
บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 จากบริบทและพฒันาการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด ในบทท่ี 4 
แสดงใหเ้ห็นวา่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไดมี้ววิฒันาการเปล่ียนแปลงไปตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาไดด้ว้ยภูมิ
ปัญญาและประสบการณ์ท่ีสะสมมาในอดีต รวมทั้งการร่วมมือกนัของคนในชุมชนและจะวเิคราะห์
เพิ่มเติมไดจ้ากขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

ความร่วมมือกนัของคนในชุมชนบา้นเกาะเกร็ดและความหลากหลายในเช้ือชาติ  เกาะเกร็ด 
แบ่งออกเป็น 7 หมู่บา้น ซ่ึงสามารถแยกตามเช้ือชาติไดเ้ป็น3 กลุ่มไดแ้ก่ 

กลุ่มท่ี1  หมู่ท่ี 1,6 และ7 ส่วนใหญ่เป็นเช้ือชาติมอญ มีประมาณ ร้อยละ 35 ของประชากร
ทั้งหมด เป็นกลุ่มท่ีท าหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

กลุ่มท่ี 2  หมู่ท่ี 2 และ3  อาศยับริเวณริมแม่น ้า ส่วนใหญ่เป็นเช้ือชาติไทย ไทย-มุสลิม มี
ประมาณ ร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด 

กลุ่มท่ี 3  หมู่ท่ี2,3,4 และ5 ส่วนใหญ่เป็นเช้ือชาติไทย ไทย-จีน มีประมาณ ร้อยละ 50 ของ
ประชากรทั้งหมด  

จะเห็นไดว้า่ชุมชนบา้นเกาะเกร็ดมีความหลากหลายทั้งดา้นเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรมแต่ท่ี
ผา่นมาชุมชนบา้นเกาะเกร็ดสามารถอยูร่่วมกนัได ้ดว้ยความมีมิตรไมตรีต่อกนั มีระบบการพึ่งพาอาศยั
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมมือกนัพฒันาชุมชน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกนัและการท่ีเกาะเกร็ดไดรั้บ
การส่งเสริมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม มีส่วนช่วยส่งเสริมใหอ้นุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและ
ตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาไม่ใหสู้ญหายไปตามสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป ถือเป็นการด าเนินวถีิชีวติเป็นไปตามแนวทางหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เและจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมาท่ีเกาะเกร็ดมากข้ึนเร่ือยๆซ่ึงจะส่งผลใหมี้รายไดเ้ขา้มาในชุมชนเกาะเกร็ดเพิ่มข้ึน มีการ
พฒันาชุมชนเพื่อท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีท าใหค้นในชุมชนตอ้งร่วมมือกนั
เพื่อใหมี้นกัท่องเท่ียวมาท่ีเกาะเกร็ดอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงหมายถึงคนในชุมชนเกาะเกร็ดสามารถมีรายไดอ้ยา่ง
มัน่คงย ัง่ยนืเช่นกนัซ่ึงจุดขายของเกาะเกร็ดจะตอ้งสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและจ าเป็นตอ้ง
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมท่ีเป็นมรดกสืบทอดกนัมา  จากตารางท่ี 1 จ านวนนกัท่องเท่ียวเฉล่ียในแต่ละวนัท่ี
มาเท่ียวท่ีเกาะเกร็ด และอตัราการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียว จากขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้น
เกาะเกร็ดท่ีไดท้  าการส ารวจนกัท่องเท่ียวในปี 2551-2553 จะพบวา่มีนกัท่องเท่ียวมาท่ีเกาะเกร็ดเพิ่มมาก
ข้ึนมาก ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท ารายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนกัท่องเท่ียวเฉล่ียในแต่ละวนั และอตัราการเพิ่ม 

 
2552 2553 

วนั คน ร้อยละ คน  ร้อยละ  

จนัทร์ 
              
440  76.0% 

              
997  126.6% 

องัคาร 
              
357  78.5% 

              
857  140.1% 

พธุ 
              
277  78.7% 

              
977  252.7% 

พฤหสับดี 
              
354  53.9% 

              
754  113.0% 

ศุกร์ 
              
469  46.1% 

              
869  85.3% 

เสาร์ 
           
4,000  81.8% 

           
4,968  24.2% 

อาทิตย ์
           
5,000  56.3% 

           
5,938  18.8% 

 
ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะเกร็ด 
 

 การส ารวจกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ท่ีไปเกาะเกร็ดจ านวน 100คนเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 72.7 และเพศชาย ร้อยละ 27.3 ส่วนใหญ่ร้อยละ 55 มีอายุอยู่ในช่วง26-40ปี ผลการส ารวจแสดงให้
เห็นว่า เกาะเกร็ดย ังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจแต่นักท่องเท่ียวหรือลูกค้าไม่ได้มาเพื่อซ้ือ
เคร่ืองป้ันดินเผาเพียงอยา่งเดียวแต่เป็นการมาเพื่อท่องเท่ียวเน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดมีความหลากหลายของ
สินคา้และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา โบสถ์ วดั และการสาธิตท าเคร่ืองป้ันดินเผาก็เป็นส่ิงท่ีดึงดูด
ใจใหน้กัท่องเท่ียวหรือลูกคา้มาดู และอาจท าให้สนใจซ้ือกลบัไปได ้ตราบใดท่ีเกาะเกร็ดยงัคงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวอยู่แสดงว่างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองก็จะสามารถด ารงอยู่ได้คู่กบัเกาะเกร็ด
ตลอดไป  

การส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเกาะเกร็ดจ านวน 70 คนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
72.5 และเพศชาย ร้อยละ 27.5 กลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหวา่ง 14-80 ปี ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเกาะ
เกร็ดนานแลว้หรือตั้งแต่เกิด ร้อยละ75.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูท่ี่เกาะเกร็ดมานานแลว้ประมาณ 11-20ปี   
ร้อยละ 65.2 และยา้ยตามมากบัครอบครัว ร้อยละ 21.2 แสดงให้เห็นว่าประชาชนจะมีความคุน้เคยกบั
การด าเนินชีวติสภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาภายใน
เกาะเกร็ด และมีส่วนร่วมในงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ตั้งแต่อดีต บรรพบุรุษส่วนใหญ่ท่ีเกาะเกร็ด
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มีอาชีพหลกัท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง แต่เม่ือเวลาผา่นไปจนถึงปัจจุบนัยงัคงมีลูกหลาน
ท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองหลงเหลืออยู่ และจะมีบางส่วนท่ีโยกยา้ยเขา้มาใหม่ จากการ
ส ารวจกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเกาะเกร็ดพอใจท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาท่ีเกาะเกร็ดมากๆและ
ตอ้งการจะร่วมกนัพฒันาเกาะเกร็ดเพื่อให้ชุมชนมีรายไดท่ี้ย ัง่ยืน มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีตลอดไป ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงพลงัท่ีจะสามารถร่วมกนัสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองไดโ้ดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันาชุมชนให้อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

การส ารวจความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของภาครัฐบาลและองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ผลการส ารวจสรุปไดว้า่เน่ืองจากเกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั
นนทบุรี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงต่างใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริมทางดา้นต่างๆเพื่ออนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง เช่นส่งเสริมใหมี้การพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ ์มีการขยาย
ตลาด และทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดล้งทุนสร้างอุปกรณ์เคร่ืองมือและเตาเผาแบบใชแ้ก๊สใหก้บั
ศูนย ์OTOP นอกจากนั้นก าลงัจะมีโครงการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด แผนพฒันา
สามปี (2553-2555) ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งเสริมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไดแ้ก่ โครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนในดา้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาช่วงปิดเทอม และโครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
5.2 การวเิคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ 

สภาพปัญหาของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดจากการสัมภาษณ์ 
ววิฒันาการและปัญหาท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาประสบ สามารถแบ่งพิจารณาได ้5  ดา้นไดแ้ก่
ดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดและดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ปัญหาด้านการผลติ 

จากการไปส ารวจและสัมภาษณ์หน่วยผลิตหรือผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองพบวา่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดยงัมีปัญหาหลายประการโดยเฉพาะ
ปัญหาทางดา้นวตัถุดิบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี วตัถุดิบท่ีส าคญัในการท าเคร่ืองป้ันดินเผาไดแ้ก่ ดิน ทราย 
ฟืน เร่ิมหายาก ในอดีตใชดิ้นท่ีเกาะเกร็ด ซ่ึงเป็นดินท่ีมีคุณภาพดีเหมาะส าหรับท าเคร่ืองป้ันดินเผา ถือ
เป็นภูมิปัญญาท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ท าใหง่้ายต่อการน าไปใชแ้ละลด
ตน้ทุนการผลิต แต่ปัจจุบนัดินท่ีเกาะเกร็ดหายากตอ้งสั่งซ้ือดินจากสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท าใหดิ้นมี
ราคาสูงข้ึนและตอ้งเสียค่าขนส่งและค่าแบกขนยา้ย ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนเน่ืองจากดินเป็นปัจจยั
การผลิตท่ีส าคญั ส าหรับทรายก็เช่นเดียวกนัตอ้งเสียค่าขนส่งและค่าขนยา้ย ส าหรับฟืน เดิมใชไ้มเ้บญจ
พนัธ์ ทางมะพร้าวหรือไมท่ี้มีอยูใ่นเกาะเกร็ดมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับเผา ถือเป็นการน าทรัพยากรตาม
ธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์ แต่ในปัจจุบนัตอ้งสั่งซ้ือมาจากท่ีอ่ืนท าใหร้าคาแพงข้ึนและ
ตอ้งเสียค่าขนส่ง จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีส าคญัปรับตวัสูงข้ึนในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี2 เปรียบเทียบราคาวตัถุดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน 
 

 
ช่วงปี2530-2540   ช่วงปี 2541-2553   

ตน้ทุน     ล าละ(บาท)        ล าละ(บาท)  %การเปล่ียนแปลง  

ดิน 5,000-7,000    10,000-15,000 108.3% 

ฟืน 1,000-4,000   6,000-13,000 280.0% 

ทราย 7,000-12,000   15,000-17,000 68.4% 

  
เตาเผาถือเป็นปัจจยัการผลิตคงท่ีท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงเตาเผาแบบเดิมเป็นเตาเผาแบบมอญก่ออิฐ

อาศยัความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้นใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงซ่ึงหาไดง่้ายในอดีต แต่ปัจจุบนัฟืนบนเกาะเกร็ด
หาไดย้ากมีราคาสูงข้ึน จากการสัมภาษณ์ ค่าฟืน ประมาณเท่ียวละ 4,500-6,000บาทต่อล าและตอ้งเสีย
ค่าแรงขนยา้ยเท่ียวละประมาณ 1,000บาทท าใหต้น้ทุนค่าเช้ือเพลิงในการเผาแบบเตาโบราณสูงข้ึนจึง
ยกเลิกการใชเ้ตาเผาโบราณไปหลายแห่ง ประกอบกบัในช่วงปี 2538 เกิดน ้าท่วมใหญ่ท าใหเ้ตาเผา
เสียหายเป็นจ านวนมาก ถา้จะซ่อมแซมจะตอ้งเสียเงินลงทุนมาก จากการส ารวจในปัจจุบนัมีเตาเผาแบบ
โบราณใชอ้ยูเ่พียง 2 แห่ง และทางหน่วยงานของรัฐบาลไดช่้วยสนบัสนุนไดล้งทุนสร้างเตาเผาแบบใช้
แกส๊ ท าใหล้ดตน้ทุนดา้นเช้ือเพลิง ส าหรับเตาเผาแบบแก๊สจะใชเ้วลาเผานานประมาณ 1วนั เสียค่า
เช้ือเพลิงแกส๊ถงัใหญ่ 1 ถงัประมาณ 940-1,000 บาท แต่ถา้เป็นเตาโบราณจะตอ้งใชเ้วลาเผานาน
ประมาณ 2 วนั แลว้แต่ชนิดของผลิตภณัฑ ์ระหวา่งเผาจะตอ้งเสียค่าแรงเฝ้าเตาตลอดเวลา เสียค่าฟืนและ
ค่าแรงงานในการเผาแต่ละคร้ัง ประมาณ 7,600-8,000บาทและหลงัจากเผาดว้ยเตาโบราณแลว้จะตอ้ง
ปล่อยใหเ้ตาค่อยๆเยน็ลง ประมาณ 3-5 วนั นอกจากนั้นจะมีเตาเผาแบบไฟฟ้า ขนาดเล็ก ซ่ึงสั่งท าเอง
เหมาะส าหรับผลิตภณัฑข์นาดเล็ก ใชเ้วลาเผานานประมาณ13 ชัว่โมง เสียค่าไฟฟ้า ประมาณ 600 บาท 
อยา่งไรก็ตามการเผาแบบเตาโบราณจะสามารถเผาไดที้ละมากๆและเหมาะส าหรับผลิตภณัฑท่ี์มีขนาด
ใหญ่ เช่นกระถาง อ่างบวั นอกจากนั้นจากการสัมภาษณ์การเผาแต่ละคร้ังจะตอ้งมีส่วนท่ีแตกเสีย มี
ต าหนิ ประมาณร้อยละ 20-30 ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนอยา่งหน่ึง 
ปัญหาด้านแรงงาน 
 จากการสัมภาษณ์ช่างฝีมือ ช่างป้ันและช่างแกะสลกัลายจะหายากคิดค่าแรงเป็นช้ิน แต่โดยเฉล่ีย
จะมีรายไดป้ระมาณ เดือนละ 6,000-9,000บาท และในช่วงท่ีน ้าท่วมก็จะขาดรายได ้แต่ถา้เป็นช่างท่ีมี
ฝีมือจะสามารถไปรับจา้งป้ันไดท่ี้นอกเกาะเกร็ด ส าหรับช่างท่ีมีฝีมือสามารถป้ันและแกะสลกัลายไดเ้อง
มกัจะนิยมรับจา้งเป็นอิสระผลิตเป็นช้ินตามท่ีมีผูว้า่จา้ง มกัจะไม่เป็นลูกจา้งประจ าและมีชีวติความ
เป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย พอเพียง 

ส่วนใหญ่ช่างป้ันท่ีช านาญมีฝีมือจะท าเน่ืองจากมีใจชอบงานศิลปะเห็นพอ่แม่หรือเครือญาติ
ท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามาตั้งแต่เด็กและฝึกป้ันมาตั้งแต่อาย ุประมาณ  14-15 ปี เน่ืองจากช่วง
นั้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาก าลงัเป็นท่ีนิยม แต่ในปัจจุบนัช่างฝีมือจะหายากเน่ืองจากรายไดไ้ม่
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ค่อยแน่นอนและไม่สูงมากท าใหเ้ด็กรุ่นหลงัไม่ค่อยสนใจท าเป็นอาชีพหลกั แต่ส าหรับงานป้ันแบบง่ายๆ
ไม่ตอ้งใชฝี้มือมากนกัเร่ิมจะมีแรงงานต่างชาติมาฝึกท าแทนแรงงานไทยซ่ึงจะคิดค่าแรงต ่ากวา่แรงงาน
ไทย 
ปัญหาด้านการจัดการ 
 ในอดีตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา จะท ากนัเองภายในครัวเรือน วตัถุดิบท่ีใชก้็มีอยูภ่ายใน
ทอ้งถ่ินไม่ตอ้งซ้ือ เช่น ดิน ฟืน ท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่า ต่อมาปัจจยัการผลิตต่างๆเร่ิมหายากตอ้งจดัหา
และซ้ือมาจากท่ีอ่ืน ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนขณะท่ีราคาสินคา้ไม่สามารถปรับไดข้ึ้นอยูก่บัราคาตลาด
ส าหรับผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีการจดัการท่ีดีสามารถปรับตวัไดก้็สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้แต่ถา้
ผูป้ระกอบการหรือผูผ้ลิตรายใดไม่สามารถบริหารจดัการไดก้็ตอ้งเลิกกิจการไปหรือรับจา้งป้ันใหก้บั
ผูป้ระกอบการท่ียงัคงเหลืออยู ่ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีอยูร่อดไดม้กัจะมีเงินทุนของส่วนตวัคอยสนบัสนุนหรือ
เป็นโรงงานใหญ่ท่ีผลิตทีละมากๆเป็นการประหยดัต่อขนาด ท าใหล้ดตน้ทุนลงได ้ส าหรับผูผ้ลิตรายยอ่ย
ท่ีไม่มีเตาเผาจะประสบปัญหาการจดัการหาเตาเผาไม่ได ้ท าใหไ้ม่สามารถรับงานท่ีลูกคา้สั่งมาได ้
นอกจากนั้นการขาดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการหรือขาดการจดัการท่ีดีในการร่วมกนัระหวา่งผูผ้ลิต
เพื่อมีอ านาจการต่อรองในการซ้ือจดัหาปัจจยัการผลิต การขนส่ง การตลาดและการใชเ้ตาเผา 
ปัญหาด้านการตลาด 
 จากการสัมภาษณ์ช่องทางการตลาดค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจ าตั้งแต่ในอดีตและ
เป็นลูกคา้ท่ีมาเท่ียวท่ีเกาะเกร็ด ถา้เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลกัษณะคลา้ยๆกบัท่ีตลาดภายนอก
เกาะเกร็ด เช่น กระถางตน้ไม ้อ่างบวั ราคาสินคา้จะตอ้งใกลเ้คียงกนัมีลกัษณะเป็นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
ดงันั้นผูผ้ลิตไม่สามารถก าหนดราคาไดม้ากนกัเป็นผูรั้บราคาซ่ึงต่างจากในอดีต แหล่งผลิตงาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามีไม่มากนกั เกาะเกร็ดเป็นแหล่งผลิตท่ีมีช่ือเสียง มีคุณภาพดี ท าใหอุ้ปสงค์
ของตลาดมีมาก สามารถก าหนดราคาไดเ้องและท าก าไรไดม้าก จนกระตุน้ใหมี้คู่แข่งรายใหม่สนใจเขา้
มาท าและเร่ิมกระจดักระจายไปทัว่ประเทศไทยจนในปัจจุบนัส่วนแบ่งของตลาดของท่ีเกาะเกร็ดเร่ิม
ลดลงและประกอบกบัตน้ทุนการผลิตของท่ีเกาะเกร็ดสูงกวา่ท่ีอ่ืน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะน ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตท่ีเกาะเกร็ดลดลงและการขนส่งเปล่ียนไปนิยมใช้
ทางรถมากกวา่ทางเรือ ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนขณะท่ีราคาขายของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาไม่
สามารถก าหนดไดเ้หมือนในอดีต เพราะมีคู่แข่งมากข้ึนหรือมีแหล่งผลิตอ่ืนๆมากข้ึนท าใหร้ายไดล้ดลง
ผูผ้ลิตบางรายจึงเลิกกิจการ ผูผ้ลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเกาะเกร็ดท่ีสามารถอยูไ่ดเ้กิดจาก
ลูกคา้ประจ าท่ีมีอยูแ่ลว้และการท่ีลูกคา้เป็นฝ่ายมาซ้ือท่ีเกาะเกร็ดท าใหลู้กคา้มีอ านาจต่อรองมากกวา่ 
 แต่ส าหรับงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นผลิตภณัฑใ์หม่(New Products) ท่ีเป็นงาน
สร้างสรรค ์หรืองานฝีมือท่ียงัไม่มีคู่แข่งท าเลียนแบบไดมี้ลกัษณะเป็นตลาดผกูขาดท าให้สามารถก าหนด
ราคาไดเ้อง 
 ในตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบราคาขายและตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา 2 ประเภท คือกระถางตน้ไมเ้ป็นตวัแทนของผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นตลาดแข่งขนัสมบูรณ์
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ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บราคา และเคร่ืองตกแต่งตูป้ลา เป็นตวัแทนของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีอยูใ่นตลาดผกูขาด สินคา้
มีลกัษณะไม่เหมือนใครยงัไม่มีใครเลียนแบบไปผลิต ท าใหส้ามารถก าหนดราคาได ้จากตารางแสดงให้
เห็นวา่ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากวตัถุดิบท่ีส าคญัปรับราคาสูงข้ึน แต่ราคาขายสินคา้ส าหรับ
กระถางตน้ไมไ้ม่สามารถปรับข้ึนไดห้รือตอ้งปรับลดลงเพื่อรักษาส่วนแบ่งของตลาดท าใหมี้ก าไรลดลง
ในขณะท่ีสินคา้ประเภทผลิตภณัฑใ์หม่สามารถปรับราคาหรือก าหนดราคาไดต้ามสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไปหรือตน้ทุนท่ีปรับสูงข้ึนได ้จึงสามารถปรับราคาขายไดสู้งข้ึนตาม 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบราคาขายและตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนของผลิตภณัฑ ์2 ประเภท 

 
ช่วงปี2530-2540   ช่วงปี 2541-2553   

ราคาขาย บาท/หน่วย   บาท/หน่วย %การเปล่ียนแปลง 

กระถาง 28-32   28-30 -3.3% 

เคร่ืองตกแต่งตูป้ลา 4-5   6 - 10 77.8% 

          

ตน้ทุน บาท/ล า   บาท/ล า  %การเปล่ียนแปลง  

ดิน 5,000-7,000   10,000-15,000 108.3% 

ฟืน 1,000-4,000   6,000-13,000 280.0% 

ทราย 7,000-12,000   15,000-17,000 68.4% 

 
 ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
 สภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป เกาะเกร็ดกลายเป็นชุมชนเมือง มีคนยา้ยเขา้มาอยูใ่นเกาะเกร็ดมากข้ึน 
รอบๆเกาะเกร็ดกลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงใกลก้บัเมืองหลวงหรือกรุงเทพมหานคร ท าให้มีคนอพยพเขา้มา
อยูอ่าศยัมากข้ึน พื้นท่ีท่ีเคยปลูกตน้ไม ้ท านา ท าสวนกลายเป็นท่ีอยูอ่าศยั ท าใหดิ้น ฟืนหรือปัจจยัการ
ผลิตท่ีส าคญัหายากข้ึนตอ้งสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืน ท าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน การคมนาคมเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมนิยมขนส่งทางน ้ามาเป็นขนส่งทางบก ท าใหก้ารขนส่งเคล่ือนยา้ยทั้งวตัถุดิบและผลผลิตล าบากไม่
เอ้ืออ านวยเหมือนในอดีต จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะเกร็ด ประชาชนส่วน
ใหญ่อาศยัอยูใ่นเกาะเกร็ดนานแลว้หรือตั้งแต่เกิด ร้อยละ75.4 อาศยัอยูท่ี่เกาะเกร็ดมานานแลว้ประมาณ 
11-20ปี ร้อยละ 65.2 และยา้ยตามมากบัครอบครัว ร้อยละ 21.2 แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนจะมี
ความคุน้เคยกบัการด าเนินชีวิตสภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู ่วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบ
ทอดกนัมาภายในเกาะเกร็ดและสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป   ประชาชนกลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ68.1 มีความเห็นวา่การท าเคร่ืองป้ันดินเผาบนเกาะเกร็ดลดนอ้ยลงมากกวา่ในอดีต แสดง
ใหเ้ห็นวา่จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มมีผลท าใหง้านหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดลงและประชาชนกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 83.8 รู้สึกไม่ไดรั้บผลกระทบกบัการ
เผาเคร่ืองป้ันดินเผาและรู้สึกเคยชินมาตั้งแต่เด็กๆ เช่นเดียวกบัการเกิดน ้าท่วมท่ีเกาะเกร็ดทุกปี ประชาชน
กลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ81.2 รู้สึกเคยชินและสามารถปรับตวัไดเ้ม่ือเกิดน ้าท่วมแต่ถา้น ้าท่วมมากๆก็
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จ าเป็นตอ้งหยดุการผลิต แสดงใหเ้ห็นวา่คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย พอเพียงและพยายาม
ปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 
 
 5.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของบา้นเกาะเกร็ด เพื่อพิจารณาจุดแขง็และจุดอ่อนของงาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดและการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของบา้น
เกาะเกร็ด เพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มดงักล่าวเรียกวา่ การวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(SWOT 
Analysis) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในบา้นเกาะเกร็ด เพื่อคน้หาจุดแขง็ของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดท่ีมีส่วนสนบัสนุนใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2. การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในบา้นเกาะเกร็ด เพื่อคน้หาจุดอ่อนของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีบา้นเกาะเกร็ดท่ีมีส่วนท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองตอ้งลด
นอ้ยลงไป  

3. การวเิคราะห์โอกาส (Opportunities)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อคน้หาโอกาสช่องทางท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนงาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดใหเ้จริญยิง่ข้ึนไป  

4. การวเิคราะห์อุปสรรค (Threats)  
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อคน้หาอุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีไม่สามารถ
ควบคุมไดท่ี้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้น
เกาะเกร็ด  

องค์ประกอบของการวเิคราะห์ 
 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบดว้ยจุดแขง็และจุดอ่อนของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด โดยพิจารณาจากปัจจยัทางดา้นการผลิต แรงงาน การจดัการ 
การตลาดและสภาพแวดลอ้มหรือแหล่งท่ีตั้งของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
จุดแข็ง  

1 ความสามารถของช่างป้ันและช่างฝีมือ  
ช่างป้ันและช่างฝีมือมีความยืดหยุน่สามารถพฒันาฝึกหดัการป้ันและการสลกัลายเพื่อใหส้ามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละยคุแต่ละสมยั เช่นแต่เดิมจะป้ันอ่าง โอ่ง หมอ้ ต่อมา
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เปล่ียนเป็นป้ันกระถาง และเร่ิมนิยมหนัมาสลกัลายวจิิตรสวยงาม ช่างฝีมือก็จะเร่ิมหนัมาฝึกหดัแกะสลกั
ลาย ช่างฝีมือบางคนสามารถท าไดเ้องทุกขั้นตอนทั้งป้ันและแกะลาย แต่ถา้เป็นโรงงานผลิตทีละมากๆจะ
มีช่างเฉพาะช่างป้ัน ช่างขดั ช่างแกะสลกั นอกจากนั้นจะดดัแปลงผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายหรือมี
หลายรูปแบบ เช่น ท าเป็นของตกแต่งบา้นและสวน ประดบัตูป้ลา ของท่ีระลึก เพื่อจะไดย้ดืหยุน่ตาม
ความตอ้งการของตลาด  

2 ลกัษณะความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดมีการผลิตผลิตภณัฑห์ลายรูปแบบสามารถพฒันา
ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ออกมาหลากหลายเพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของอุปสงคข์องตลาด ถือเป็นการ
หลีกเล่ียงความเส่ียง รูปแบบของผลิตภณัฑส์ามารถประยกุตใ์หป้รับใชไ้ดก้บัทุกยคุทุกสมยัแต่ยงัคงแฝง
แบบลวดลายของวฒันธรรมเดิมไว ้เช่น เดิมใชห้มอ้น ้าสลกัลายวจิิตรส าหรับใชใ้ส่น ้า แต่ต่อมามี
ผลิตภณัฑอ่ื์นใชใ้ส่น ้าแทนก็ดดัแปลงหมอ้น ้าใบใหญ่ให้เป็นใบเล็กหรือท าเป็นขนาดจ๋ิว เพื่อท าเป็น
เคร่ืองประดบัแต่งบา้น หรือเป็นของท่ีระลึก หรือดดัแปลงใหเ้ป็นโคมไฟ  

3 ความมีช่ือเสียงของเกาะเกร็ด 
เกาะเกร็ดมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองตั้งแต่สมยัโบราณเป็นท่ีรู้จกักนัทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

4 แหล่งท่ีตั้ง 
เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่ีตั้งท่ีดีทั้งในอดีตและปัจจุบนั ในอดีตเหมาะส าหรับเป็นแหล่งผลิตท่ีดีมีปัจจยัการ
ผลิตท่ีส าคญัสามารถหาไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและเป็นแหล่งจ าหน่ายหรือเป็นตลาดท่ีดีมี
การขนส่งสะดวกทางเรือ ส าหรับในปัจจุบนัเกาะเกร็ดกลายมาเป็นแหล่งชุมชนอยูใ่กลเ้มืองหลวงท าให้
เป็นแหล่งจ าหน่ายท่ีดีเป็นศูนยก์ลางการคา้และพฒันากลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเป็นท่ีดึงดูดลูกคา้ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ มาท่ีเกาะเกร็ดสามารถท่องเท่ียวไดห้ลายรูปแบบทั้งชมววิ ล่องน ้ารอบ
เกาะ ศึกษาศิลปวฒันธรรม วดั โบสถ ์สาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง ถือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด
ท่ีท าใหลู้กคา้รู้จกังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองมากข้ึนและซ้ือกลบัไปท าใหมี้ลูกคา้เพิ่มข้ึน 
 
จุดอ่อน  

1 ทรัพยากรการผลิตลดลง 
ทรัพยากรการผลิตท่ีส าคญัของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเร่ิมหายากท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
เช่น ดิน เดิมเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินแต่ในปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไปท าใหดิ้น
หายากและตอ้งสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืนและตอ้งเสียค่าขนส่งและค่าขนยา้ย ท าใหมี้ตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ท่ีอ่ืน 
เช่นเดียวกบัฟืน ทรายซ่ึงเร่ิมหายากและมีราคาแพงข้ึน ดงันั้นในปัจจุบนัการผลิตงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะมีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนกวา่เดิมมาก ในขณะท่ีราคาขายไม่สามารถก าหนดได้
เน่ืองจากมีผูผ้ลิตจากท่ีอ่ืนหรือคู่แข่งจากภายนอกมากข้ึน 

2 แรงงานมีฝีมือหายาก 
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แรงงานฝีมือ เช่น ช่างป้ันและช่างแกะลายยงัเหลืออยูไ่ม่ก่ีคนและเด็กรุ่นหลงัไม่ค่อยสนใจจะฝึกหดัเพื่อ
เป็นอาชีพหลกั ส่วนใหญ่ช่างฝีมือมกัเป็นผูป้ระกอบการเองหรือเป็นเครือญาติกบัหน่วยผลิตเป็นการท า
ในครัวเรือนจึงท าใหมี้รายไดไ้ม่มากนกั แต่ท าเพราะใจรักงานทางดา้นศิลปะ เม่ือมีรายไดไ้ม่มากนกัท า
ใหไ้ม่กระตุน้ใหมี้คนมาสนใจฝึกหดัท าเป็นอาชีพหลกั การท่ีแรงงานมีฝีมือหายาก ท าใหห้น่วยผลิตบาง
แห่งท่ีไม่ไดว้างแผนเตรียมพร้อมไวอ้าจตอ้งปิดกิจการ ถา้หาช่างฝีมือไม่ไดห้รือตอ้งเสียค่าแรงงานฝีมือ
สูงเกินไปท าใหต้อ้งขาดทุน  

3 ปัญหาทางการตลาดและการจดัการ  
หน่วยผลิตหรือผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไม่ค่อยมีกลยทุธ์ทางการตลาด 
ส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะท่ีมีลูกคา้มาสั่งและบางคร้ังลูกคา้มาสั่งทีละมากๆตอ้งใชเ้วลาหรือท าไม่ทนัใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตบางคร้ังจะมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ โดยเฉพาะ
เร่ืองเตาเผามกัจะมีขอ้จ ากดั เช่น เตาเผามีขนาดใหญ่ จะตอ้งเผาทีละมากๆถึงจะคุม้ หรือกรณีหน่วยผลิต
บางแห่งท่ีไม่มีเตาเผาเป็นของตนเอง บางคร้ังไม่สามารถหาเตาเผาไดจึ้งไม่สามารถรับงานได ้    

4 การขาดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ 
หน่วยผลิตหรือผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองยงัไม่สามารถรวมตวักนัอยา่งเป็น
ทางการจึงท าใหไ้ม่มีอ านาจในการต่อรองทางการตลาดและการรวมตวักนัสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์  
 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบดว้ยโอกาสและอุปสรรคของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล ภาวะ
เศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละภาวการณ์แข่งขนั 
โอกาส  
 1 นโยบายของรัฐบาล 
ในปี 2540 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าใหเ้กาะเกร็ดไดรั้บการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัของจงัหวดันนทบุรี จึงส่งผลใหเ้กาะเกร็ดมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเท่ียวกนั
มากมายจนถึงทุกวนัน้ีโดยเฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์ส่งผลใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาดูการสาธิตท า
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและซ้ือสินคา้กลบัไป ถือเป็นการเปิดตลาดท าใหลู้กคา้จากหลายๆท่ีมารู้จกังาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา เน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดเป็นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมือง 
 2 ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั 
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีมาเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครหรือแมก้ระทัง่คนกรุงเทพ ถา้ตอ้งการเปล่ียน
บรรยากาศอยากไปท่องเท่ียวชมววิ ศึกษาศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีใกลก้รุงเทพก็มกัจะนึกถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเกาะเกร็ด ซ่ึงไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนกั แต่มีบรรยากาศเหมือนไปต่างจงัหวดัได้
สัมผสัศิลปวฒันธรรมและนัง่เรือเท่ียวรอบเกาะล่องแม่น ้าเจา้พระยา ชมการสาธิตท าเคร่ืองป้ันดินเผา ท า
ขนมหวานโบราณ เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมามากๆท าใหชุ้มชนมีรายไดดี้ข้ึน ท าใหมี้ความเป็นอยูดี่ข้ึนและ
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ร่วมใจกนัท่ีจะพฒันาชุมชนใหเ้กิดชุมชนท่ีเขม้แขง็สามารถพึ่งตนเองได ้ ยิง่ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัจะ
กระตุน้ใหมี้นกัท่องเท่ียวและอุปสงคต่์อเคร่ืองป้ันดินเผาเพิ่มข้ึน 
 3 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
เม่ือเทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้ท าใหมี้การพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงมากข้ึน ท าใหป้ระหยดัเวลาและ
สะดวกในการท างานมากข้ึน เช่น การมีเคร่ืองผสมดิน ท าใหดิ้นป้ันง่ายข้ึนซ่ึงแต่เดิมตอ้งใชค้วายเหยยีบ 
ส าหรับเตาโบราณท่ีตอ้งใชฟื้นก็จะพฒันาเป็นเตาแก๊สซ่ึงท าใหต้น้ทุนการผลิตลดลงได ้
 
อุปสรรค  

1. การมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มข้ึน 
ในช่วงท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองฟ้ืนตวัอีกคร้ังโดยเฉพาะช่วงท่ีผลิตกระถางตน้ไม ้อุป
สงคข์องกระถางตน้ไมท้ัว่ประเทศสูงข้ึนมาก การผลิตกระถางท่ีเกาะเกร็ดผลิตไม่ทนั ท าใหมี้ผูผ้ลิตราย
ใหมห่รือคู่แข่งขนัรายใหม่เกิดข้ึน เน่ืองจากการผลิตกระถางสามารถฝึกผลิตไดง่้ายไม่มีลกัษณะเฉพาะ 
การท่ีมีคู่แข่งขนัรายใหม่เพิ่มข้ึนมากท าใหส่้วนแบ่งตลาดของเกาะเกร็ดลดลง 

2. การมีอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
เม่ือมีผูผ้ลิตหลายรายเพิ่มข้ึนท าใหไ้ม่มีอ านาจก าหนดราคา ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะของตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาดมีผลท าใหผู้ซ้ื้อมีอ านาจต่อรองเพิ่มข้ึน  

3. การมีสินคา้อ่ืนมาทดแทน 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีีการผลิตพลาสติก อลูมิเนียมท าใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผามากข้ึน ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นของใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น โอ่ง อ่าง หมอ้ กระถาง ท่ี
ท าดว้ยเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดลง 

ผลจากการวเิคราะห์ทางดา้น SWOT พบวา่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดก าลงั
ประสบปัญหาทางดา้นตน้ทุนปัจจยัการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีไม่สามารถก าหนดราคาได ้ผูซ้ื้อมี
อ านาจต่อรองมากข้ึนโดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีผูผ้ลิตรายอ่ืน
สามารถผลิตได ้เน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดจะมีตน้ทุนทางดา้นการขนยา้ยและค่าขนส่งสูงกวา่แหล่งผลิตอ่ืนท่ี
ติดถนน แต่ทั้งน้ีถา้เป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชฝี้มือเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตวัมีลายสลกัวจิิตรจะ
มีคู่แข่งขนันอ้ยราย จึงสามารถต่อรองราคากบัผูซ้ื้อได ้อยา่งไรก็ตามงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองยงัมีปัญหาจากปัจจยัภายในเก่ียวกบัการขาดแคลนช่างฝีมือ ซ่ึงตอ้งกระตุน้ให้เยาวชนรุ่นหลงัหนั
มาสนใจงานศิลปหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและแสดงใหเ้ห็นวา่ยงัมีช่างฝีมือท่ีสามารถท างาน
ไดผ้ลงานท่ีมีช้ินเดียวโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัและตอ้งการของลูกคา้ประจ าและลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีรักงาน
ศิลปะทางดา้นน้ีและส่งเสริมใหมี้งานสร้างสรรคโ์ดยน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชซ่ึ้งท าใหมี้ลูกคา้
และสร้างอุปสงคข์องตลาดไดต้ลอดเวลา เช่น งานสร้างสรรคอ์อกแบบอุปกรณ์ตกแต่งประดบัตูป้ลาซ่ึง
สามารถท าดว้ยตนเองไม่ตอ้งลงทุนมากสามารถหาเล้ียงชีพไดอ้ยา่งพอเพียง มีความสุขกบัการท างานท่ี
ตนชอบมีอิสระ 
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ตารางท่ี 4 สรุปเปรียบเทียบจุดแขง็และจุดอ่อนซ่ึงวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแข็ง  จุดอ่อน   
1 ความสามารถของช่างป้ันและช่างฝีมือ  1 ทรัพยากรการผลิตลดลง 
2 ลกัษณะความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 2 แรงงานมีฝีมือหายาก 
3 ความมีช่ือเสียงของเกาะเกร็ด 3 ปัญหาทางการตลาดและการจดัการ  
4 แหล่งท่ีตั้ง  4 การขาดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ 

 
ตารางท่ี 5 สรุปเปรียบเทียบโอกาสและอุปสรรคซ่ึงวเิคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

โอกาส   อุปสรรค  
1 นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาล  1 การมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มข้ึน 
2 ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั  2 การมีอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ 
3ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี 3การมีสินคา้อ่ืนมาทดแทน 

 
หลงัจากวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในบา้นเกาะเกร็ดหรือวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค แลว้สามารถน ามาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมตริก (TOWS Matrix) เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยทุธ์หรือ
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ กลยทุธ์เชิงรุก กลยทุธ์เชิงป้องกนั กลยทุธ์เชิงแกไ้ข 
และกลยทุธ์เชิงรับ  

1 กลยทุธ์เชิงรุก(SO Strategy) ไดแ้ก่ 
1.1 การประชาสัมพนัธ์และเปิดเวทีประกวดผลงานของช่างฝีมือ 
1.2 การจดัใหมี้การแสดงสินคา้เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายของงาน

หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  
2  กลยทุธ์เชิงป้องกนั(ST Strategy)  ไดแ้ก่ 

2.1 ส่งเสริมใหมี้การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อขยายตลาด 
2.2 พฒันาช่างฝีมือและจดัอบรบเทคนิคการผลิตใหม่ๆเพื่อแข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้ 

3  กลยทุธ์เชิงแกไ้ข(WO Strategy) ไดแ้ก่ 
3.1 การจดัฝึกอบรมช่างฝีมือ เพื่อเพิ่มแรงงานช่างฝีมือ 
3.2 การจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดและการจดัการ 
3.3 การเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั  

4 กลยทุธ์เชิงรับ(WT Strategy) ไดแ้ก่ 
4.1 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์และผลิตสินคา้ใหม่ใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีเกาะเกร็ด 
4.2 การพฒันาทางดา้นบุคคล ช่างฝีมือแรงงานและผูป้ระกอบการทางดา้นการจดัการและ

การตลาด 
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4.3 การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพฒันาใหชุ้มชนเขม้แขง็  
 

ตารางท่ี6  เปรียบเทียบกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง จุดแขง็ 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
กลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงป้องกนั     
1 การประชาสัมพนัธ์และเปิดเวทีประกวดผลงาน
ของช่างฝีมือ  

1 ส่งเสริมใหมี้การออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเพื่อขยายตลาด 

2.การจดัใหมี้การแสดงสินคา้เพื่อเผยแพร่ผลงาน
และผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

2 พฒันาช่างฝีมือและจดัอบรบเทคนิคการผลิต
ใหม่ๆเพื่อแข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  กลยุทธ์เชิงรับ     
1 การจดัฝึกอบรมช่างฝีมือเพื่อเพิ่มแรงงาน
ช่างฝีมือ 

1 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละผลิตสินคา้ใหม่
ใหมี้ลกัษณะเฉพาะท่ีเกาะเกร็ด 

2 การจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดและ
การจดัการ 

2 การพฒันาทางดา้นบุคคล ช่างฝีมือแรงงานและ
ผูป้ระกอบการทางดา้นการจดัการและการตลาด 

3 การเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
น ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั 

3 การสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อพฒันาให้
ชุมชนเขม้แขง็ 

  
 

5.4 ผลการสัมมนากลุ่มย่อย 
 การจดัสัมมนากลุ่มยอ่ย เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและคนในชุมชนบา้นเกาะเกร็ด
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะหาแนวทางปรับปรุงและพฒันางานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งเป็นการเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหก้บัคนในชุมชนร่วมกนัสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนโดยจดัสัมมนากลุ่มยอ่ยในวนัพุธท่ี 6 ตุลาคม 
2553 ท่ีหอ้ง2511 อาคารสัมมนา1 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

จากการสัมมนากลุ่มยอ่ยดงักล่าวมีประเด็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. การสร้างผลิตภณัฑใ์หม่(New Product) และการเปิดช่องทางตลาดเพิ่มข้ึน โดยการผลิตหลงัคา

โบสถแ์ละลายซุม้ประตู หนา้ต่างดว้ยดินเผา ซ่ึงวดัฉิมพลีไดก้ าลงัเร่ิมท าเป็นวดัแรก ถา้หาก
สามารถขยายไปท าท่ีวดัอ่ืนๆไดก้็จะสามารถเพิ่มช่องทางตลาดไดม้ากข้ึนโดยทั้งน้ีควรพฒันา
คุณภาพดินท่ีจะใชก้บัปูนได ้ดี 

2. การสร้างเอกลกัษณ์ สัญลกัษณ์ของเกาะเกร็ดให้โดดเด่นมากข้ึนอีกโดยการสร้างหมอ้น ้ าขนาด
ใหญ่ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเกาะเกร็ดและใหน้กัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ทั้งน้ีอาจท าของ
ท่ีระลึกจ าลองเป็นขนาดเล็กจ าหน่ายใหน้กัท่องเท่ียว 
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3. การจดัระเบียบการน าสินคา้มาจ าหน่ายท่ีเกาะเกร็ด ประสบปัญหาการน าสินคา้จากภายนอก
เกาะเกร็ดมาจ าหน่ายซ่ึงไม่ไดแ้สดงถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมของเกาะเกร็ดและบุคคลท่ีมา
จ าหน่ายสินคา้ในวนัเสาร์ อาทิตยเ์ป็นบุคคลจากภายนอกเกาะเกร็ดมาเช่าสถานท่ีมาจ าหน่ายซ่ึง
คนในเกาะเกร็ดยนิดีท่ีจะไดค้่าเช่าเป็นรายไดม้ากกวา่การท าเคร่ืองป้ันดินเผามาจ าหน่ายเองและ
การน าสินคา้จากภายนอกเกาะเกร็ดมาจ าหน่ายจะมีตน้ทุนการผลิตสูงกวา่ท าเองจึงท าให้
ผูป้ระกอบการบางรายนิยมน าสินคา้จากภายนอกเกาะเกร็ดมาจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได ้ดงันั้นจึง
ตอ้งขอความร่วมมือจากผูป้ระกอบการไม่น าสินคา้จากภายนอกเกาะเกร็ดมาจ าหน่าย 

4. การอนุรักษเ์ตาเผาโบราณเพื่อจดัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและแสดงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการ
สร้างศูนยส์าธิตและอบรมงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาจ าเป็นตอ้งใชเ้งินงบประมาณท่ี
ต่อเน่ือง ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณจ ากดัและตอ้งท าเป็นกลุ่มจึงจะขอ
งบประมาณได ้

5. การสร้างแบบจ าลองเกาะเกร็ดแสดงภูมิทศัน์และต าแหน่งท่ีตั้งท่ีส าคญัต่างๆรอบเกาะเกร็ดเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพนัธ์ศูนยส์าธิตและจ าหน่ายงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองและสินคา้อ่ืนๆท่ีมีช่ือของเกาะเกร็ดและการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




