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ABSTRACT 
The objective of this research were 1) to 

analyze the unique of Ratchaburi pottery products 
and  2) to analyze the marketing management for 
pottery products by SWOT Analysis. This study is 
qualitative research collecting data by 
documentary research, in-depth interviews, 
participant observation at the workplace and 
content analysis. 

The research results found that the 
characteristics attribute of the unique in Ratchaburi 
pottery products are stoneware. The form of the 
products are jar with dragon pattern and texture 
sauce, good quality, pretty, durable benefits to be 
used to store water to cool, smells and good 
tastes with renowned porcelain industry. The 
motto of the province is the value reflects the 
aesthetics values on the pottery product, and 
culture value of Thais’ folk way. 

The Results found that Thout Seng Lee was 
opened the first. When business environments 
changed, thereby smaller markets, the strengths 
were a unique in Ratchaburi product Pottery, high-
quality, reasonable price, durable colors. The 
weaknesses were the lack of marketing knowledge, 
lack of product design, higher labor costs. The 
opportunities were consumer-acceptable quality, 
but  the threats was a competition from limited of 
main raw material and behavior consumers was 
less demand that mean the smaller market. So 
entrepreneurs should develops product design for 
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multipurpose benefit, modern design for a new 
generation lifestyle. 
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บทคัดย่อ 
วิจัยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์

เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี และ 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการ
จัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย SWOT 
Analysis   เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ณ สถาน
ประกอบการ แล้ววิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการค้นหาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี 
นั้น พบว่า คุณลักษณะของสินค้า ( attribute) เป็น
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์  ท าเป็นโอ่งมังกรและไหน้ าปลา
เคลือบ ไม่เขียนลาย  คุณภาพดี เนื้อดี  สีสวย แกร่งทนทาน   
คุณประโยชน์ ( benefit)  คือใช้เก็บกักน้ าให้เย็น คงสภาพ
กลิ่นและรสชาติดี ไม่รั่วซึม ด้วยช่ือเสียงด้านอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผา จึงใช้เป็นค าขวัญประจ าจังหวัด  ด้าน
คุณค่าสะท้อนคุณค่า ทางสุนทรียภาพ (aesthetics  value) 
ผ่านลวดลายบนโอ่ง และคุณค่าวัฒนธรรม ( culture value) 
ของวิถีชีวิตคนไทย 

ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง  พบว่าโรงงานเถ้าเซ่งหลี เปิดเป็นแห่ง
แรก เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยน  ตลาดจึง มีขนาดเล็ก ลง จุด
แข็ง คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีเอกลักษณ์
ชัดเจน  มีคุณภาพสูง สีสวย ทนทาน ราคาสมเหตุสมผล 
นิยมตั้งราคาระดับตลาด จุดอ่อน  คือขาดความรู้ด้าน
การตลาด ขาดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  ต้นทุน
แรงงานสูงมาก  โอกาส ทางการตลาดยังมี ผู้บริโภคยอมรับ
คุณภาพอยู่  ขณะที่ อุปสรรค  คือการแข่งขันรุนแรง มี
ผลิตภัณฑ์ทดแทน วัตถุดิบหลักปริมาณน้อยลง และผู้ซื้อ
ลดลง ตลาดจึงแคบลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ให้ใช้งานหลากหลาย และมี
ความร่วมสมัยกันกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ,โอ่ง, เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เอกลักษณ์,การตลาด 

Pottery Products on Creative Economy Era: Uniqueness and Marketing  
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: เอกลักษณ์และการตลาด 

สุวรีย์ ยอดฉิม1, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์2 และเกศสิรี ปั้นธุระ3 
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บทน า 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทย บน เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่
เน้นการสร้างผลิตภณฑ์ที่แตกต่าง การเพิ่มประสิทธิภาพ และ
การสร้างนวัตกรรม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง ช่วย เสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นั้น 
เป็นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนอยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์
ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เช่ือมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( Creative Marketing) 
ฟิลิป คอตเลอร์ นิยามว่า เป็นการคิดสร้างสรรค์ ( Creative) 
ร่วมกับการมีรสนิยมที่ดี ( Good Test) น ามาเป็นเครื่องมือ
ทางการตลาด  มีการใช้ศิลปะของการค้นหา พัฒนา และ
แสวงหาก าไร จากโอกาสที่เปิดรออยู่  และชี้แนวทาง ปฎิบัติ
ด้านการตลาด ที่จะท าให้ประสบชัยชนะในทางธุรกิจ  (กล
ยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศทางการตลาด ตามแบบฉบับ 
Kotler on Marketing, 2555) โดยคงมีส่วนประสมทาง
การตลาดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อ
สร้างการตลาดอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ ให้มีความสมดุลทั้ง
ผู้ประกอบการ  ผู้บริโภคและชุมชน โดยมุ่งท าการตลาดจาก
ภายนอกมาสู่ภายใน ( Kotler, 2000) น ามาสู่การสร้างผล
ก าไร ความได้เปรียบทางธุรกิจหรือขยายการเติบโตของธุรกิจ 
ถือได้ว่าเป็นธุรกิจขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค (customer driven 
company) 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพสามารถพัฒนา และปรับเปลี่ยน รูปแบบ ออกแบบ
ให้ให้ตอบสนอง รสนิยม ผู้บริโภค  โดยสามารถออกแบบ 
(design) รูปแบบผลิตภัณฑ์ออกมามากมาย มีการเติบโตใน
รูปแบบธุรกิจครอบครัวแต่ขาดการท าตลาดในเชิงรุก   

จากท่ีกล่าวมา คณะผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ใดท าวิจัยในประเด็นท่ีน าเสนอ  ซึ่ง
บทความฉบับนี้เป็นเพียงส่วหนึ่งของการวิจัยเรื่องดังกล่าว   

ผลที่ได้จากงานวิจัยสอดรับกับ นโยบายส่งเสริมให้
คณาจารย์มีน าองค์ความรู้มาต่อยอดในการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมและมีการบูรณาการ
งานวิจัยกับการบริการวิชาสู่ชุมชน ท่ีสามารถใช้ในเสริมสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเหมาะสม กับบริบทของชุมชน 
เกี่ยวข้องท าให้เกิดการ ปลุกจิตส านึกของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้รู้จักเห็นคุณค่าอนุรักษ์ รักษา และหวงแหน
ทรัพยากรภายในท้องถิ่นของตน 

 โดยมุ่งหวังว่าผลผลิตดังกล่าวจะน าไปสู่ผลลัพธ์ 
(outcome) รูปธรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่ง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
ตลอดจน มีแหล่งการเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีช่ือเสียงของประเทศไทยต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยนี้น าเสนอส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภคในเขตภาคกลาง บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์  ประเด็นดังน้ี  1)  เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของ
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี  และ 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพการ
จัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย  SWOT 
Analysis  อันจะน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และน าไปบูรณา
การการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การ
ขยายผลวงกว้างต่อไป 

          
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Quality 

research) ท าในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤษภาคม  
พ.ศ.2558  ด้วยการวิจัยเอกสาร ( Document Research) 
ท าการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานช้ันต้นและหลักฐานช้ันรอง
ตามที่ปรากฏหลักฐาน  จากนั้นสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ณ 
สถานประกอบการผลิตโอ่ง จังหวัดราชบุรีขณะท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รู้  แล้วจัดสนทนากลุ่มบูรณาการกับ
การเรียนการสอน ด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่ม เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรายวิชาการวิจัยธุรกิจ  

เครื่องมือวิจัยครั้งนี้คือ คณะผู้วิจัย ( human 
instruments)ที่ต้องหน้าท่ีเป็นพาหนะจัดเก็บและตีความ 
นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง เครื่องบันทึกข้อมูล เสียง (mp3 voice recorder) 
สมุดบันทึกภาคสนาม ( field note) กล้องดิจิตอล และ
อุปกรณ์เก็บข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) โดยท าเป็นกระบวนการที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล (สุชาต ประสิทธ์ิรัฐสิ
นทร์ และ กรรณการ์ สุขเกษม , 2547) ซึ่งเป็นกระบวนการ
เชิงวัฏจักร (cyclical process) กระท าซ้ า ๆ จนกว่าสรุปข้อ
ค้นพบการวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศท่ีรวบรวมมาจาก
หลายวิธี จากนั้นน าเสนอผลสรุปวิเคราะห์สารสนเทศท่ีได้มา
ด้วยการพรรณนา แล้วจะน าข้อสรุปที่ได้ มาต่อยอดในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการจัดประกวดค้นหาความคิด
สร้างสรรค์ ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ตามแผนงานวิจัยต่อไป 

ผลการวิจัย 
 ข้อค้นพบ ในบทความนี้เป็นส่วนหน่ึง จากการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งกับการตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภค ในเขตภาคกลาง บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์
วิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการ ค้นหาเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรี พบว่า การจะท าให้เอกลักษณ์ ของเครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรี มีประสิทธิผลในทางธุรกิจจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางการตลาดทุกชนิดที่มีอยู่ท าให้เกิดการรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ตรายี่ห้อ  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ท าให้มีเรื่องราวเล่าขาน สร้างอารมณ์  เพื่อสื่อสารเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี  โดยอาจจะสร้าง
สัญลักษณ์ที่หนักแน่น  อาจอธิบายออกมาเป็นสัญลักษณ์ 
(symbols) ค าขวัญ  สี บรรยากาศ รวมถึงกิจกรรมวาระ
พิเศษ (event) ซึ่งเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรี  

ในการศึกษาพบหลักฐานแสดงไว้เป็นบทประพันธ์ใน
นามปากกา หอศุภวุฒิ ( Hor.supawut) โดย จาร  (คือสลัก
ลวดลาย หรือแกะอักษรด้วยโลหะลงใบลาน) กลอน
ดอกสร้อย "ภิรมย์บุรีราช"  ลงไป บน สมุดใบลาน   มี
ความหมายของ ช่ือกลอนแปลตามค าว่า จ้าวแห่งเมืองอัน
ภิรมย์ หรือถ้าอ่านย้อนกลับจะได้ค าว่า ราชบุรีภิรมย์ แปลได้
ว่า เมืองราชบุรีอันแสนรื่นรม  และมีส่วนหน่ึงของผลงาน
ประพันธ์ (ภิรมย์บุรีราช,2555) กล่าวดังนี้ 

 
งามเอ๋ยงามแท ้  
ได้พิศแลงานเลิศวิจิตร 
โอ่งดินเผาเถากระเบื้องเฟื่องทุกทิศ   
ช่างประดิษฐ์เอกอุเครื่องดนตร ี
ปูนแดงเลิศรสลือช่ือแต่ก่อนเก่า 
ทองเหลืองเขาลอยชดช้อยอร่ามศร ี
เครื่องบ้านอุดมงานจักสานดี   
ผ้าทอมากมีสืบสานถ่ินนี้เอย 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 บทประพันธ์ "ภิรมย์บุรีราช" 

ที่มา: (ภิรมย์บุรีราช,2555) 
 
จากท่ีกล่าวมาเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง

ราชบุรีที่มีประสิทธิผลสร้างให้เกิดประโยชน์ทางการตลาด  มี 
3 มิติ กล่าวคือเอกลักษณ์ด้านคุณลักษณะของสินค้า 
(attribute)  ได้แก่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรี ที่มีลักษณะพิเศษ ท่ีเน้นความแตกต่างจากของอื่น
ในประเภทเดียวกัน   

อดีตนั้นการผลิตเครื่องป้ันดินเผาโอ่งราชบุรีผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเข้าโอ่งมังกร สินค้าน าเข้าจากประเทศจีน 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากหิน ที่ เรียกกันว่า สโตนแวร์ 
(Stoneware) เป็นเครื่องป้ัน ดินเผาเคลือบไม่เขียนลาย  ไม่มี
การติดลวดลายใด ๆ เรียกว่าโอ่งเลี่ยน (ราชบุรีศึกษา,2552)  

เครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกรที่ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพดีจะต้องเป็นโอ่งผลิตที่จังหวัดราชบุรี คุณลักษณะที่
โดดเด่นก็คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่ไม่มีการท า
ลวดลาย ลักษณะเรียบง่าย ใช้วัตถุดิบการผลิตจากดินเนื้อดี  
สีเป็นดินที่ถูกเผาไปออกสีน้ าตาลอมแดงสวยงาม ทนไฟ โดย
ผลิตเป็นโอ่งมังกรและไหน้ าปลา เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดตามวิถีชีวิตของคนไทย  คุณลักษณะซึ่ง
เป็นที่ยอมรับคือ ใช้เก็บกักน้ า รักษาความเย็นได้เป็นอย่างดี 
โดยไม่ท าให้น้ าเกิดกลิ่น หรือรสชาติเปลี่ยนไป  มีความแกร่ง
ทนทาน น้ าไม่รั่วซึม ไม่เกิดตะไคร้ และท าความสะอาดง่าย 
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 ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง และไหที่ไม่มี

การท าลวดลาย 
 
ที่มา: http://www.nanagarden.com/.../142124.jpg (บน) 
http://topicstock.pantip.com/.../J9601331-12.jpg (ล่าง) 

 
เอกลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ ( benefit)   ได้แก่ 

ลักษณะอันเป็นเฉพาะ ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน  ซึ่ง
มีหนึ่งเดียวของสิ่ง ๆ หนึ่ง เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีคุณภาพดี  
สวยงามมากและยังเป็นท่ีต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีผ่านมา
ในพื้นที่ภาคกลาง  จนเรียกขานกันว่า เมืองโอ่ง เพราะในยุค
หนึ่งสมัยหนึ่ง  "โอ่งมังกร"  มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาคุณภาพ  สะท้อนเอกลักษณ์โดดเด่นของ
จังหวัดราชบุรี  ดังปรากฏเป็นค าขวัญประจ าจังหวัดราชบุรี 
ว่า “คนสวย โพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัด
ขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ างาม ตลาดน้ าด าเนิน เพลินค้างคาว
ร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี ”  จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน ต่อมาโรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 4 ได้

จัดท าค าขวัญจังหวัดราชบุรีบนเครื่องเคลือบเซรามิก ดังภาพ  
3 

 

 
ภาพที่ 3 ค าขวัญบนเครื่องเคลือบเซรามิก 
ที่มา: (“ราชบุรี ใครว่ามีแต่โอ่ง...”,2553) 

 
เอกลักษณ์ด้านคุณค่า ( value)  พบว่า ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี สะท้อนคุณค่าด้านสุนทรียภาพ 
ผ่านลวดลายบนโอ่งมังกร และยังสะท้อนคุณค่าด้าน
วัฒนธรรม (culture value) สอดแทรกอยู่กับวิถีชีวิตของคน
ไทยด้วย ในลักษณะของรูปแบบการใช้งานโอ่งเพื่อเป็นท่ีกัก
เก็บน้ า  การแปรรูปอาหาร อาทิ หัวผักกาด (ไช้เท้า) หรือ 
ผักกาดดองหวาน การแปรรูปน้ าปลา อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ท้ังผัก ผลไม้ ผลิตซ๊อส น้ าส้มสายชูและเต้าเจี๊ยว  ของ
บริษัท โกลเด้นฮาร์เวสท์ จ ากัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการ
แห่งหนึ่งใน จังหวัดราชบุรี นั่นคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งราชบุรีมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม สะท้อนวิถีตามวิถีไทยได้
เป็นอย่างดี    

 
 

470



                                                                                     การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ 

๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล  

                                                                   

ภาพที่ 4 การใช้เครื่องปั้นดินเผาโอ่งในอุตสากรรมแปรรูป 
ของสถานประกอบการในราชบุรี 
ที่มา: http://www.opoai.in.th/...page=2 

 

 
 

 
 

 ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีการท าลวย
ลายมังกร 

 ที่มา: (เครื่องปั้นดินเผา.htmlโอ่งมังกร"ราชบุรี"ยังคงเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเหลือแค่ต านาน,2550) 

 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาโอ่งด้วย SWOT Analysis น าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ในการศึกษาวิจัย ส าหรับปีงบประมาณ 2559 
ต่อไป  ข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี ้น าเสนอดังนี้ 

สถานการณ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง 
พบว่า โรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผาโอ่งราชบุรี มีการก่อตั้ง
เป็นโรงงานขนาดเล็กครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 เปิดโรงงาน
เครื่องปั้น ดินเผาเถ้าเซ่งหลีที่จังหวัดราชบุรี โดยนายจือเหม็ง  

แซ่อึ้ง (สายชล ศรีนวลจันทร์ , 2556) จากการค้นคว้าพบว่า
ในสามทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ธุรกิจครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกร
ในราชบุรีเติบโตอย่างรวดเร็ว  ปริมาณการผลิตมีน้อยกว่า
ปริมาณความต้องการของผู้ซื้อหรือตลาด แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  ด้วยความเจริญ
ของระบบสาธารณูปโภค ท าให้มีความจ าเป็นใช้
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกร เพื่อเก็บน้ าน้อยลง   

ประกอบกับโรงงานเกิดใหม่จ านวนมากในจังหวัด
ราชบุรี ประมาณว่ามีโรงงานท าเครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกรกว่า 
50 ราย แทบทุกรายผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน มีความซ้ าซ้อนกัน  ลักษณะผลิตภัณฑ์
คล้ายคลึงกันไปหมด อีกท้ังจากการเปิดตลาดอาเซียนจึงท า
ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีน และประเทศ
เวียดนามเข้ามาตีตลาด ขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านบุคลากร
รุ่นใหม่ด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกขาด
การสนับสนุนเท่าท่ีควร ท าให้การแข่งขันสูง เครื่องปั้นดินเผา
โอ่งมังกร ถูกผลิตจนล้นตลาด ราคาตกต่ า ท่ีส าคัญ ก าลังถูก
ใช้ทดแทนด้วยภาชนะท าจากพลาสติก โดยมีสัดส่วนหรือส่วน
แบ่งตลาด ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ภายในประเทศ ร้อยละ 70 และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งต่างประเทศขายโดยการส่งออก ร้อยละ 
30  (เถ้าฮงไถ่เจ้าแรกโอ่งราชบุรี..., 2556)   

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง พบว่า  

ประเด็นแรก จุดแข็ง ( Strengths) คือ ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน  มี
คุณภาพสูง สีสวย ทนทาน ราคาสินค้าอยู่ระดับเดียวกันกับ
ตลาด (Meet the market price)  ราคาไม่แพง มีความ
เหมาะสมกับความต้องการของตลาด   

ประเด็นท่ีสอง  จุดอ่อน  (Weaknesses) คือ ยังขาด
ความรู้ด้านการตลาด ขาดการท าตลาดเชิงรุกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ขาดการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ช่างปั้น
โอ่งฝีมือดี ท่ีบ้างก็เปลี่ยนอาชีพ บ้างก็ตายจากไปจนเกิดการ
ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ ( skill-worker) จึงมีต้นทุน
ค่าแรงงานส าหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
สูงมากถึงร้อยละ 30  

ประเด็นต่อมา โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities) ยัง
เป็นธุรกิจที่ มีศักยภาพ อยู่มาก จากความนิยมของผู้บริโภค 
ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี  และ สถานการณ์ทางธุรกิจนั้นมี
การรวมตัวของผู้ประกอบการเป็นสมาคมภายใต้ช่ือ สมาคม
เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี จึงมีความร่วมมือช่วยเหลือกัน
ทางอุตสาหกรรมนี้ราวกับเครือญาติ  
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ประเด็นสุดท้าย อุปสรรค ( Threats) คือ เทคโนโลยี
ทันสมัย  ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเพราะผลมี
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทดแทน อีกทั้งสามารถผลิตได้จ านวนมาก
ในคราวเดียวกัน คู่แข่งจึงมีต้นทุนต่ ากว่า พร้อมกันนั้นยัง
ได้รับผลกระทบจากปริมาณของดินที่เป็นวัตถุดิบหลักมี
ปริมาณน้อยลง ท าให้ต้องมีการขนส่งวัตถุดิบจากนอกพ้ืนท่ี 
ยิ่งท าให้มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประการ
ส าคัญที่สุดคือ ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อมีพฤติกรรมการใช้
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีลดลง จากสินค้าทดแทนจึงให้
ขนาดตลาดแคบลง จนท าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากข้อค้นพบสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า 
1. เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีที่มี

ประสิทธิผลสร้างให้เกิดประโยชน์ทางการตลาดได้  
เป็นที่น่าสังเกตว่า เมืองราชบุรี นอกจากจะมี “โอ่ง

ดินเผา” ศิลปะอันงดงามที่ผลิตจากปูนแดง  ลวดลายมังกร  
เป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์แล้วยังมีเครื่องทองเหลือง เครื่อง
จักสาน และผ้าทอ (ภิรมย์บุรีราช ,2555) โดยเฉพาะกลุ่มวิสา
กิจชุมชนผ้าทอบ้านไร่อีกด้วย (ศันสนีย์ จะสุวรรณ์และ เกศ
สิรี  ปั้นธุระ, 2557) 

 เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี เหมาะที่
จะน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ( creative economy)ทั้งนี้เพราะมี เอกลักษณ์
ด้านคุณลักษณะของสินค้า มีเอกลักษณ์ด้านคุณประโยชน์ 
โดยเฉพาะโอ่งมังกรซึ่งมีประวัติการผลิตที่ยาวนานและเป็นท่ี
รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เป็นสินค้าขึ้นช่ือ
ของจังหวัดราชบุรีมายาวนานหลายสิบปี (“ราชบุรีใครว่ามีแต่
โอ่ง...”, 2553) และมี เอกลักษณ์ด้านคุณค่า  ข้อค้นพบแสดง
ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ดินเผาโอ่งราชบุรี สะท้อนคุณค่าด้าน
สุนทรียภาพ ผ่านลวดลายบนโอ่งมังกร และยังสะท้อนคุณค่า
ด้านวัฒนธรรมสอดแทรกอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทยด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าคุณค่าสามารถถ่ายทอดความรู้จาก
บรรพบุรุษ อันเป็นวิธีการของการส่งต่อวัฒนธรรมจากคนรุ่น
หนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง (เกศสิรี  ปั้นธุระ , 2556 ; สมาคม
เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี, 2554) 

นอกจากน้ียังมีความ สอดคล้องกับงานเขียนเกี่ยวกับ
การสรรค์สร้างช้ินงานโอ่ง (สืบสาน “วิจิตรศิลป ” ในถิ่น
ราชบุรี , 2558) กล่าวว่าการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โอ่งแต่ละ
ช้ินมีการผสมผสานระหว่างวิจิตรศิลป์เข้าไปด้วยเพราะเขียน
ลวดลายมังกรลงบนโอ่งเคลือบดินเผา จนกลายเป็นโอ่งมังกร 
ลวดลายที่มีความงดงามอ่อนช้อยแบบพู่กันจีน ทั้งการขูด
เขียนลาย การติดดอก เคลือบเผา น้ันต้องใช้ความละเอียด

เป็นอย่างมาก โอ่งมังกรนั้นมีชาวจีนท่ีได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
ราชบุรีเป็นผู้ริเริ่ม และได้รับการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมากข้ึน   

2. ผล วิเคราะห์สภาพการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง ด้วย  SWOT Analysis มีข้อค้นพบว่า 

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรีมีการสืบทอด
ธุรกิจมาจากรุ่นปู่ รุ่นพ่อ จึงมี จุดแข็งอย่างมากที่สามารถคง
เอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจน กล่าวคือเน้นการผลิตมีคุณภาพ สี
ดินมีความสวย ทนทาน ราคาไม่แพง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วน
ใหญ่เป็นการประกอบการลักษณะ ธุรกิจแบบครอบครัว 
(Family Business) เป้าหมายส าหรับธุรกิจครอบครัว คือ
การเติบโตอย่างยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมากกว่าการท า
การตลาดอย่างธุรกิจขนาดใหญ่   

อย่างไรก็ตามข้อค้นพบการวิจัยครั้งนี้ พบว่า จุดอ่อน  
(Weaknesses) ก็คือขาดการท าตลาดเชิงรุก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ขาดการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึง
ไม่สามารถขายราคาสูงเพื่อตลาดระดับบน ขาดช่างปั้นโอ่ง
ฝีมือดี สอดคล้องกับผลการศึกษา (วลัยลักษณ์ แซ่อ่อง , 
2553) พบว่าผลิตภัณฑ์ ท่ีมีในอุตสาหกรรม  กระเบื้องเซรามิ
กของไทยไม่ได้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันมากนักจึงส่งผล
ต่อรายได้ลดลง  

จุดอ่อนดังกล่าวยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ นายทัศ
นัย ศิลป์ประเสริฐ เจ้าของโรงโอ่งรุ่งศิลป์ อดีตนายกสมาคม
เครื่องเคลือบดินเผา ได้สะท้อนถึงปัญหาการด าเนินงานของ
ผู้ประกอบการเครื่องป้ันดินเผาโอ่งมังกร ที่เกิดขึ้น (สายชล 
ศรีนวลจันทร์, 2556) ความตอนหนึ่งว่า 

  
  “...นอกจากโรงโอ่งจะประสบปัญหาการขาด

แคลนแรงงานฝีมือดีแล้ว ตลาดของโอ่งมังกรก็
เริ่มแคบลง เมื่อมาเจอกับปัจจัยจากการปรับ
ค่าแรง จึงไม่ต่างกับซ้ าเติมอุตสาหกรรม 
เครื่องปั้นดินเผา ท่ีต้องใช้แรงงานมีฝีมือ
ระดับสูง ซึ่งคนงานกลุ่มนี้มีน้อยอยู่แล้ว เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ขณะนี้โรงโอ่งต้อง
ปรับการจ้างรายวันมาเป็นการจ้างเหมาเพื่อให้
งานสั้นลง เพราะตลาดทุกวันนี้ไม่ดีทั้งในและ
ต่างประเทศ..."   

 

 
จากผลการศึกษา สอดคล้องกับ ข้อเขียนในวารสาร 

วารสารเซรามิกส์ เรื่อง ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
อุตสากรรมเซรามิกส์ จังหวัดราชบุรี (ปริญญา สมร่าง ,2550)
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของธุรกิจ เครื่องปั้นดินเผาโอ่งราชบุรี
ว่า ผู้ประกอบการเองยังขาดซึ่งประสิทธิภาพในการผลิต และ
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ไม่สามารถท าการแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้เท่าท่ีควร
โดยมีสาเหตุมาจากคุณภาพของกระบวนการผลิตที่อยู่ใน
ระดับต่ า วัตถุดิบภายในประเทศมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ
บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเซรามิคมีจ านวนจ ากัด
ผู้ผลิตขาดทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

โอกาสทางธุรกิจ ( Opportunities) ของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งนั้นยังจัดว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพอยู่มาก
สอดคล้องกับผลการศึกษา  ท่ีพบว่า อุตสาหกรรมกระเบื้อง
เซรามิกของประเทศไทยนั้นยังมี ศักยภาพในการเจริญเติบโต
ได้อีก แต่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงภายในอุตสาหกรรม (วลัย
ลักษณ์ แซ่อ่อง, 2553) 

อุปสรรค ( Threats) นั้นได้รับผลกระทบจาก
เทคโนโลยีการผลิตที่ดี ส่งผลผลิตได้จ านวนมาก มีผลิตภัณฑ์
พลาสติกทดแทน ประกอบกับปริมาณของดินที่เป็นวัตถุดิบ
หลักมีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณผู้ซื้อมีขนาดตลาดแคบ
ลง จนท าให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ โดยมีการศึกษาถึงข้อจ ากัด 
(อรัญ  วานิชกร, 2555)  คือ ไม่สามารถผลิตครั้งละมากได้
เนื่องจากงานมีความละเอียดประณีตสูง ช่างปั้นและช่างแกะ
ลวดลายที่มีความช านาญมีน้อย เตามีขนาดใหญ่ ต้องรอเตา
เต็มจึงจะมีการเผาเพื่อประหยัดพลังงาน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง 
ฝนตก น้ าท่วม ขาดรูปแบบเรียบง่าย  สอดคล้องกับผล
การศึกษา  (วลัยลักษณ์ แซ่อ่อง , 2553)  ที่พบว่า ราคา
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกของ
ประเทศไทยบางตัวมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนท่ี
สูงขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบบางตัวต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  

การจัดการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง
ราชบุรีบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น ควรที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับพฤติกรรมของตลาดคนรุ่น
ใหม่ เพราะผู้บริโภค หรือลูกค้าคือบุคคลที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
ธุรกิจ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งและไม่สามารถประเมิน
มูลค่าได้ (กุณฑลี  รื่นรมย์  เพลินทิพย์ โกเมศโสภา และ
สาวิกา  อุณหนันท์, 2547)  

การออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาโอ่ง เป็นสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการควรเร่งรัดพัฒนาขึ้นอย่างเร่งด่วน  ควรผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งที่มีศักยาพในการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในอนาคต (potential product) เป็นตลาดใหม่ ท่ี
อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของคุณภาพ ราคา ช่ือเสียง ตรายี่ห้อ 
บริการ สีสันของผลิตภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ( เกศสิรี  ปั้นธุระ , 
2555) เช่น ควรจะมีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
โอกาสทางการตลาด อาจจะพัฒนาประโยชน์ใช้สอยใน

ลักษณะอื่น ๆ เช่น การจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ส านักงาน  การจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยว การจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งสถานที่ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นแก่ผู้ประกอบการในชุมชน 

จากท่ีกล่าวมา ผู้ประกอบ การ ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ควรชูจุดขาย
ที่เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่มีช่ือเสียงมาในอดีต ควบคู่กับการ
วางกลยุทธ์ การตลาดเจริญเติบโต เน้น การพัฒนาตลาด 
(Market Development Strategy) เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ของการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการในชุมชน ท้ังนี้ควรให้ความส าคัญกับการ
วางแผน และพัฒนาต่อเนื่อง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางการตลาด  ท่ีปัจจัยต่าง ๆ ในตลาดมีการ
เปลี่ยนอย่างเป็นพลวัตร (dynamics) บนฐานของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นปลุกจิตส านึกของประชาชนในท้องถิ่นให้
รู้จักเห็นคุณค่าอนุรักษ์ รักษา และ ร่วมพัฒนา ทรัพยากร
ภายในท้องถิ่นของตน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลา ปีงบประมาณ 255 8 

หากน าผลวิจัยไปใช้ในช่วงระยะเวลาอื่นควรค านึงถึงสภาวะ
แวดล้อมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป  

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่ง 
บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ควรถ่ายทอดลักษณะ
การใช้งาน  กระบวนการผลิต ความประณีต พิถีพิถันในการ
ผลิต รูปแบบ รูปทรงโอ่ง  ลวดลายโอ่ง ความสวยงาม บรรจุ
ภัณฑ์ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   ทั้งนี้ควรให้
ความส าคัญของวัสดุใช้สอยในท้องถิ่นนั้น  ๆ  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีและต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงจนเกินไป มี
โอกาสในการผลิตเชิงพาณิชย์ บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ อย่างแท้จริง และ ปลุกจิตส านึกประชาชนใน
ท้องถิ่นให้รู้จักเห็นคุณค่าการพัฒนา ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโอ่งทรัพยากรภายในท้องถิ่นของตน 

ผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนของชุมชน เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า 
สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดยุคสร้างสรรค์ ( creative 
marketing) อันจะเป็นการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ซ้ าซ้อน มี
ความคล้ายคลึงกันสูงในปัจจุบัน ทั้งนี้อาจอาศัยสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ ( geographical indication) สร้างช่ือหรือ
สัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุค
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ หรือสิ่งท่ีอิงไปถึงต าแหน่งทาง
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ภูมิศาสตร์ ของชุมชน พัฒนาสร้างตราสินค้าของชุมชนและ
จดลิขสิทธ์ให้เป็นสิทธิทางปัญญาอันเป็นมรดกของชุมชน 
และควรร่วมกิจกรรมภาครัฐวาระโอกาสต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
ควรที่จะขยายการศึกษาโดยเปลี่ยนประเภท

ผลิตภัณฑ์ ชุมชนอื่น ๆ ควรขยายขอบเขตในการศึกษาไปยัง
พื้นที่อ่ืน ๆ เพิ่มเติมจากภาคกลาง  เช่น ภาค เหนือที่มีการ
รวมกลุ่มของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยืนยันข้อค้นพบ  
อาจจะเปรียบเทียบให้เอกลักษณ์ที่เหมือนและแตกต่างเก็บไว้
เป็นหลักฐานส าคัญ ส าหรับค้นคว้าต่อไปในอนาคต 
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