
ผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย ขายผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่องปั้น ดิ นเผาส่ง ให้กับพ่อ ค้าคนกลาง 3 ราย ซึ่ง พ่อ ค้าคน
กลางขอสงวนชื่อจริง และที่อยู่ แต่ให้ใช้ชื่อเล่นแทน ผู้วิจัยจึงใช้ชื่อเป็นพ่อค้าคนที่ 1 พ่อค้าคนที่ 2 และ
พ่อค้ าคนที่ 3 แทน โดยพ่อค้าทั้ง 3 รายนี้จะซื้อ ผลิตภัณ ฑ์จากผู้ประกอบการทั้ง 5 รายนี้เป็น จากนั้น
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พ่อ ค้ าจะนาไปส่ง ให้กับร้านค้าต่าง ๆ มีทั้งร้านค้าส่ง และปลีกทั่วประเทศ ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ และ
กลาง และภาคใต้ โดยจะหมุนเวียนมารับทุก 2 สัปดาห์ โดยมีข้อ มูลการสัมภาษณ์บางส่วนของพ่อค้า
แต่ละราย ดังนี้
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์บางส่วนของพ่อค้าคนที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
พ่อค้าคนที่ 1 คุณวิชัย
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบว่าพ่อค้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่เพราะอะไรคะ
คุณวิชัย
: มาซื้อที่นี่เป็นประจาต่อเนื่องมากว่า 6 ปีแล้ว เพราะว่า ครก ที่นี่คุณภาพดีเวลา
เอาไปขายต่อก็ขายได้หมด ไม่ค่อ ยมีต าหนิ มัน แข็งแกร่งกว่าที่อื่นนะ
เท่าที่ผมเคยเปรียบเทียบมา ผมเลยมารับจากที่นี่
ผู้สัมภาษณ์ : แล้วราคาที่นาไปขายต่อตั้งอย่างไรคะ ได้กาไรมากน้อ ยแค่ไหนคะ
คุณวิชัย
: แล้วแต่ ขนาดนะครับ ผมจะบวกเพิ่มไปเลย ขนาดใหญ่ผมจะบวก 10 บาท
ขนาดกลาง 5 บาท ขนาดเล็ก 3 บาท เดี๋ ยวนี้ค่าขนส่งก็แพง ทั้งค่าน้ามัน
ค่าคนขับรถอีกนะ
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบว่าน าไปส่งขายต่อที่ไหนคะ
คุณวิชัย
: ผมส่งไปที่จังหวัดปทุมธานีที่เดียวเลยครับ มีพ่อค้ารายใหญ่รับซื้อโดยเหมา
ทั้งคัน ก็นับเป็นชิ้นไปเลย
ผู้สัมภาษณ์ : และทราบไหมคะว่า เค้าเอาไปขายต่อ ที่ไหนคะ รับซื้อไปเยอะขนาดนั้น
คุณวิชัย
: ผมเคยถามนะครับ เค้าบอกว่าเอาลงเรือส่งออกครับ ส่งไปเป็นคอนเทนเนอร์
ส่งไปนูนและครับ สิงค์โป มาเลเซีย เค้าไม่ได้ส่งแต่ครกอย่างเดียว
มีเครื่องปั้นดินเผาแบบอื่นด้ว ย พวกกระถาง โอ่ง อะไรพวกนี้นะครับ
ผู้สัมภาษณ์ : พ่อค้าคิดว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ครก ของที่นี่จะเป็นอย่างไร
ยังจะขายได้ไ หมคะ
คุณวิชัย
: เอาจริง ๆ นะ ถ้าที่นี่ยังผลิตอยู่ มันก็ยัง ขายได้ ผมก็ยังมารับเอาไปแบบนี้นี่แหละ
เพราะว่ามันก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะ เพราะที่อื่นเค้าไม่ได้ผลิตเป็น
ครกไง หาได้ยากละนะ เหลือไม่กี่ที่ที่ผลิตครก ละของที่นี่เค้าดี ผมเชื่อว่าตลาด
ยังต้องการ ยังขายได้เรื่อย ๆ เลย เห็นไหมว่าพ่อค้าคนอื่น ๆ เค้าต้องมารอเอา
ตอนเปิดเตาเลยนะ ถ้ามาไม่ทันก็ไม่มีของไปขาย ก็จะได้ของที่เหลือคนอื่นเค้า
เลือก แล้ว มันก็ไม่สวย ต้องรีบมาจอง (ยิ้มและหัวเราะเบา)

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์บางส่วนของพ่อค้าคนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
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พ่อค้าคนที่ 2 ไม่ประสงค์ออกนาม
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบว่าพ่อค้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่เพราะอะไรคะ
พ่อค้าคนที่ 2 : ผมทารับซื้อเครื่องปั้นดินเผาหลายที่ครับผมมารับเอง ที่นี่ผมมารับเป็นครก
ของเค้าแกร่งกว่าที่อื่น เผาออกมาสีสวย ทนด้ว ยนะ อีกสายหนึ่งลูกน้องผมไป
แถวโคราช ด่านเกวียนโซนนั้นเป็นกระถางครับ ผมมารับซื้อครกที่นี่ย่าง
เข้าปีที่
10 แล้ว เปิดเตาเอาครกออกผมก็มาเลย มาเลือกเองครับ
ผู้สัมภาษณ์ : แล้วราคาที่นาไปขายต่อตั้งอย่างไรคะ ได้กาไรมากน้อ ยแค่ไหนคะ
พ่อค้าคนที่ 2 : ก็บวกเพิ่มไปเลยครับ รวมค่าขนส่ง ค่าแรง เวลาเอาไปขายต่อก็คิดตามขนาด
ไปเลย บวกไม่เ ยอะหรอก พอได้กาไร เราขายเอาปริมาณ ขนาดใหญ่ผมบวก
เพิ่ม 15 บาท ขนาดกลาง 10 บาท ขนาดเล็ก 6 บาท ก าไรไม่เยอะ ขอแค่
ไม่ขาดทุนพอแล้ว (ยิ้ม)
ผู้สัมภาษณ์ : อยากทราบว่าน าไปส่งขายต่อที่ไหนคะ
พ่อค้าคนที่ 2 : ผมส่งลงที่จังหวัดนนทบุรีครับ ปากเกร็ด ทั้งครกของที่นี่ และกระถางของ
ด่านเกวียน มีพ่อค้ารายใหญ่รับซื้อที่นั่นอีกทีครับ
ผู้สัมภาษณ์ : และทราบไหมคะว่า เค้าเอาไปขายต่อ ที่ไหนคะ รับซื้อไปเยอะขนาดนั้น
พ่อค้าคนที่ 2 : เค้ามีหน้ าร้านขายปลีกย่อย และทาส่งออกด้วย ผมไม่รู้ว่าเค้าส่งออกไปไหน
แต่เค้ารับซื้อหมดเลยนะครับ ส่งไปทางเรือครับ”
ผู้สัมภาษณ์ : พ่อค้าคิดว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ครก ของที่นี่จะเป็นอย่างไร
ยังจะขายได้ไหมคะ
พ่อค้าคนที่ 2 : ขายได้สิ ผมดูจากการที่ผมมารับเอาของที่นี่นะ ผมว่ายังขายได้ เพราะผมเอาไป
กี่ทีก็ขายหมดเลย มันไม่ค่อ ยมีที่ที่ทาครก หายากนะที่ทาได้คุณภาพดี ขนาดนี้

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์บางส่วนของพ่อค้าคนที่ 3 เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558
พ่อค้าคนที่ 3 ไม่ประสงค์ออกนาม
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ผู้สัมภาษณ์ :
พ่อค้าคนที่ 3 :
ผู้สัมภาษณ์ :
พ่อค้าคนที่ 3 :

อยากทราบว่าพ่อค้ามารับซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่เพราะอะไรคะ
ครกที่นี่คุณภาพดี ทนทาน แข็งแกร่ง มารับจากที่นี่ประจาครับ
แล้วราคาที่นาไปขายต่อตั้งอย่างไรคะ ได้กาไรมากน้อ ยแค่ไหนคะ
ผมเอาไปขายปลีกครับ เอาใส่รถเร่ขายตามหมู่บ้านโซนอีสาน ผมบวกเพิ่ม
เยอะหน่อย เพราะต้องขับรถไปเรื่อย ๆ บวกเพิ่ม 20-25 บาท จากราคาต้นทุน
ครับ ผมขายเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาหลายอย่าง ทั้ง ครก เตา หม้อ ดินเผา
ได้กาไรอยู่ครับ พอไม่ขาดทุน
ผู้สัมภาษณ์ : พ่อค้าคิดว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ครก ของที่นี่จะเป็นอย่างไร
ยังจะขายได้ไหมคะ
พ่อค้าคนที่ 3 : ผมว่าได้นะ บ้านแต่ละหลังผมว่ามีครกไม่ต่ ากว่า 2 ใบ เหมือนที่ผมไปขาย
ก็มีลูกค้าคนเดิมมาซื้อเพิ่มนะ เค้าบอกว่าครกมันตาดี ซื้อเก็บไว้ (หัวเราะ)
ถ้าที่นี่ยังทาไปเรื่อย ๆ ผมก็จะมารับจากที่นี่แหละครับ
จากข้อ มูลสภาพการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดิน เผาของตาบลปทุม อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ในมุมมองของพ่อ ค้าทั้ง 3 รายซึ่ง เป็น ทั้ง พ่อ ค้าขายส่ง และพ่อ ค้าขายปลีก ที่มารับซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็น ประจา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ครกซึ่ง เป็นผลิตภั ณฑ์ที่มีก ารผลิต มากที่สุด
ถือเป็นผลิตภัณ ฑ์หลักในการจาหน่าย และจากการสัมภาษณ์ พ่อค้าคนกลางทาให้ได้ ทราบว่า ครกเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก และจากการสนทนากลุ่มย่อยกับพ่อค้าคนกลางทา
ให้ทราบว่าในปัจจุบัน ครก ถือ เป็น ผลิตภั ณ ฑ์ส่ง ออกไปจาหน่ ายยัง ต่ างประเทศด้วยแล้ว เช่น ลาว
กัมพูชา และพม่า นับว่าเป็นการสร้างรายได้ ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง จากการปรับเปลี่ยนด้านการตลาด
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงการขยายตลาดของผลิตภัณ ฑ์ครกที่ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงควร
ให้ค วามส าคัญกับผลิต ภัณฑ์ท้อ งถิ่น นี้ รวมถึง การพัฒ นารูปแบบบรรจุภัณ ฑ์ให้ส วยงามมีเ อกลัก ษณ์
น่าซื้อ หาเป็น ของฝากของดี ท้องถิ่น และส่ง เสริมการผลิต ให้มีคุณ ภาพและมาตรฐานเพื่อการส่งออก
ต่อไป
4.5.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
เพื่ อ เป็ น การศึ ก ษาสภาพตลาดผลิต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของผู้บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด
อุบลราชธานีโ ดยรวม จากกลุ่มตัว อย่างที่เ ป็น ผู้ซื้อเครื่อ งปั้น ดิ น เผารายย่อยในจังหวัด อุบลราชธานี
จานวน 300 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) ผลการศึ ก ษา
เป็นดังนี้
4.5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในจังหวัดอุบลราชธานี
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จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง (ร้อ ยละ
75.30) รองลงมาเป็นเพศชาย (ร้อยละ 24.70) อายุอยู่ร ะหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อ ยละ 54.00) รองลงมา
อายุไม่เกิน 20 ปี (ร้อ ยละ 23.70) สถานภาพโสด (ร้อ ยละ 78.70) รองลงมาสมรส (ร้อ ยละ 19.00)
ระดับการศึ กษาสูง สุด ส่ว นใหญ่ ปริ ญญาตรี (ร้อยละ 61.70) รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,
ปวส (ร้อ ยละ 30.30) อาชีพ ส่วนใหญ่เ ป็นนัก เรียน นักศึก ษา (ร้อยละ 61.00) ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ เ ป็น
กลุ่มใหญ่ที่สามารถถูกดึ งดูดให้ใช้จ่ายได้ ง่ายในการจับจ่ายต่ าง ๆ รองลงมาคือข้าราชการ (ร้อยละ 10.30)
และรายได้ ต่ อ เดื อ นส่วนใหญ่น้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อ ยละ 56.00) รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001–
20,000 บาท (ร้อยละ 17.70) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
74
24.70
หญิง
226
75.30
อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
71
23.70
21 – 30 ปี
169
54.00
31 – 40 ปี
30
10.00
41 – 50 ปี
27
9.00
51 – 60 ปี
8
3.00
มากกว่า 60 ปี
1
0.30
สถานภาพ
โสด
236
78.70
สมรส
57
19.00
หม้าย
7
2.30
วุฒิการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึก ษาตอนต้นหรือต่ากว่า
6
2.00
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ปวช, ปวส
91
30.30
ปริญญาตรี
185
61.70
สูงกว่าปริญญาตรี
16
5.30
อื่น ๆ
2
0.70
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาชีพ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ่อบ้าน หรือ แม่บ้าน
ข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษา
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

13
24
5
20
31
183
24

4.30
8.00
1.70
6.70
10.30
61.00
8.00

168
52
53
27
300

56.00
17.30
17.70
9.00
100.00

จากตารางข้อ มูล ส่วนบุคคลของผู้ต อบแบบสอบถามข้างต้ น ได้ ชี้ให้เ ห็น ว่าใน
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริโภคจะซื้อทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ เพศ
หญิงจะซื้อ มากกว่าเพศชาย ซึ่งถือ ว่าเป็นเรื่องปรกติ ของการจับจ่ายใช้สอยที่เพศหญิง มักจะเป็น คนซื้อ
มากกว่าเพศชาย อย่างไรก็ต ามจากข้อมูล นี้ได้ ชี้ให้เห็นถึง การซื้อผลิตภั ณฑ์เ ครื่อ งปั้น ดินเผาของคนที่มี
อาชีพเป็นนักศึกษาด้วยที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาค่อนข้างจะมากกว่าคนอาชีพอื่น ๆ
4.5.2.2 การวิเคราะห์ ความคิด เห็นปัจจัยส่วนบุคคลกับวัต ถุประสงค์ใ นการตัด สิน ใจซื้อ
เครื่องปั้นดินเผาของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
การวิเคราะห์ความคิด เห็นปัจจัยส่วนบุคคลกับวัต ถุประสงค์ใ นการตัด สิน ใจซื้อ
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีวัต ถุประสงค์ที่ ส าคั ญในการตั ด สิน ใจซื้ อ
เครื่อ งปั้นดิ นเผามากที่สุด คือ ใช้ใ นชีวิต ประจาวัน (ร้อ ยละ 50.30) ซึ่งการนาเครื่องปั้น ดินเผามาใช้ใน
ครัวเรือนนั้น มีมาแต่สมัยโบราณ ทาให้ยัง คงมีก ารนามาใช้ในชีวิต ประจาวันจนถึง ปัจจุบันนี้ รองลงมา
คือ ให้เป็น ของฝาก (ร้อยละ 40.00) ด้ วยที่เ ครื่องปั้นดิ นเผาได้มีก ารปรับรูปแบบในการซื้อหาให้เ หมาะ
กับทุกเทศกาล และยัง มีประโยชน์ใ นการนาไปใช้หรือ มีผลต่อ จิต ใจผู้ที่ได้ รับอีก ด้ว ย โดยเหตุผ ลใน
การตั ดสินใจชื้อ เครื่อ งปั้นดิ นเผามากที่สุดคือ ราคาไม่แพง (ร้อ ยละ 42.70) ด้วยราคาที่สามารถจับจ่าย
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ได้ทาให้เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผ่า นั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ ที่สามารถซื้อ หาได้ใ นราคาถูก ในท้องตลาด รองลงมาคือ
ประโยชน์ใช้สอย (ร้อ ยละ 22.30) นอกจากราคาที่ไม่แพงแล้วประโยชน์ใช้สอยนั้นเครื่องปั้นดิ นเผาได้
เข้ามามีบทบาทในรูปแบบเครื่องใช้ที่มีประโยชน์มากขึ้ น ประเภทของการเลือกซื้อเครื่อ งปั้น ดิ นเผา
ส่วนใหญ่คื อ แจกัน (ร้อยละ 37.00) จะเห็น ได้ว่ าเครื่องปั้นดิ น เผาที่ได้รับความนิยมนั้น สามารถนาไป
เพิ่มมูลค่าโดยการนาดอกไม้ต่าง ๆ มาตกแต่ง และใช้เ ป็นของแสดงความยิน ดีในงานต่าง ๆ ได้อีกด้ว ย
รองลงมาคื อ กระถาง (ร้อ ยละ 35.70) ในปัจจุบันจะสัง เกตเห็นว่า การจัดสวนหรือปลูกต้ นไม้นั้น ต้อ ง
สะดวกในการเคลื่อนย้าย และดูแลง่าย เพราะด้วยการใช้ชีวิตที่รวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งผู้มีอิทธิพล ใน
การตัดสิน ใจชื้อเครื่องปั้นดิน เผา คือ ตัวเอง (ร้อ ยละ 79.00) เพราะสัง คมปัจจุบันมีคนโสดมากขึ้นทา
ให้การตัดสินใจนั้นต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก รองลงมาคือ พ่อแม่ (ร้อยละ 6.70) คนในครอบครัวมีผลต่ อ
การตั ดสิน ใจเมื่อสิน ค้ามีมูลค่ ามาก หรือในจานวนที่เ ยอะ โอกาสในการซื้อเครื่องปั้นดินเผา ส่วนใหญ่ชื้อ
ใช้เป็นของตกแต่ง (ร้อยละ 42.36) ในอดีตที่ผ่านมานั้นเครื่องปั้นดิน เผ่าเป็นเครื่องประดับตกแต่ง ที่มี
ความน่าสนใจ เพราะกระบวนการในการผลิตและลวดลายที่สวยงาม จนทาให้มีอิทธิพลมาจนถึง ทุก
วันนี้ รองลงมาคือ ใช้เองในครัวเรือน (ร้อยละ 26.00) การนาเครื่องปั้น ดินเผามาใช้ในครัวเรือนนั้นใน
ปัจจุบัน มีวัส ดุหลายอย่างที่ส ามารถทดแทนได้ ทาให้เครื่องปั้นดิ น เผาที่ ใช้ในครัวเรือ นลดลง จานวน
การชื้อเครื่อ งปั้น ดินเผาโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่ชื้อ 2 – 3 ชิ้น (ร้อ ยละ 45.70) ปริมาณในการซื้อ แต่ล ะ
ครั้ง ก็แ ตกต่ า งกัน ตามวัต ถุประสงค์ ในการใช้งานนั้น ๆ รองลงมาคือ 1 ชิ้ น (ร้อ ยละ 41.00) การซื้ อ
เครื่อ งปั้นดิ นเผาเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม ทาให้ก ารซื้อ แต่ล ะครั้ง มีปริมาณที่ไม่มากนัก มูลค่าการชื้อ
แต่ ล ะครั้ง โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ ไม่เ กิน 500 บาท (ร้อ ยละ 82.00) โดยราคาที่ขายตามท้อ งตลาดนั้ น
จะขึ้นกับรูปแบบ ขนาด และคุณ ภาพการผลิต เมื่อ ทาการซื้อ ใน ปริมาณที่ไม่มาก ราคาที่ซื้อ ก็ไม่สูง
ซึ่งก็ส ามารถอ้างอิง ด้ วยจานวนชิ้น ที่ซื้อ ได้ รองลงมาคือ 501 – 1,000 บาท (ร้อยละ 14.33) ผู้ซื้อ
อาจซื้อสินค้าที่ชิ้นใหญ่ หรือในปริมาณที่เยอะเพื่อการทาธุรกิจ ตามลาดับ ดังตารางที่ 4.4 ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อความ
จานวน (คน)
ร้อยละ
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผา
ใช้ในชีวิตประจาวัน
151
50.30
ใช้ในการประกอบกิจการ
21
7.00
ให้เป็นของฝาก
120
40.00
นาไปจาหน่าย
2
0.70
อื่น ๆ
6
2.00
เหตุผลในการตัดสินใจชื้อเครื่องปั้นดินเผา
ราคาไม่แพง
128
42.70
สินค้ามีคุณภาพ
25
8.30
รูปแบบและความสวยงาม
53
17.70
ประโยชน์ใช้สอย
67
22.30
บริการของพนักงาน
2
0.70
มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา
3
1.00
หาชื้อง่าย
4
1.30
ส่งเสริมสินค้าไทย
18
6.00
ประเภทของการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา
ครก
65
21.70
กระถาง
107
35.70
แจกัน
111
37.00
อ่าง
15
5.00
อื่น ๆ
2
0.60
ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจชื้อเครื่องปั้นดินเผา
ตัวเอง
237
79.00
แฟน
5
1.70
คู่สมรส
7
2.30
พ่อแม่
20
6.70
ญาติ/พี่น้อง
19
6.30
เพื่อน
8
2.70
พนักงานขาย
3
1.00
อื่น ๆ
1
.30
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ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
ข้อความ
โอกาสในการซื้อเครื่องปั้นดินเผา
เทศกาลต่าง ๆ
ใช้เป็นของตกแต่ง
ใช้เองในครัวเรือน
ใช้เป็นของฝาก
อื่น ๆ
จานวนการชื้อเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉลี่ย
1 ชิ้น
2 – 3 ชิ้น
4 – 5 ชิ้น
6 ชิ้นขึ้นไป
มูลค่าการชื้อแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย (บาท)
ไม่เกิน 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 2,000 บาท
มากกว่า 2,000 บาท
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

34
127
78
60
1

11.34
42.36
26.00
20.00
.30

123
137
33
7

41.00
45.70
11.00
2.30

246
43
4
7
300

82.00
14.33
1.33
2.34
100.00

จากตารางข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ในการซื้อผลิตเครื่องปั้น ดินเผา พบว่า การซื้อ ผลิตภัณ ฑ์เครื่องปั้น ดินเผาของผู้บริโ ภคส่วนใหญ่ที่เลือ ก
ซื้อเพราะต้อ งการนาไปใช้ในชีวิต ประจาวัน ผู้บริโ ภคเลือกซื้อแจกัน มากที่สุด รองลงไปได้แก่ กระถาง
และครก ตามลาดับ สาหรับการซื้อเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองซื้อเพราะอยากได้เป็นหลัก
4.5.2.3 การวิเคราะห์ข้อ มูลความคิด เห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อ เครื่องปั้น ดินเผา
จังหวัดอุบลราชธานี
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดั บมาก (x̅ = 3.51) นั่นหมายถึง การต้องการเครื่องปั้นดิ นเผาในตลาดยัง
มีมาก และยังได้รับความนิยม เมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ด้ า น
ผลิต ภัณ ฑ์ (x̅ = 3.86) การซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ต ่าง ๆ นั้น ตั ว ผลิต ภัณ ฑ์เ องจะเป็น ตัว ที่ถูกเป็นตัว ใน
การตัดสินใจเป็น อัน ดั บ แรก ในตารางนี้ก ็เ ช่น กัน แสดง ให้เ ห็น ถึงว่าผลิตภั ณฑ์มีผลต่อการเลือ กซื้อ
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เป็นอย่างมาก รองลงมาคือ ด้ า นราคา (x̅ = 3.63) เมื่อ ดูผ ลิต ภัณ ฑ์แ ล้วก็ด ูร าคาว่าเหมาะสมกับ
ตั วผลิต ภัณ ฑ์หรือ ไม่ ทาให้เ กิด การเปรียบเทียบ และด้านช่อ งทางการจัด จาหน่าย (x̅ = 3.35) โดย
ช่องทางการจาหน่ายนั้นมีผลรองลงมาว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ มากน้อยเพียงใด ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านส่งเสริมการขาย (x̅ = 3.10) ในการส่งเสริมการขายนั้น เป็นอีกส่วนในการสร้างการรับรู้
ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังตารางที่ 4.5 นี้
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี จาเป็นรายด้านและโดยภาพรวม

ลาดับ การตัดสินใจเลือกชื้อเครื่องปั้นดินเผา
1
2
3
4

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านส่งเสริมการขาย
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.86
0.56
3.63
0.64
3.35
0.85
3.10
0.96
3.51
0.65

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางข้างต้น ได้ ชี้ให้เห็นถึงระดับความคิดเห็ นของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ ผลิตภั ณ ฑ์ของผู้บริโภคในจัง หวัด อุบลราชธานีโ ดยรวมอยู่ในระดั บมาก โดยเฉพาะด้ านผลิต ภัณ ฑ์
และด้านราคา จะมีผ ลต่ อการตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อยู่ในระดับมาก และจากการสนทนากลุ่มย่อ ยกับ
ผู้ประกอบการ นายบวร พงษ์พีระ กล่าวในตอนหนึ่งว่า
“...ตอนนี้ ครก บ้านเรายัง เป็น ที่ต้ อ งการของตลาดอยู่มาก แหล่ง ผลิตก็เ ริ่ มมี
น้อยลง ที่ภาคอีส านเหลือแหล่ งผลิต อยู่ไม่กี่ที่ ดัง นั้นเราต้อ งคงต้อ งรักษาผลิตภั ณฑ์ของเราเอาไว้ให้ดี
เพื่อจะได้ขายไปนาน ๆ ...” ประกอบกับนางสาคร ภาคพล ได้กล่าวย้าถึง เรื่อง “ครก” ว่า “…การที่เรา
สามารถผลิต และขายผลิตภั ณฑ์อ อกได้เ รื่อย ๆ ไม่มีค้าง นั่นแสดงให้เ ห็นว่าความต้องการจากพื้น ที่อื่น
ยังมีในจานวนมากอยู่...”
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เช่นเดียวกับ นางคาใบ แก้วดอน ที่กล่าวว่า
“...เค้าอยากได้เยอะ แต่เราไม่สามารถผลิตได้ในจานวนมาก เพราะบ้านเราก็เริ่ม
เลิกทากัน เค้าไปทาอย่างอื่นที่มีรายได้มากกว่าแถมงานก็ไ ม่หนักด้ว ย...”
สามารถแยกระดับความคิดเห็นตามส่วนผสมการตลาดได้ ดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ จะพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ อปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่อ งปั้น ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี ด้านผลิตภัณ ฑ์โดยรวม (x̅ = 3.86) อยู่ในระดั บมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพและความทนทานของเครื่องปั้นดิ นเผา (x̅
= 4.13) เพราะด้ วยการผลิตที่ผ่านความร้อนทาให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของเครื่อ งปั้นดินเผาซึ่งเป็นตั ว
ที่ใ ช้ตัด สินใจในการซื้อ ก่อนเป็น อันดั บต้ น ๆ เสมอ รองลงมาคือ ประโยชน์ใช้ส อย (x̅ = 4.04) และ
รูปแบบ/รูปทรง (x̅ = 4.01) ตามล าดับ เนื ่อ งด้ว ยเครื่อ งปั้น ดิน เผาส่ว น ใหญ่จะมี ก ารน ามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันแต่ในปัจจุบันต้องมีความสวยงามรวมถึงรูแบบแบบ/รูปทรงที่ทัน สมัย อีก
ด้วย ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สีสันสวยงาม (x̅ = 3.57) ด้ านผลิตภั ณฑ์ที่ใช้ในการสอบถามใน
การตัด สิ น ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ มีด ัง นี้ คือ คุณ ภาพและความทนทานของเครื่อ งปั้น ดิ น เผา รูปแบบ/
รูปทรงประโยชน์ใ ช้ส อย ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ ความเป็น เอกลัก ษณ์ เฉพาะ สีสันสวยงาม
ในทุก ด้าน ๆ มีผลมากในการนามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น หรือแม่แต่ ผลิตภั ณฑ์เ ดียวกัน เพื่อให้
ได้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต้ อ งการและดี ที่ สุ ดในการซื้ อ แต่ ล ะครั้ ง ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า การ เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งปั้น ดิ น เผาในปั จจุ บัน นั้น แต่ ล ะด้ า นมี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้อ การสอบถาม นี้เ ป็น ผล ดีต ่อ
ผู้ประกอบการในการที่จะปรับปรุงการผลิต หรือเพิ่มมูล ค่าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ถูกใจผู้ซื้อมากขึ้น
และมีช่องทางอื่น ๆ ในกาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังตารางที่ 4.6 นี้
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ตารางที่ 4.6 ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานปัจ จัย ที่ ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์จาแนกรายข้อ

ข้อที่

ด้านผลิตภัณฑ์

1
2
3
4
5
6

คุณภาพและความทนทานของเครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบ/รูปทรง
ประโยชน์ใช้สอย
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
สีสันสวยงาม
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
4.13
0.70
4.01
0.78
4.04
0.78
3.68
0.77
3.75
0.79
3.57
0.90
3.86
0.56

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากข้อ มูล ในตารางด้ านบนข้า งต้ น ได้ ชี้ ให้เ ห็น ถึง การตั ด สิน ใจเลือ กซื้ อ
ผลิต ภัณฑ์ของผู้บริโ ภคพบว่าด้านผลิตภั ณฑ์มีผลต่อการตั ดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากในทุก ๆ ประเด็ น
และจากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ ดังเช่น นายจิตกร พงษ์พีระ กล่าวว่า
“...เรื่องความทนทานของเรามีอยู่แล้ว เพราะเป็น ข้าวของเครื่องใช้ต้อ งทน
ใช้น านได้ แต่เ ราขาดความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ เราทาแต่ ครกเพียงอย่างเดียว...” ในขณะที่
นางสมคิด โสมแผ้ว ได้แสดงความคิด เห็น ว่า “...เราอยากทาให้มันหลากหลายอยู่ แต่ เคยทาแต่ค รก
เลยไม่รู้ว่าจะทาอะไรและเอาไปขายให้ใคร...” และนางสาคร ภาคพล ได้ กล่าวตอนท้ายว่า “...ของเรา
มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่มีใครทาได้เหมือนเรา เพราะเรามีดินที่ดีทาให้ได้ครกที่คุณภาพดี...”
2) ด้านราคา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น ต่อ ปัจจัยที่ มีผ ลต่ อการตัด สิน ใจ
เลือ กซื้อ เครื่อ งปั้น ดิน เผาจัง หวัด อุบลราชธานี ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดั บมาก (x̅ = 3.63) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ยสูง สุด คือ ราคาถูก เมื่อ เปรียบเทียบกับคุณภาพ (x̅ = 3.94)
เป็นการเปรียบเทียบเพื่อ ตัดสินใจให้ได้ ผลิตภั ณฑ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป รองลงมาคือ
ราคาถูก เมื่อ เปรีย บเทียบกับปริม าณ (x̅ = 3.78) ได้ จานวนที่ม ากในราคาที่พ อใจที่จ ะจ่ายทาให้
ตัดสินใจง่ายขึ้น และราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น (x̅ = 3.54) ตามลาดับ ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุดคือ มีป้ายราคาชัด เจน (x̅ = 3.42) จะเห็น ว่าราคามีผ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์มาก เมื่อ
ราคาถูก เปรียบเทียบกับคุ ณ ภาพ ว่าคุณ ภาพดี หรือ ไม่ดีมีความเหมาะสมกับราคาที่จะจ่ายไปหรือ ไม่
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และยัง ทาการเปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้ รับ อาจเป็น จานวนที่มากในราคาเท่ากัน หรือ ขนาดของ
ผลิต ภัณ ฑ์เปรียบเทียบกับราคาว่าเหมาะสมกัน หรือไม่ และเมื่อทาการเปรียบเทียบราคากับที่อื่น ใน
ผลิตภัณ ฑ์เดียวกัน จะทาให้ตัด สินใจซื้อได้ ง่ายขึ้น ซึ่ง คนส่วนใหญ่จะซื้อ ผลิตภั ณฑ์ที่ร าคาถูก คุณ ภาพดี
และได้ ปริมาณที่มากกว่า โดยป้ายราคาที่ติด ราคาที่ชัด เจนนั้นมีผลลงมา เพราะสามารถสอบถามจาก
ผู้ขายได้นั่นเอง ดังตารางที่ 4.7 นี้
ตารางที่ 4.7 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี ด้านราคาจาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3
4

ด้านราคา
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น
มีป้ายราคาชัดเจน
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.94
0.78
3.78
0.73
3.54
0.79
3.24
1.05
3.63
0.64

แปลผล
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากข้อ มูลในตารางด้ านบนได้ ชี้ให้เห็น ว่าในการตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์นั้น
องค์ประกอบหนึ่ งที่ ต้อ งนาไปพิจารณา คือ ด้านราคา เพื่อ ให้ได้ของดี และมีความประหยัดคุ้มค่า และ
จากการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ประกอบการ พบว่านางสาคร ภาคพล ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“...ในเรื่อ งราคาขาย เราได้ ไม่เ ยอะเราขายเอาปริมาณ แต่ เ มื่อ เทียบกั บ
คุณภาพแล้วเราเชื่อว่าของเรามีคุณภาพจริง...”
ในขณะที่นายบวร พงษ์พีระ ที่มีความเห็นว่า
“...ต้นทุน ในการผลิตก็มีแต่จะเพิ่มขึ้น คนซื้อ ก็อยากจะซื้อราคาถูก ๆ ทาให้
ผู้ประกอบการก็อยู่ยากขึ้น และแต่ละกระบวนการของเราจะต้องใช้ระยะเวลากว่าจะได้มา...”
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้บริโภคมีความคิด เห็น ต่อปัจจัยที่มีผ ล
ต่ อ การตั ด สิน ใจเลือ กซื้อ เครื่อ งปั้น ดิ น เผาของจั ง หวัด อุบ ลราชธานี ด้ านช่อ งทางการจัด จาหน่า ย
โดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง (x̅ = 3.35) นั่นแสดงว่าช่อ งทางในการจัด จาหน่ ายมีผ ลระดับกลางต่ อ
การตั ดสิน ใจซื้อ เมื่อ พิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ สถานที่ตั้ ง สะดวกในการ
เดินทาง (x̅ = 3.54) รองลงมาคือ บรรยากาศในร้านดี (x̅ = 3.45) และจัด สินค้าเป็น หมวดหมู่หาง่าย (x̅
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= 3.39) ตามลาดั บ ส่วนรายข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เวลาเปิด – ปิด ชัด เจน (x̅ = 3.09) สถานที่ตั้ ง ที่
สะดวกในการเดินทางมีความสาคัญมาก เพราะจะทาให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึง ได้ง่ายและสะดวกในการซื้อ
หาผลิตภัณฑ์ ส่วนของการจัด จาหน่ ายและการตกแต่ งร้าน การจัดหมวดหมู่ และการแจ้งเวลาเปิด-ปิด
นั้น อยู่ในระดับปานกลาง เพราะส่วนใหญ่ผู้ซื้อ ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เครื่อ งปั้น ดินเผานั้นมีความตั้งใจที่จะ
ซื้ออยู่แล้ว ทาให้สถานที่ตั้งมีผลปานกลางในการตัดสินใจซื้อ ดังตารางที่ 4.8 นี้
ตารางที่ 4.8 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องปั้นดินเผา ในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
สถานที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง
สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
บรรยากาศในร้านดี
จัดสินค้าเป็นหมวดหมู่หาง่าย
การตกแต่งหน้าร้าน โดดเด่นและสะดุดตา
การบริการของพนักงานขาย
เวลาเปิด - ปิดชัดเจน
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.54
0.83
3.32
0.83
3.45
0.95
3.39
0.96
3.38
1.05
3.27
1.09
3.09
1.13
3.35
0.85

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากข้อ มูล ในตารางด้ านบนได้ชี้ให้เ ห็น ถึง ระดั บความคิด เห็น ที่มีผ ลต่ อการ
ตัด สิน ใจซื้อ ผลิตภั ณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคมีความเห็นว่าช่องทางการจาหน่ ายไม่ค่อ ยมีผลต่อ การตั ดสินใจซื้อ
มากนัก เช่นเดียวกับการสนทนากลุ่มย่อยของผู้ประกอบการที่มีความเห็นว่า
“...ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขายส่ง โดยมีพ่อ ค้าคนกลางมาซื้อไปเลย บางทีเรา
เองก็ไม่รู้ว่าเค้าไปขายที่ไหน และคนที่จะซื้อครกก็เมื่อเค้าทาแตก เพราะทน ใช้นาน...”
ในขณะที่ นายบวร พงษ์พีระ มีความคิดเห็นว่า
“...ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่เ ราท ากั น ส่ วนใหญ่ค นอุบ ลไม่ รู้ด้ วยซ้ าว่า มี และขายที่ ไหน
เพราะเราไม่มีหน้าร้าน มีแค่ร้านสองร้านในชุมชน และเราก็มีให้เลือกไม่มากด้วย...”
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4) ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่ อ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง (x̅ = 3.10) นั่น หมายถึงว่าการส่ง เสริมการขายนั้น มีผ ลหรือไม่มีผ ลต่ อผู้ซื้อปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ย สูง สุด คือ การส่งเสริมการขายเช่น การลดราคา การแถม
(x̅ = 3.29) ซึ่ง ในการจาหน่ายเครื่องปั้นดิ น เผาจะทาการลด หรือ แถมได้น้อ ยมาก รองลงมาคือ การ
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ (x̅ = 3.27) และการบอกต่อจากบุคลต่ าง ๆ (x̅ = 2.99) ตามลาดั บ
ส่วนรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกระยะทางเป็น ระยะ (x̅ = 2.87 ) จะทราบดี
ว่าการส่งเสริมการขายในผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งปั้น ดิน เผานั้นไม่ค่อยพบเจอมากนัก เพราะการผลิต นั้น มี
กระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการผลิต ทาให้การส่ง เสริมการขายอาจลดราคาได้ไม่มากนัก
ถ้าเป็นเครื่องปั้นดิ นเผาโรงงานจะลดราคามากกว่าที่ชาวบ้านทา เพราะอาจเป็นการล้างสต็ อกหรือลด
ตามเทศกาลต่ าง ๆ เท่านั้น การทาการส่งเสริมการขายในเครื่อ งปั้นดิน เผานั้นมีความยาก เพราะด้ว ย
ตัวผลิตภัณฑ์เองมีความคงทนและใช้การได้นานทาให้เกิดการเปลี่ยนใหม่ยาก ดังตารางที่ 4.9 นี้
ตารางที่ 4.9 ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี ด้ านการส่งเสริมการขายจาแนกรายข้อ

ข้อที่

ด้านการส่งเสริมการขาย

1
2
3
4

การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ
การส่งเสริมการขายเช่น การลดราคา การแถม
การบอกต่อจากบุคลต่าง ๆ
มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกระยะทางเป็นระยะ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.27
0.96
3.29
0.95
2.99
1.11
2.87
1.19
3.10
0.96

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางด้ านบนจะเห็น ว่า ในการเลือกซื้อผลิต ภัณฑ์เ ครื่องปั้นดินเผาของ
ผู้บ ริโ ภค ซึ่ ง ผู้ บริ โ ภคไม่ค่ อ ยให้ค วามส าคั ญ มากนั ก เช่ น เดี ยวกัน กั บการสนทนากลุ่ มย่ อ ยของ
ผู้ประกอบการ นางสาคร ภาคพล กล่าวว่า

80
“...เราไม่ได้ มีการประชาสัมพัน ธ์อ ะไรมากมาย เพราะเราทาซื้อ -ขาย กับ
กลุ่มที่เ คยซื้อ -ขายกัน มาเรื่อ ย ๆ แต่เ ราก็อ ยากให้ท างราชการได้ ล งมาทาการท่องเที่ยวให้คนได้
รู้จักด้วย”
นายบวร พงษ์พีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ส่ ว นใหญ่เ ราจะขายส่ ง กั บ พ่อ ค้ า คนกลาง กลุ่ มเดิ ม และตอนนี้เ ริ่ ม มี
เทคโนโลยีเข้ามา มีลูกค้าจากหลายช่องทางมากขึ้น เป็นการโปรโมทได้อีกทางหนึ่ง...”
4.6 การวิเ คราะห์ ข้อมูลปัจจัย ส่ว นบุค คลกับส่วนประสมทางการตลาด เครื่ องปั้น ดิน เผาจัง หวัด
อุบลราชธานี
พบว่า ประชาชนมีค วามคิ ด เห็น ต่อ ปัญหาในการเลือ กซื้อ เครื่องปั้นดิ น เผาจัง หวัด อุบลราชธานี
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.97) นั่นคือ มีปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาในระดับ ปาน
กลาง เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น พบว่า ด้า นที่มีค่า เฉลี่ย สูง สุด คือ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ (x̅ = 3.06)
รองลงมาคื อ ด้ านส่งเสริมการขาย (x̅ = 2.99) และด้ านช่องทางการจัด จาหน่าย (x̅ = 2.94) ตามล าดั บ
ส่วนด้ านที่มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านราคา (x̅ = 2.90) จะเห็น ว่าด้านผลิตภั ณ ฑ์มีปัญหาในการซื้อมาก
เพราะพื้นที่ของอุบลราชธานีมีการปั้นครก เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรูปแบบที่หลากหลาย และผลิตภัณ ฑ์
มีขนาดใหญ่น้าหนั กมาก และไม่จาเป็นต้ องซื้อ บ่อ ย ในการส่งเสริมการขายนั้นดั งที่ได้ กล่าวมาแล้วว่า
การผลิต เครื่อ งปั้น ดิ น เผานั้น มีค วามซับซ้อ นและหลายกระบวนการกิน เวลานาน ทาให้ลดราคาได้
ไม่ มาก การจั ด จาหน่ ายในอุ บลราชธานี เ องมีน้ อ ย และไม่เ ป็น ที่รู้ จั ก ของผู้ซื้ อ อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ
เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัด ดังตารางที่ 4.10 นี้
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี จาเป็นรายด้านและโดยภาพรวม

ลาดับ
1
2
3
4

ปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปัน้ ดินเผา
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริมการขาย
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.06
1.02
2.90
0.88
2.94
0.97
2.99
1.13
2.97
0.94

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากข้อมูลด้ านบนพบว่า ปัญหาในการเลือ กซื้อผลิต ภัณฑ์ผู้บริโ ภคมองว่า ไม่ค่อ ยส าคัญมากนัก
และจากการสนทนากลุ่มย่อ ยของผู้ผ ลิต ในรายของนางคาใบ แก้วดอน กล่าวว่า ปัญหาที่พบบ่อย คือ
ไม่รู้จักที่ซื้อเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลได้อย่างไร
4.6.1 ปัญ หาด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า ประชาชนมีค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาในการเลือ กซื้ อ
เครื่อ งปั ้น ดิน เผ าจัง หวัด อุบ ลร าชธานี ด้า นผลิตภั ณฑ์โดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง (x̅ = 3.06)
นั่นหมายความว่ามีปัญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์ไม่มากก็น้อย เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ ไม่มีรูป แบบที่ต้ อ งการ (x̅ = 3.11) รองลงมาคือ มีของให้เลือ กน้อย (x̅ = 3.08)
และลวดลายไม่น่าพอใจ (x̅ = 2.98) โดยผลิตภัณ ฑ์ส่วนใหญ่เป็น ครก และเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่าง
ๆนามาจากจัง หวัดอื่นที่มีการผลิต ทาให้มีรูปแบบ ลวดลาย ให้เลือ กไม่มากนัก อีกทั้งเป็นผลิต ภัณฑ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จึงจะมีรูปแบบเดิม ๆ ให้เห็นเป็นประจา ดังตารางที่ 4.11 นี้
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านผลิตภัณฑ์จาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3

ด้านผลิตภัณฑ์
ไม่มีรูปแบบที่ต้องการ
ลวดลายไม่น่าพอใจ
มีของให้เลือกน้อย
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.11
1.08
2.98
1.13
3.08
1.13
3.06
1.02

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากข้อ มูล ในตารางด้ านบน พบว่า ในด้ า นผลิต ภัณ ฑ์ของเครื่อ งปั้น ดิ น เผาผู้บริโ ภคมี
ความเห็น อยู่ใ นระดั บปานกลาง และจากการสนทนากลุ่ม กลุ่มย่อ ยกับผู้ประกอบการ นางสมคิด
โสมแผ้ว กล่าวว่า
“...ปัญหาหลัก ๆ ของเราคือ มีแต่ ครก ไม่ค่อ ยมีผลิตภัณ ฑ์อื่น ๆ เป็นตัว เลือกให้กับลูกค้า
มีแต่แม่บ้านซื้อไปไว้ทากับข้าว...”
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นายบวร พงษ์พีระ กล่าวว่า
“...ส่วนตัว ผมรับผลิตตามคาสั่งลูก ค้า แต่หลัก ๆ ก็เป็นครก ผมเคยคิดว่าจะเอาครกนี่ล ะ
มาทาขนาดให้เล็กลงและเพิ่มสีสัน เพื่อเป็นของฝากและของที่ระลึกด้วย...”
4.6.2 ปัญหาด้านราคา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่ อปัญหาในการเลือ กซื้อ เครื่องปั้นดิน เผา
จัง หวัด อุ บลราชธานี ด้ านราคาโดยรวมอยู่ใ นระดั บปานกลาง (x̅ = 2.90) นั่น คื อ ในการเลือ กซื้ อ
เครื่องปั้นดิ นเผาราคายังมีผลในการเลือกหา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ราคาไม่เ หมาะสมกับคุณ ภาพ (x̅ = 2.97) รองลงมาคือ อื่น ๆ (x̅ = 2.92) และ ไม่ได้รับส่วนลดหากซื้อ
ในปริ ม าณมาก (x̅ = 2.79) เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบางรูป แบบเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ อกมาจากโรงงาน
อุต สาหกรรม และเครื่อ งปั้ น ดิ น เผาของอุบ ลราชธานี เ ป็น ครก ที่ทุก กระบวนการมาจากการใช้
แรงงานคน ซึ่งผลิตภัณ ฑ์จะตั้งราคาเท่ากันทุกชิ้น ทาให้บางครั้งเกิดมีชิ้นผลิต ภัณฑ์ที่คุณภาพติดมาด้ว ย
ดังนั้นผู้ซื้อเองต้ องตรวจดูให้ดีและทาการตัดสินใจซื้ออีกรอบ เพื่อจะได้ผลิตภั ณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคา
ที่เหมาะสม ดังตารางที่ 4.12 นี้
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านราคาจาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3

ด้านราคา
ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ
ไม่ได้รับส่วนลดหากซื้อในปริมาณมาก
อื่น ๆ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
2.97
1.17
2.79
1.09
2.92
0.74
2.90
0.88

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากข้อมูลด้านบนได้ชี้ให้เ ห็น ว่า ด้านราคาของผลิตภัณ ฑ์ผู้บริโ ภคส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
เป็น ปั ญหาในระดั บปานกลาง เพราะสิน ค้าไม่แพงจนเกิน ไป และจากการสนทนากลุ่ มย่อ ยของ
ผู้ประกอบการ นายจิตกร พงษ์พีระ กล่าวว่า
“...ถ้าจะให้ลดราคาขายปลีก มัน ก็ไม่มีก าไรเลย ขนาดพ่อ ค้าคนกลางที่มารับซื้อ ซื้อ ใน
จานวนมากยังไม่สามารถลดให้ได้ ลดก็เศษเล็ก ๆ น้อย ๆ ..” เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดิ นเผาราคา
ไม่แพงมากนัก จนทั่วไปจึงสามารถซื้อได้
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4.6.3 ปัญ หาด้านช่องทางการจัด จาหน่าย พบว่า ประชาชนมีความคิด เห็นต่ อ ปัญหาในการ
เลือ กซื้ อ เครื่ อ งปั้น ดิ น เผาจัง หวัด อุบ ลราชธานี ด้ านช่อ งทางการจั ด จาหน่ายโดยรวมอยู่ใ นระดั บ
ปานกลาง (x̅ = 2.94) กล่าวได้ ว่าช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อ การเลือ กซื้อในระดั บปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทาเล ที่ตั้งหายาก (x̅ = 3.05) รองลงมาคือ จัด
ร้านไม่ดี ไม่น่าสนใจกับ หาของในร้านยาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (x̅ = 2.94) และไม่มีสถานที่จอดรถ (x̅ =
2.90) ส่วนรายข้อ ที่มีค่ าเฉลี่ย ต่ าสุด คือ ข้อ อื่น ๆ (x̅ = 2.87) การจั ด จาหน่ ายเครื่ อ งปั้น ดิ น เผาใน
อุบลราชธานี ยังมีน้อยที่เพราะด้ วยพื้นที่ ทาเล ที่ต้ อ งมีขนาดที่มีพื้นที่มากเพื่อ การวางผลิต ภัณฑ์ที่มี
ขนาดใหญ่ และรูปแบบต่าง ๆ ที่มีจานวนมาก ด้ วยเครื่องปั้นดิ นเผามีน้าหนั กมากอาจทาให้ก ารจัดวาง
ยากขึ้น จึงไม่น่าสนใจในการซื้อหา ดังตารางที่ 4.13 นี้
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายจาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3
4
5

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ทาเล ที่ตั้งหายาก
จัดร้านไม่ดีไ ม่น่าสนใจ
หาของในร้านยาก
ไม่มีสถานที่จอดรถ
อื่น ๆ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.05
1.12
2.94
1.14
2.94
1.24
2.90
1.15
2.87
0.79
2.94
0.97

แปลผล

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ในด้านช่องทางการจาหน่าย หากจะพิจารณาจากตั วเลขด้ านบนจะเห็น ว่า ช่องทางการ
จาหน่าย ไม่ค่ อ ยมีปัญหากับผู้ซื้อ มากนัก และจาการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มกับผู้ประกอบการพบว่า
นางสาคร ภาคพล มีความเห็นว่า
“...ส่วนใหญ่เ ราไม่มีหน้ าร้าน แต่ก็คงไม่เ ป็นปัญหาของผู้ซื้อ เพราะปั จจุบัน สามารถหา
ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ และรู้ว่าอยู่ที่ไหนมี...”
4.6.4 ปัญหาด้านการส่งเสริม การขาย พบว่า ประชาชนมีความคิด เห็นต่ อปัญหาในการเลือ ก
ซื้อ เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาจั ง หวัด อุบลราชธานี ด้ า นการส่ง เสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง
(x̅ = 2.99) กล่าวได้ว่ า การส่ง เสริมการขายมีผลต่ อการเลือกซื้อในระดั บปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจและพนักงานไม่จูงใจซื้อ
สินค้าซึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ (x̅ = 3.04) รองลงมาคือ การส่งเสริมการขายไม่น่าสนใจ (x̅ = 3.00) และ
ไม่มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ (x̅ = 2.86) การส่ง เสริมการขายเครื่องปั้นดิน เผาจะทาการลดราคาได้ไม่
มาก และจะทาการลดเฉพาะในช่วงเทศการและเมื่อต้อ งการล้างสต็อ กเพื่อ ผลิต ผลิต ภัณฑ์ใหม่อ อกมา
การโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงเป็นในช่วงสั้น ๆ และการลดราคาส่วนใหญ่จะขึ้น อยู่กับการต่อ รองราคา
กั บ ผู้ ป ระกอบการเองในการซื้ อ แต่ ล ะครั้ ง ในส่ ว นของการบริ ก ารของพนั ก งานนั้ น เพราะ
เครื่องปั้น ดินเผานั้น ขึ้นกับความชอบส่วนบุคคล พนักงานมีหน้ าที่ในการห่อผลิตภัณ ฑ์ให้และอาจเอาไป
ส่งที่รถให้อาจไม่มีสิทธิ์ในการทาให้ผู้ซื้อตัดใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.14 นี้
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด
อุบลราชธานี ด้านการส่งเสริมการขายจาแนกรายข้อ

ข้อที่
1
2
3
4

ด้านการส่งเสริมการขาย
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ
การส่งเสริมการขายไม่น่าสนใจ
พนักงานไม่จูงใจซื้อสินค้า
ไม่มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
(x̅)
(SD)
3.04
1.19
3.00
1.22
3.04
1.21
2.86
1.18
2.99
1.13

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ในด้ านการส่งเสริมการขายจะพบว่าผู้บริโ ภคจะมี ความเห็น ว่าการขายไม่มีก ารส่งเสริ ม
การขายเท่าที่ควร และจาการสนทนากลุ่มย่อยของกลุ่มผู้ประกอบการ นางสมคิด โสมแผ้ว กล่าวว่า
“เราไม่ได้ทาโฆษณา ราชการก็มาทาให้อยู่ แต่ ก็เ งียบไป มันไม่เ ป็น ปัญหาของผู้ซื้อหรอก
แต่เป็นปัญหาของผู้ขายเพราะเราก็ต้องการให้คนรู้จักเรา...”

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เ ป็น การศึ ก ษา สภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้ง
นี้เ ป็น การวิจัย แบบผสานวิธี (Mix Method) ระหว่างการวิจัยเชิง คุณ ภาพ และงานวิจัยเชิง ปริมาณ ผู้วิจัยได้
สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะ มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 รูปแบบการผลิต เครื่องปั้น ดิน เผา ของผู้ประกอบการในต าบลปทุม จัง หวัดอุบลราชธานี พบว่า ใน
การประกอบธุร กิจเครื่อ งปั้น ดิ น เผาของผู้ประกอบการต าบลปทุม สามารถจาแนกได้ เป็ น
2 รูปแบบ คื อ
รูปแบบที่ผู้ประกอบการมีเตาเป็นของตนเอง และรูปแบบที่ผู้ประกอบการเช่าเตาใน การผลิต และจากข้อมูลพบว่า
ผู้ประกอบการส่ วนใหญ่ จะมี เตาเป็น ของตนเองในการผลิ ต เครื่อ งปั้ น ดิ น เผา ผู้ ประกอบการทั้ง 2 รู ปแบบมี
ประสบการณ์ ก ารผลิต เครื่อ งปั้น ดิ นเผามามากกว่า 10 ปี วัต ถุดิ บที่ใช้ในการผลิต หลัก คือดิ น เหนียวที่มาจาก
บริเวณลุ่ม น้ามูล และใกล้เ คี ยงซึ่ง ไม่ห่างจากชุมชนมากนัก เชื้อ เพลิง ทั้ง หมดมาจากฟื น และทั้ง 2 รูปแบบมี
กระบวนการผลิต เครื่องปั้นดิ นเผาที่เหมือ นกัน คือ 11 ขั้นตอนคือ การหม่าดิน การโม่ดิน การคลุมผ้าพลาสติ ก การ
ชั่งน้าหนักดิ นตามขนาดผลิตภัณฑ์ การปั้นผลิตภัณฑ์ การตากผลิตภัณฑ์ น าผลิตภัณ ฑ์เข้าเตาเผา การปิด เตา การขึ้น
ไฟ
การแหย่ตาไฟ และการเปิดเตา ผู้ประกอบการทุกรายผลิตครกเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากครกเป็นผลิตภัณ ฑ์
ที่มีความจาเป็นในการประกอบอาหารของทุกครัวเรือน และยังมี ความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านของรูป แบบการผลิ ต ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ รายได้ ข องผู้ ป ระกอบการ
เครื่อ งปั้น ดิ น เผา จัง หวัด อุบ ลราชธานี จากการศึก ษาพบว่า มีรูปแบบการผลิต 2 รูปแบบ คือ ผู้ประกอบการมี
เตาเป็นของตนเอง ผู้ประกอบที่เช่าเตา โดย รูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันทาให้ผู้ประกอบการมีรายได้ต่างกันเมื่อ
เทียบต่อหน่วยการลงทุนเนื่องด้วยการที่มีเตาเป็นของตนเองนั้นจะมีรายได้ที่สูงกว่าผู้ที่เช่าเตา
5.1.2 ชนิด และปริม าณของผลิต ภัณฑ์ เ ค รื่อ งปั้น ดิน เผ า ของผู้ป ระกอบการในต าบลปทุม จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ชนิดของผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้น ดินเผา พบว่า ผู้ประกอบการจะเน้น การผลิต ครกเป็นผลิตภัณ ฑ์
หลัก รองลงมาได้ แก่ กระถาง แจกัน และอื่น ๆ ตามคาสั่งของลูกค้า ส าหรับปริมาณการผลิตนั้น จะมีความแตกต่าง
กันไปตามขนาดของเตา แรงงาน เงินทุน ของผู้ ประกอบการแต่ละราย และเมื่อ หากพิจารณาในด้ านของรายได้ของ
ผู้ประกอบการแต่ละรายของกลุ่มศึกษาทั้งหมด 5 ราย ทาให้ทราบว่าปริมาณการผลิต ส่ง ผลต่ อ การมีรายได้ ที่
เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง และจากข้อ มูล พบว่า ผู้ประกอบการเครื่อ งปั้น ดิ น เผาจะมีร ายได้ เฉลี่ยอยู่ที่ 70,000-80,000
บาท/เดือน ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ชนิดและปริมาณเครื่องปั้นดินเผาของผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ

รูปแบบ

บวร พงษ์พีระ

เจ้าของเตา

สมคิด โสมแผ้ว
คาใบ แก้วดอน
จิตกร พงษ์พีระ
สาคร ภาพล

เจ้าของเตา
เช่าเตา
เจ้าของเตา
เจ้าของเตา

ชนิด
ครก
กระถาง
ครก
ครก
ครก
ครก

จานวน/รอบการผลิต
ปริมาณเฉลี่ย (ชิ้น) รายได้เฉลี่ย (บาท)
3,500
84,000
1,450
48,343
4,500
94,500
2,858
63,000
2,000
43,000
5,000
132,500

5.1.3 ปัจ จัย ส่ว นบุค คลที่มีผ ลต่อการเลือกซื้อเครื่องปั้น ดิน เผาในจัง หวัดอุบ ลราชธานี พบว่า จากการ
แบบสอบถามของกลุ่มตั วอย่าง ในจังหวัด อุบลราชธานี จานวน 300 คน โดยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง เนื่องจาก
ปัจจุบัน มีอัต ราส่วนที่เยอะกว่าเพศชาย อายุอ ยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี เป็น ช่วงที่อ ยู่ใน วัยเรียนและวัยทางาน
พอที่จะมีร ายได้ มีส ถานภาพโสด ซึ่ง เป็น กลุ่มคนส่วนใหญ่ ในสัง คม เนื่อ งด้ วยสภาพเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้ าน
ปัจจัยการด ารงชีวิตอื่นๆ ทาให้มีคนโสดมากขึ้น ระดั บการศึกษาสูง สุดส่วนใหญ่ ปริญญาตรี โดยปัจจุบันเป็น ระดั บ
การศึ กษาที่ถือ เป็น พื้นฐานของสัง คม อาชีพ ส่วนใหญ่เป็น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ สามารถถูกดึง ดูดให้
ใช้จ่ายได้ง่ายในการจับจ่ายต่างๆ และรายได้ ต่อเดือนส่วนใหญ่น้อ ยกว่า 5,000 บาท ซึ่ง สอดคล้อ งกับรายได้ของ
นักศึกษา อาจมีรายได้ใน
การจับจ่ายไม่สูงมากนัก
5.1.4 ส่ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ในจั ง ห วั ด
อุบ ลราชธานี พบว่า ปั จจัยส่วนบุค คลที่มีผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผา โดยพบว่าผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการตัดสินใจซื้อ เครื่องปั้นดิน เผามาที่สุดคือ ใช้ในชีวิต ประจาวัน ซึ่ง
การน าเครื่อ งปั้นดิ น เผามาใช้ในครัวเรือนนั้ นมีมาแต่ สมัยโบราณ ทาให้ยังคงมีการน ามาใช้ในชีวิตประจาวัน จนถึง
ปัจจุบันนี้ โดยมีเหตุผลในการตัด สิน ใจชื้อ เครื่องปั้นดิน เผามากที่สุด คือ ราคาไม่แพง ด้ วยราคาที่สามารถจับจ่ายได้
ทาให้เครื่อ งปั้น ดิ น เผ่านั้น เป็น ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ส ามารถซื้อ หาได้ ในราคาถูก ในท้อ งตลาด ประเภทของการเลือ กซื้อ
เครื่องปั้นดิ นเผา ส่วนใหญ่คื อแจกัน จะเห็น ได้ว่าเครื่อ งปั้นดิ นเผาที่ได้รับความนิยมนั้น สามารถนาไปเพิ่มมูล ค่าโดย
การน าดอกไม้ต่ าง ๆ มาตกแต่ ง และ ใช้เป็ น ของแสดงความยิน ดี ในงานต่ าง ๆ ได้ อีก ด้ วย ผู้มีอิทธิพ ลในการ
ตัดสินใจชื้อเครือ่ งปั้นดินเผา คือ ตัวเอง เพราะสังคมปัจจุบันมีคนโสดมากขึ้น ทาให้การตัดสินใจนั้นต้องพึ่งตนเองเป็น
หลัก โอกาสในการซื้อเครื่องปั้น ดิ นเผา ส่วนใหญ่ชื้อ ใช้เป็น ของตกแต่ ง ในอดี ตที่ผ่านมานั้น เครื่อ งปั้น ดิน เผ่าเป็น
เครื่องประดับตกแต่ งที่ มีค วามน่าสนใจ เพราะกระบวนการในการผลิตและลวดลายที่สวยงาม จนทาให้มีอิทธิพ ล
มาจนถึงทุกวันนี้ จานวนการชื้อเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉลี่ย ส่วนใหญ่ชื้อ 2 – 3 ชิ้น มูลค่าการชื้อแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ย
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ส่วนใหญ่ ไม่เกิน 500 บาท โดยราคาที่ขายตามท้องตลาดนั้นจะขึ้น กับรูปแบบ ขนาด และคุณ ภาพการผลิต เมื่อทา
การซื้อในปริมาณที่ไม่มาก ราคาที่ซื้อก็ไม่สูงซึ่งก็สามารถอ้างอิงด้วยจานวนชิ้น ที่ซื้อได้
เมื่อ พิจารณาเป็น รายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภั ณ ฑ์ การซื้อผลิต ภัณ ฑ์ต่าง ๆ
นั้นตั วผลิต ภัณ ฑ์เองจะเป็นตั วที่ถูกเป็นตั วในการตัด สิน ใจเป็น อัน ดับแรก รองลงมาคือ ด้านราคา เมื่อ ดูผ ลิตภั ณ ฑ์
แล้วก็ดู ราคาว่าเหมาะสมกับตัวผลิตภัณ ฑ์หรือไม่ ทาให้เกิดการเปรียบเทียบ และด้ านด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
โดยช่อ งทางการจาหน่ายนั้น มีผ ลรองลงมาว่าจะสามารถเข้าถึง ผู้ซื้อได้ มากน้อ ยเพียงใด ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด คือ ด้านส่งเสริมการขาย ในการส่งเสริมการขายนั้น เป็นอีกส่วนในการสร้างการรับรู้ ทาให้ผลิตภั ณฑ์เป็น ที่
รู้จัก และต้ อ งการเพิ่มมากขึ้น ด้ านผลิต ภั ณ ฑ์โ ดยรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อ พิ จารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยสูง สุด คื อ
คุณ ภาพและความทนทานของเครื่องปั้น ดิน เผา ทาให้เ ห็น ได้ว่ าการเลือกซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้นดิ นเผาในปัจจุบัน
นั้น แต่ละด้ าน มีผ ลต่อการตัด สินใจซื้อ การสอบถามนี้เป็นผลดี ต่อผู้ประกอบการในการที่จะปรับปรุงการผลิต
หรือ เพิ่มมูล ค่าของผลิต ภัณ ฑ์ต่ าง ๆ ให้ถูก ใจผู้ซื้อ มากขึ้น และมีช่อ งทางอื่น ๆ ในกาพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ให้เข้าถึง
กลุ่มผู้ซื้อ ได้ง่ายขึ้นอีกด้ว ย ด้ านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาถูกเมื่อ
เปรียบเทียบกับคุณภาพ จะเห็นว่าราคามีผลต่ อการตัดสิน ใจซื้อผลิต ภัณฑ์มาก เมื่อราคาถูก เปรียบเทียบกับคุณภาพ
ว่าคุณ ภาพดีหรือไม่ดี มีค วามเหมาะสมกับราคาที่จะจ่ายไปหรือ ไม่ และยัง ทาการเปรียบเทียบกับปริมาณที่ได้ รับ
อาจเป็นจานวนที่มากในราคาเท่ากัน หรือขนาดของผลิตภั ณฑ์เปรียบเทียบกับราคาว่าเหมาะสมกันหรือไม่ และเมื่อ
ทาการเปรียบเทียบราคากับที่ อื่น ในผลิ ต ภัณ ฑ์เ ดี ยวกัน จะทาให้ตั ด สิ น ใจซื้อ ได้ ง่ายขึ้น ซึ่ง คนส่วนใหญ่ จะซื้ อ
ผลิต ภัณ ฑ์ที่ราคาถูก คุณ ภาพดี และได้ ปริมาณที่มากกว่า โดยป้ายราคาที่ติ ด ราคาที่ชัดเจนนั้นมีผ ลลงมา เพราะ
สามารถสอบถามจากผู้ขายได้ นั่นเอง ด้ านช่อ งทางการจัด จาหน่ายโดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่อ พิจารณา
พบว่า ค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ ตั้ง สะดวกในการเดิ น ทาง สถานที่ตั้ งที่ส ะดวกในการเดิ น ทางมีความสาคัญมาก
เพราะจะทาให้ผู้ซื้อ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกในการซื้อหาผลิต ภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ใน
ระดั บปานกลาง เมื่อ พิจารณา พบว่า ค่ าเฉลี่ยสูง สุด คือ การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแถม จะ
ทราบดี ว่าการส่ ง เสริมการขายในผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่อ งปั้ น ดิ น เผานั้น ไม่ ค่อ ยพบเจอมากนั ก เพราะการผลิต นั้น มี
กระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการผลิต ทาให้ก ารส่งเสริม การขายอาจลดราคาได้ไม่มากนัก ถ้าเป็น
เครื่องปั้นดิ นเผาโรงงานจะลดราคามากกว่าที่ช าวบ้านทา เพราะอาจเป็นการล้างสต็ อ กหรือลดตามเทศกาลต่างๆ
เท่านั้น การทาการส่ง เสริมการขายในเครื่อ งปั้นดิ นเผานั้น มีความยาก เพราะด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองมีความคงทนและ
ใช้การได้นานทาให้เกิดการเปลี่ยนใหม่ยาก
ในส่วนของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการเลือกซื้อ เครื่องปั้น ดิน เผา พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่ อปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัด อุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดั บปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้ าน พบว่า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านผลิต ภัณ ฑ์ รองลงมาคือ ด้านส่งเสริมการขาย และด้ านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ตามล าดั บ ส่วนด้ านที่มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด คือ ด้ านราคา จะเห็ นว่าด้ านผลิต ภัณ ฑ์มีปั ญหาในการซื้อมาก
เพราะพื้นที่ของอุบลราชธานีมีการปั้น ครก เป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีรูปแบบที่หลากหลาย และผลิตภั ณฑ์มีขนาดใหญ่
น้าหนักมาก และไม่จาเป็นต้ องซื้อบ่อย ในการส่งเสริมการขายนั้นดั งที่ได้ กล่าวมาแล้วว่าการผลิตเครื่องปั้นดิ นเผานั้นมี

88
ความซับซ้อนและหลายกระบวนการกินเวลานาน ท าให้ลดราคาได้ ไม่มาก การจัดจาหน่ ายในอุบลราชธานีเองมีน้อ ย
และไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้ออื่นๆที่ต้องการเครื่องปั้นดิ นเผาของจังหวัด
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 จากการศึ ก ษางานวิจั ย พบว่ า รู ป แบบการผลิ ต ที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ รายได้ ข องผู้ ป ระกอบการ
เครื่องปั้นดิน เผา จากการทดสอบสมมติฐานดั่ งกล่าว มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งดังนี้ รูปแบบการผลิต
ที่แตกต่างกันมีผ ลต่อรายได้ ของผู้ประกอบการ สอดคล้องกับ สุด ารัตน์ รองเมือง (2550) รายงานการศึก ษาเรื่อ ง
การบริห ารการจัด การด้ านการตลาดของผู้ประกอบการธุร กิจเครื่อ งปั้น ดิ น เผาด่ านเกวียน ต าบลด่ านเกวียน
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
5.2.2 จากการศึ ก ษางานวิจัย พบว่า ชนิด และปริมาณของผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งปั้น ดิ น เผามีผ ลต่อ รายได้ ของ
ผู้ประกอบการต่างกัน จากการทดสอบสมมติฐานดั่ง กล่าว มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เ กี่ยวข้องดัง นี้ รูปแบบ
การผลิ ต ที่แตกต่ างกั น มีผ ลต่ อ รายได้ ของผู้ ประกอบการ สอดคล้อ งกั บ สุด ารัต น์ รองเมือ ง ( 2550) รายงาน
การศึกษาเรื่อ งการบริหารการจัดการด้ านการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องปั้นดิน เผาด่านเกวียน ตาบลด่าน
เกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
5.2.3 จากการศึ ก ษางานวิจัย พบว่า ปัจ จัย ส่ว นบุค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ วุ ฒิ
การศึ ก ษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่ อ เดื อนที่ แตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งปั้น ดิ น เผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้อ งกับสมมติฐานที่ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่ อ
การตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑ์เ ครื่องปั้น ดินเผาในจังหวัด อุบลราชธานีที่แตกต่างกัน จากการทดสอบสมมติ ฐานดั่งกล่าว
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
ปัจจัยส่วนบุค คล ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกันมีปัจจัย
ในการตั ดสิน ใจต่างกัน ในการตัด สิน ใจซื้อผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดิน เผา จัง หวัด อุบลราชธานี ผู้บริโ ภคแต่ล ะคนจะมี
ความแตกต่ างกัน ในด้านต่ าง ๆ ซึ่ง เป็นผลมาจากความแตกต่ างกัน ของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อ ม
ของแต่ละบุคคล ให้การตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวไว้
ซึ่ง สอดคล้องกับ Faeza Faeza Ahmed (2014) ได้ ศึก ษาปัจจัย ที่มีอ ิท ธิพ ลต่ อ อุต สาหกรรมเครื่อ งปั้น ดิ นเผา
Peninsular ประเทศมาเลเซีย เอกรัต น์ เพชรรัตน์ (2554) ที่ศึก ษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการซื้อ ตุ๊กตาผ้า
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5.2.4 จากการศึ ก ษางานวิจัย พบว่า ส่วนประส มทางการตลาดประกอบด้ วย ด้านผลิตภั ณฑ์ ด้ านราคา
ด้านการจัดจาหน่าย และด้า นการส่ง เสริม การตลาด มีความสัมพัน ธ์และมีอิทธิพ ลต่ อ
การตั ด สินใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์เ ครื่อ งปั้น ดิน เผาในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจากผลของการวิจัยพบว่า มีความสอดคล้อ งกับสมมติฐานที่
กาหนดไว้ โดยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ การตั ดสินใจซื้อผลิตภั ณ ฑ์เครื่องปั้น ดินเผาในจังหวัด อุบลราชธานี
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยดังนี้
ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่อ งปั้น ดิ น เผาในจัง หวัด อุ บลราชธานี โดย
สอดคล้อ งกับแนวคิด ของ Kotler (2000) ที่ก ล่าวว่า ผลิตภั ณ ฑ์หมายถึงสิ่ง ที่น าเสนอต่ อ ผู้บริโภคเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจคือ ผลิต ภัณฑ์ที่มีคุณ ค่าในสายตาของลูกค้า คุณ ค่าของสินค้าในรูปตัวเงินก็คือราคาของสินค้า ผู้ขาย
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เป็ น ผู้ ก าหนดผลิต ภั ณ ฑ์ ผู้ ซื้อ จะเกิ ด การตั ด สิ น ใจซื้ อ ก็ต่ อ เมื่อ มี ก ารยอมรับ ในตั ว สิ น ค้ าหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้ วยสิ่ง ที่ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของมนุ ษ ย์เ ป็น คุณ สมบัติ ทั้ง ที่สัมผัส ได้ และไม่ได้ ตลอดจน
ผลประโยชน์ที่คาดหวัง McCarthy ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ว่าเป็นปัจจัยแรกที่ตอบสนองความจาเป็น และความต้องการ
และในปัจจุบัน จะเห็น ได้ ว่าผู้บริโ ภคให้ค วามสนใจ ในการเลือกซื้อผลิตภั ณ ฑ์ มากกว่า แต่ก ่อ น บทบาทของ
บรรจุ ภัณ ฑ์จามีค วามสาคั ญ ต่ อตั วผลิต ภัณ ฑ์ อย่างยิ่ง ซึ่ง สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ Faeza Ahmed ได้ ศึก ษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ อุต สาหกรรมเครื่อ งปั้น ดิน เผา Peninsular ประเทศมาเลเซีย เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554) ที่
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพ ลต่อพฤติกรรมการซื้อตุ๊กตาผ้าของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุญเกิด สระศรี (2554)
ได้ศึ กษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเครื่อ งเคลือ บดิ นเผาของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี และ สมปอง ช่วงทิพย์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้น ดินเผา
บ้านเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ด้านราคามีผลต่อ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณ ฑ์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยสอดคล้องกับ
แนวคิด ของ Kotler (2000) ที่ก ล่าวว่า ราคาทุน ที่ลูก ค้าจ่ายไปในการได้ผ ลิต ภัณ ฑ์มา ต้น ทุนอยู่ในรูปของตัว เงิน
ซึ่ง ผู้บริโภคจะน ามาเปรียบเทียบกัน ระหว่างมูล ค่าของผลิต ภัณ ฑ์กับราคาผลิตภั ณ ฑ์นั้น ถ้ามูลค่าสูง กว่าต้น ทุน ก็
ตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ McCarthy กล่าวว่า ราคาคือ การก าหนดราคาที่เ หมาะสมให้กับ ผลิต ภัณ ฑ์ ก่อ นที่จะไป
นาเสนอขาย อีกทั้ง ต้อ งมีการใช้ก ลยุทธ์ในการตั้ งราคาที่จะทาให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย ผู้บริโ ภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุ ณ ค่ าของผลิต ภัณ ฑ์กับราคาของผลิต ภัณ ฑ์นั้น ถ้าคุณ ค่าสูงกว่าราคาจะตั ด สิน ใจซื้อ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ เอกรัตน์ เพชรรัต น์ (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อพฤติ กรรมการซื้อตุ๊ กตาผ้าของ
ผู้บริโภคในเขตกรุง เทพฯ บุญ เกิด สระศรี (2554) ได้ ศึก ษาปัจ จัย ส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิน ใจซื้อ เครื่อ งเคลือ บดิน เผาของผู้บ ริโ ภคในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด ราชบุรี และบุษบา สุริยประภาดิล ก
(2555) ได้ศึก ษาเกี่ยวกับ ปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่ อการตัด สิน ใจซื้อเซรามิคประเภทของชารวย
และเครื่องประดับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านการจัดจาหน่ายมีผ ลต่อ การตัด สินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เครื่อ งปั้น ดิ นเผาในจัง หวัด อุบลราชธานี โดย
สอดคล้อ งกับแนวคิด ของ Kotler (2000) ที่ก ล่าวว่า สถานที่ หมายถึง โครงสร้างของช่อ งทางซึ่งประกอบด้ วย
สถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อ เคลื่อ นย้ายสิน ค้ าและบริการจากองค์การหรือ ผู้ผ ลิต ไปยังตลาด McCarthy กล่าวว่า
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ผลิตขึ้นมานั้น แม้จะคุณ ภาพดี เพียงใด ถ้าผู้บริโภค ไม่ทราบแหล่งซื้อ และไม่สามารจะจัดหามาได้เมื่อ
เกิดความต้องการ ผลิต ภัณ ฑ์ที่ผ ลิตขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้บริโ ภคได้ ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเกิด สระศรี (2554)
ได้ศึก ษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตั ดสิน ใจซื้อ
เครื่องเคลือบดินเผาของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ด้านการส่งเสริมการขายมีผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เครื่องปั้นดิ น เผาในจัง หวัด อุบลราชธานี
โดยสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Kotler (2000) ที่ ก ล่าวว่า การส่ ง เสริ มการตลาด หมายถึง การติด ต่อ สื ่อ สาร
เกี่ยวกับข้อ มูล ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อ สร้างทัศนคติ และพฤติ ก รรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้บุคคล
หรือไม่ใ ช้ก็ได้ โดยการการติด ต่อ สื่อสารนั้น มีหลายประเภท McCarthy กล่าวว่า การส่ง เสริมการตลาดเป็น การ
แจ้ง ข่า วส ารให้ผ ูบ ริโ ภค ทราบว่ามีผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกจาหน่าย
ในตลาดและพยายามชัก ชวนให้ซื้อ ซึ ่ง
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สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ บุษบา สุริยประภาดิลก (2555)
ได้ ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผ ลต่อ การตัดสินใจซื้อเซรามิคประเภทของชารวยและเครื่องประดับของผู้บริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร และ
ทัศนา หงส์มา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP
ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากผลวิเ คราะห์ข้ อ มู ล เรื่ อ ง สภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทาง ดังนี้
5.3.1.1 จากการศึ กษา พบว่า รูปแบบการผลิตเครื่องปั้นดิ น เผา ของผู้ประกอบการใน ตาบลปทุม
จังหวัดอุบลราชธานี มี 2 รูปแบบ คือ ผู้ที่มีเตาเป็นของตนเอง และผู้ที่เช่าเตา ทาให้รายได้แตกต่างกัน จึงเห็นว่าแต่
ละรูปแบบนั้นควรรวมกลุ่มกันเพื่อการจัดการด้านต่าง ๆ เช่นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีเตาเป็นของเอง เพื่อ การขอขึ้น
ราคาผลิต ภัณ ฑ์จากพ่อ ค้ าคนกลาง และการวางราคากลางในการซื้อขายได้อีกด้วย
5.1.1.2 จากการศึกษา พบว่า ชนิดและปริมาณของผลิตภั ณฑ์เ ครื่องปั้นดิน เผาของผู้ประกอบการใน
ตาบลปทุม จัง หวัดอุบลราชธานี มีชนิดที่ คล้ายกัน คือการผลิต ครก และแต่ล ะโรงงานมีปริมาณการผลิต ที่แตกต่าง
กัน ทาให้รายได้ แตกต่างกัน จึง ควรทาการผลิตชนิดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บ้าง เพื่อตลาดจะได้กว้างขึ้น และมีรายได้จาก
กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้ซื้อสนใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น
5.1.1.3 จากผล การ วิจัย พบว่า ผู้ต อบแบบส อบถาม สภาพการผลิต และแนวทางการตลาด
เครื่องปั้น ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑ์เ ครื่องปั้น ดินเผาใน
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ ประชาชนมีความคิด เห็น ต่ อ ปั จจัย ที่ส่ง ผลต่ อ การตั ด สิน ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องปั้นดิ นเผาจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ในการซื้อ ผลิตภัณ ฑ์ต่าง ๆ นั้นตั วผลิต ภัณ ฑ์เองจะ
เป็นตัวที่ถูกเป็นตัวในการตัดสินใจเป็น อันดับแรก ในตารางนี้ก็เช่นกัน แสดงให้เห็นถึงว่าผลิตภัณ ฑ์มีผลต่อการเลือ ก
ซื้อ เป็นอย่างมาก ดั งนั้นผู้ประกอบการ ควรจะผลิตผลิต ภัณ ฑ์ให้
มีความแตกต่ าง สวยงาม และมีประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า
2) ด้านราคา เมื่อดู ผ ลิต ภัณ ฑ์แล้วก็ดูร าคาว่าเหมาะสมกับตั วผลิตภั ณ ฑ์หรือไม่ ทาให้เ กิด
การเปรียบเทียบ ดังนั้น ต้ องผลิตผลิต ภัณฑ์ที่ดูมีมูล ค่า ราคา ที่เ หมาะกับผลิตภัณฑ์ เมื่อเกิดการเปรียบเทียบแล้วให้
ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา
3) ด้านการจัดจาหน่ าย โดยช่องทางการจาหน่ายนั้นมีผ ลรองลงมาว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ซื้อ
ได้มากน้อยเพียงใด ควรไปตั้งในที่ที่สามารถหาได้ง่าย มีที่จอดรถสะดวก
4) ด้านการส่งเสริมการขาย เป็นอีกส่วนในการสร้างการรับรู้ ทาให้ผลิตภัณฑ์เ ป็นที่รู้จักและ
ต้องการเพิ่มมากขึ้น ควรมีการลด แลก แจก แถม เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อมากขึ้น
5.1.1.4 ภาครัฐหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งควรศึกษาความเป็นได้ในการปรับราคาต้นทุนในการผลิตให้
ต่าลง เพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ
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5.1.1.5 ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ควรเพิ่มการพัฒ นา การอบรม เพื่อให้แรงงานในชุมชนมี
คุณภาพและมีทักษะในการผลิตเครื่องปั้น ดินเผาในรูปแบบอื่น ๆ และเป็นแนวทางในการตลาดของผู้ประกอบการ
ต่อไป
5.3.2 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันชุมชนปากห้วยวังนองมีการผลิตครกเป็นผลิตภัณ ฑ์หลักของผู้ประกอบการ เนื่องด้ วยครกเป็น
ที่ต้องการของท้อ งตลาดและยังสามารถขายได้หมดทุกครั้งของการผลิตแต่ละรอบ ทาให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หัน
มาผลิตครกเพียงอย่างเดียว และการผลิตครกปั้น ดินเผาเหลือเพียงไม่กี่แห่ง ในประเทศไทย และที่นี่เป็นแหล่งผลิต
ครกดิน เผาที่ดีและมีคุ ณภาพแหล่ง ใหญ่ใ นภาคอี ส านเลยที่เ ดียว โดนในรูปแบบการผลิต ให้มีความคงเดิ มแล้วเพิ่ม
เทคนิค ที่ทัน สมัยหรือ แตกต่ างข้าไปให้ตัวผลิต ภัณ ฑ์มีความคงทนมากขึ้น หรือลดการแตกหักจากการผลิตลง ด้าน
ราคาเนื่อ งด้วยเครื่องปั้น ดินเผาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการผลิตโดยใช้แรงงานคนเป็นหลัง เป็นงานหัตถกรรมและ
ทาได้ครั้งละน้อย ๆ ราคา ที่รับควรมีมูลค่าที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ยากและต้องใช้เวลา ด้านช่องทางการ
จัด จ าหน่ าย มี เ พี ย งพอค้ าคนกลางที่ เ ข้า มารับซื้ อ ยั งไม่ มีแผงขายผลิต ภั ณ ฑ์ ข องชุ มชนหรือ หน้ าร้ านของ
ผู้ประกอบการในชุมชนมากพอที่จะทาให้ค นรู้จัก ว่าจังหวัด อุบลราชธานีมีของดีคือ ครกดิ น เผา และในด้ านการ
ส่งเสริมการขายนั้นทางผู้ผ ลิต เองรวมถึง ผู้ประกอบการก็ไม่ส ามารถที่จะลดแลกแจกแถมได้ เพราะเนื่อ งจากการ
ขายแต่ล ะครั้งนั้นมีจานวนที่ไม่มากนักและต้นทุนในการผลิตก็สูง อีกด้วย ทางภาครัฐหรือท้องถิ่นควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมการผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของหัตถกรรมท้องถิ่นที่ถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้
ให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป
โดยในการประกอบการเครื่อ งปั้น ดิน เผาในปัจจุบัน มีปัญหาและอุปสรรคที่พ บจากการสังเกตและ
พูด คุ ยกับ บุค คลในท้อ งถิ่ น คื อ การขยายตั วของชุมชนที่พั ก อาศัยเริ่ม มีจานวนที่ เพิ่ มขึ้น ทาให้ โรงงานผลิ ต
เครื่องปั้น ดินเผาถูกล้อมด้ว ยชุมชน เมื่อเกิดมลภาวะทางอาการทาให้มีผลต่อการใช้ชีวิต ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่ง
ทางราชการควรเข้ามาจัด การปัญหาร่วมด้ว ย และปัญหาเกี่ยวกับวัต ถุดิ บในการผลิต เครื่อ งปั้น ดิ นเผาเป็น วัต ถุดิ บ
จากธรรมชาติ ทาให้เกิด การขาดแคลนวัต ถุดิ บที่เ คยมีในท้อ งถิ่น และมีร าคาที่เพิ่มสูงขึ้น ทาให้มีผู้ประกอบการ
จานวนลดลงเรื่อยๆ เพราะไม่สามารถจัดการเรื่องต้นทุนการผลิตได้
5.3.2.1 ปัญหาอุปสรรค
จากการสนทนากลุ่มย่อยผู้ประกอบการเครื่องปั้นดิ นเผา ต าบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี ถึ ง
ปัญหาและอุปสรรค์ในการประกอบการเครื่องปั้นดินเผา ผู้ร่วมสนทนาได้เสนอปัญหา ดังนี้
1) มลภาวะทางอากาศ สื บ เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ในการผลิ ต เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาในจั ง หวั ด
อุบลราชธานีในอดีตอยู่ห่างไกลชุมชน ซึ่ง ปัจจุบันมีก ารขยายตัว อย่างรวดเร็วของที่พักอาศัย ทาให้ที่พักอาศัยมาใกล้
แหล่ง ผลิต เพิ่ มมากขึ้น รวมถึง ชาวบ้านอาศั ยในชุมชนเดิ ม ทาให้เกิ ด มลภาวะทางอากาศ เพราะเมื่อ มีก ารเผา
ผลิต ภัณ ฑ์จะทาให้เ กิดควัน เพราะการผลิตยังเป็นแบบดั้ งเดิม คือการใช้ฟื นในการเผา ซึ่ง มีผลต่อ การอยู่ อาศัยร่วมกัน
ของคนในชุมชน โดยทางชุมชนเองได้มีก ารปรึกษาหารือกันเพื่อปรับความเข้าใจและสร้างการรับรู้ถึงปัญหาที่พบเจอ
ร่วมกัน โดยทางผู้ประกอบการได้ทาการต่อท่อปล่องควัน สูงขึ้นเกินกว่าหลังคาบ้าน และมีเวลาเผาในช่วงกลางคืน
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แต่ยังคงมีปัญหาเพราะผู้ประกอบการบางรายยังไม่ปฏิบัติ ตาม ทาให้ยังไม่มีข้อสรุปในปัญหานี้ จึงอยากให้ทางผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วย
2) บุค ลากรในการผลิต การผลิต เครื่อ งปั้น ดิน เผา จัง หวัด อุบลราชธานี มี ก ารดาเนินการ
มาแล้ว กว่า 60 ปี แล ะถ่า ยทอด องค์ ค วามรู้ เทคนิ ค และวิ ธีก ารต่ างๆจากรุ่ น สู่รุ่ น ท าให้
มี ชุ ม ชน
เครื่อ งปั้น ดิ นเผามาจนทุก วัน นี้ แต่ ด้ วยกระแสโลกาภิวัฒ น์ที่เ ปลี่ยนแปลงไป คนรุ่น ใหม่เริ่ม
ไม่ส นใจในวิถี
ชุมชน หรือ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อ ทาการต่อ ยอดการผลิต ทาให้มีแต่วัยกลางคนเป็น ผู้ผลิต จึงมีแนวโน้มที่น่าตกใจ
ว่าในอนาคตกลัวจะไม่มีค นรุ่น ใหม่มาสืบทอดวิธีก ารผลิต เครื่อ งปั้น ดิ น เผาและจะเกิด การล่มสลายของชุมช น
เครื่องปั้นดินเผาด้วย
3) วัตถุดิ บในการผลิต เนื่อ งด้ว ยวัต ถุดิบในการผลิตเป็นธรรมชาติทั้งหมด เช่น ดิ น ฟื น ซึ่ง
ปั จ จุ บั น หายากมากขึ้ น แล ะเริ่ ม มี จ านวนที่ ล ดลง ด้ ว ยหลายสาเหตุ แ ล ะปั จ จั ย โดยดิ น ที่ ใช้ ท าการผลิ ต
เครื่องปั้นดิน เผานั้น จะเป็นดินที่อยู่ริมน้ามูลที่มีความเหนี ยวเฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันยังพอมีเหลือในการใช้ในการผลิต
แต่ร าคาอาจเพิ่มขึ้น ส่วนของฟืนที่ใช้ในการเผานั้นก็ราคาสูง ขึ้น เพราะต้อ งรับซื้อมาจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไกลออกไป
และทางภาครัฐเองมีการจากัดเขตพื้นที่ในการตัดไม้ขนาดเล็กอีกด้วย
4) ราคาขาย/ตลาด ราคาและการตลาดเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผานั้ น ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาขอ ง
ผู้ประกอบการอยู่อย่างต่อเนื่อ ง เพราะมีพ่อค้ าคนกลางมารับซื้อเครื่องปั้นดิ นเผาถึง โรงงานการผลิต หรือทาการไป
ส่งถึงที่จาหน่ายในภาคกลางเองก็มี แต่ ในแต่ ละโรงงานมีร าคาไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ประกอบการเองทราบอยู่แล้วว่าถ้ามีการ
รวมกลุ่มกัน และใช้อานาจกลุ่มในการต่อรองราคา เพื่อเพิ่มราคาในการขายนั้น สามารถทาได้ แต่ไ ม่มีก ารรวมกลุ่ม
กันเพื่อต่ อรองราคาขายกับพ่อค้ าคนกลาง ทาให้ในปัจจุบันราคาขายนั้นยังเป็นราคาเดิมที่ไม่ได้ปรับมาแล้วกว่า 5 ปี
ทั้ง ๆ ที่ราคาต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี
5.3.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืนของอาชีพผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
1) ผู้ประกอบการควรมีก ารปรับตั วให้ทัน กับยุค สมัยทั้ ง การผลิ ต และช่อ งทางการจั ด
จาหน่ายที่มีสื่อออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้
2) ผู้ประกอบการควรรวมกลุ่มกันเพื่อการก าหนดราคากลาง และมีกาลังต่อ รองราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง
3) ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องปั้น ดิน เผาให้มีคุณภาพมากขึ้น และเพิ่ม
รูปแบบในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม
4) ผู้ประกอบการควรส่งเสริมลูก หลานในชุมชนให้หันมาสนใจเครื่องปั้นดิน เผา และพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ เพื่อเป็นแรงงานสาคัญในการผลิตในอนาคต
5.3.4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ ศึ ก ษาสภาพการผลิต และแนวทางการตลาดเครื่อ งปั้น ดิ น เผา จัง หวัด
อุบลราชธานี เพียงพื้น ที่เ ดี ยว ซึ่ง ในการวิจัยครั้ง หน้า ควรให้มีก ารศึก ษาในพื้ น ที่อื่น ๆ หรือ การผลิต ที่มีความ
ใกล้เคียง เพื่อทาการวิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเด่น จุ ดด้อย จุดที่ควรปรับปรุง
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แบบสอบถาม
การศึกษาเรื่อง “ทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี”
แบบสอบถามนี้ เป็ น ส่วนหนึ่ง ของวิท ยานิ พ นธ์ต ามหลั ก สูต รปริญ ญาบริหารธุร กิจมหาบั ณ ฑิ ต
คณะบริ หารศาสตร์ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี จึ ง ขอความกรุณ าตอบแบบสอบถามชุ ด นี้ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูลในครั้งนี้
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง หรือเติมข้อความที่ตรงกับความคิดท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ไม่เกิน 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึก ษาตอนต้นหรือ ต่ากว่า
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ ระบุ................................
5. อาชีพ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ่อบ้าน หรือ แม่บ้าน
ข้าราชการ
นักเรียน นักศึกษา
อื่น ๆ ระบุ................................
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
ตั้งแต่ 20, 001 ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ในการซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี
1. วัตถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดในการซื้อเครื่องปั้นดินเผาของท่าน ได้ แก่
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ใช้ในการประกอบกิจการ
ให้เป็นของฝาก
อื่น ๆ ระบุ...................................
นาไปจาหน่าย
2. เหตุผลในการตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ราคาไม่แพง
สินค้ามีคุณภาพ
รูปแบบและความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย
บริการของพนักงาน
มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา
หาซื้อได้ง่าย
ส่งเสริมสินค้าไทย
อื่น ๆ ระบุ.......................
3. กรณีที่ทานซื้อเครื่องปั้นดินเผา ท่านจะเลือกซื้อประเภทใด
ครก
กระถาง
แจกัน
อ่าง
อื่น ๆ...............................
4. ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานีของท่าน มากที่สุด
ตัวเอง
แฟน
คู่สมรส
พ่อแม่
ญาติ/พี่น้อง
เพื่อน
พนักงานขาย
อื่น ๆ ระบุ.......................................
5. โดยปกติท่านซื้อเครื่องปั้นดินเผาในโอกาสใดมากที่สุด
เทศกาลต่าง ๆ
ใช้เป็นของตกแต่ง
ใช้เองในครัวเรือน
ให้เป็นของฝาก
อื่น ๆ ระบุ............................
6. ในการซื้อเครื่องปั้นดินเผาแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ซื้อครั้งละกี่ชิ้น
1 ชิ้น
2-3 ชิ้น
4-5 ชิ้น
6 ชิ้นขึ้นไป
7. ในการเลือกซื้อแต่ละครั้งมีมูลค่าการซื้อต่อครั้งเฉลี่ยประมาณเท่าใด
ไม่เกิน 500 บาท
501-1000 บาท
1001-2000 บาท
มากกว่า 2000 บาท
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปัน้ ดินเผา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 คุณภาพ/ ความทนทานของเครื่องปั้นดินเผา
1.2 รูปแบบ/รูปทรง
1.3 ประโยชน์ใช้สอย
1.4 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
1.5 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
1.6 สีสันสวยงาม
2. ด้านราคา
2.1 ราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพ
2.2 ราคาถูกเมื่อเทียบกับปริมาณ
2.3 ราคาถูกเมื่อเทียบกับที่อื่น
2.4 มีป้ายราคาที่ชัดเจน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.1 สถานที่ตั้ง สะดวกในการเดินทาง
3.2 สถานที่จอดรถสะดวกสบาย
3.3 บรรยากาศในร้านดี
3.4 จัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ หาง่าย
3.5 การตกแต่งหน้าร้าน โดดเด่นสะดุดตา
3.6 การบริการของพนักงานขาย
3.7 เวลาเปิด-ปิด ชัดเจน
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
4.1 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ
4.2 การส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา
การแถม
4.3 การบอกต่อจากบุคคลต่ าง ๆ
4.4 มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกระยะทางเป็นระยะ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ส่วนที่ 4 ปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาของท่าน
ปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องปัน้ ดินเผา

มาก
ที่สุด

ความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

1. ด้านผลิตภัณฑ์
1.1 ไม่มีรูปแบบที่ต้องการ
1.2 ลวดลายไม่น่าสนใจ
1.3 มีของให้เลือกน้อย
2. ด้านราคา
2.1 ราคาไม่เหมาะกับคุ ณภาพ
2.2 ไม่ได้รับส่วนลดหากซื้อในปริมาณมาก
2.3 อื่น ๆ ระบุ.................
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.1 ทาเลที่ตั้งหายาก
3.2 จัดร้านไม่ดีไ ม่น่าสนใจ
3.3 หาของในร้านยาก
3.4 ไม่มีสถานที่จอดรถ
3.5 อื่น ๆ ระบุ.......................
4. ด้านการส่งเสริมการขาย
4.1 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ไม่น่าสนใจ
4.2 การส่งเสริมการขายไม่น่าสนใจ
4.3 พนักงานไม่จูงใจซื้อสินค้า
4.4 ไม่มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
วิทยานิพนธ์ เรื่องทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานี
(สอบถาม สัมภาษณ์ กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา)
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ชื่อ-สกุล........................................................... อายุ...................ปี สถานภาพ...................................
จานวนสมาชิกภายในครอบครัว..........คน รายได้ต่อเดือน...........................บาท
ระยะเวลาที่เป็นผู้ประกอบการ............ปี
เวลาเริ่มต้นสัมภาษณ์.........................วันที่......................................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. เหตุจูงใจใดที่ทาให้มาประกอบอาชีพนี้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และจานวนการผลิตแต่ละชนิดปริมาณเท่าไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. ทาการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไหน อย่างไร และราคาต่อชิ้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ราคาเท่าไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. ท่านใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการกาหนดราคา/หรือท่านกาหนดราคาอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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5. รายได้ในการขายสินค้ า ต่อครั้งการผลิต
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
6. กระบวนการผลิต (วัต ถุดิบ การผลิต คุณภาพการผลิต) ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าใด
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7. ปัจจุบันผู้ประกอบการได้มีการวางแผนการผลิตในอนาคตอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. แนวโน้ม ทิศ ทางการผลิตและการตลาดในทัศนคติของผู้ประกอบการเป็นอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
9. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์ ...................................................
วันที่..................................................................
เวลาสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ..................................
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวมข้อมูล
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ – สกุล
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทางาน

นางสาวสุจินันท์ ใจแก้ว
พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พนักงานฝ่ายจัดซื้ออัญมณีบริษัท เอส.จี เซ็นเตอร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ตาแหน่งงาน
เจ้าของธุรกิจ
สถานที่ทางานปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว

