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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการบริหารจัดการปจจัยการผลิต
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชกระบวนการบริหาร
จัดการโดยยึดวัตถุประสงค นํายุทธศาสตรอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับระดับประเทศ
เปนเปาหมายในการบริหารจัดการปจจัยการผลิตทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) วัตถุดิบ 2) แรงงาน 3) ทุน
4) เครื่องมือและอุปกรณ และ 5) เทคโนโลยี ผูใหขอมูลไดแก ผูเชีย่ วชาญที่มีความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จํานวน 17 คน โดยศึกษาความคิดเห็นและแนวคิดโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
จํานวน 3 รอบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใช คือ คาความถี่ มัธยฐาน และพิสัยระหวางควอไทล
จากผลการวิจยั กลยุทธการบริหารจัดการปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก สรุปไดดังนี้
1. ดานวัตถุดบิ ไดแก การดําเนินการใหศุลกากรปรับพิธีการใหความสะดวกตอการนําเขา
อัญมณีและประชาสัมพันธใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ นําไปปฏิบัติได
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ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับพัฒนารูปแบบเครื่องประดับใหทันสมัย กระทรวงพาณิชย
ประสานงานกับประเทศที่สงออกอัญมณีใหสามารถ เขามาขายในแมสอดอยางสะดวกและ
สนับสนุนการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไปตางประเทศ จังหวัดตากประชาสัมพันธเอกลักษณ
ของอัญมณีแมสอดและตลาดพลอยแมสอดใหเปนที่รูจักของนักทองเทีย่ ว กลุมผูประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับ ขอการสนับสนุนจากภาครัฐใหสามารถไปรวมประมูล อัญมณีหรือหา
แหลงอัญมณีจากตางประเทศโดยถูกตองตามกฎหมาย ภาครัฐสนับสนุนใหจัดตั้ง ศูนยการสงเสริม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอด
2. ดานแรงงาน ไดแก การใหกลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับ
สถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝกอบรมโดยวิทยากรที่เชียวชาญดานตางๆ เกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับ อาทิเชน ดานการเผาพลอย การเจียระไนพลอย การขึ้นรูปประกอบตัวเรือนและ
การออกแบบ กลุมผูประกอบการอัญมณีฯ รวมกับสภาอุตสาหกรรมประสานงานกับหนวยงานที่
สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และหนวยงานที่เกีย่ วของจัดตั้งศูนยกลางการรับงาน
เจียระไนพลอย การออกแบบ การขึ้นรูปประกอบตัวเรือน เพื่อกระจายงานและรายไดใหกับ
ชางฝมือในอําเภอแมสอด
3. ดานทุน ไดแก การดําเนินการใหธนาคารพาณิชยในอําเภอแมสอดสนับสนุน
การกูเงินเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมรับรอง
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ทําใหมีความนาเชื่อถือสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินได
รัฐบาลและสถาบันการเงินสนับสนุนเงินทุนในการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
4. ดานเครื่องมือและอุปกรณ ไดแก การใหกลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของจัดตั้งศูนยกลางการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อ
ขึ้นรูปและประกอบตัวเรือนเงินและทองทีม่ ีมาตรฐาน กลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมกับสภาอุตสาหกรรมและจังหวัดตากจัดตั้งศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ
เพื่อพัฒนาเครือ่ งมือและอุปกรณในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
5. ดานเทคโนโลยี ไดแก การประสานงานระหวางจังหวัดตากกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
นําเทคโนโลยีออกแบบ การขึ้นรูปประกอบตัวเรือนมาใชที่อําเภอแมสอด ภาครัฐควรสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในทุกดาน
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ABSTRACT
The aim of this research was to study the management strategy of production
factors of the gems and jewelry industry in Maesod district, Tak province. The
management by objective (MBO) was used in this study to find out the management
strategies of production factors in five areas, namely, 1) materials, 2) labor, 3) fund,
4) equipment and 5) technology. Delphi technique was employed in this study and the
data was collected from 17 experts in gems and jewelry industry. The research
instruments were interview forms and rating scale questionnaires. The data were analyzed
by using frequency distribution, median and interruptible range.
The research findings were as follows:
1. Materials : Customs duty helps facilitate gemstone import and distribute
information to the entrepreneurs. The entrepreneurs develop up to date forms of products.
The Ministry of Commerce cooperates with the countries that are suppliers of raw
materials for Maesod and also supports the export of gems and jewelry. Tak province
publicizes the uniqueness of Maesod jewelry and Maesod jewelry market to tourists. The
government sectors lawfully support the entrepreneur group to find raw materals from
other countries and also establish gem and jewelry center in Maesod.
2. Labor : The entrepreneur group and educational institutes offer training or
short courses for people who are interested in jewelry firing, gemstone cutting and
forming. The entrepreneur group and Tak industry council cooperate with organizations
that offer budget for the developing of labor skills. The entrepreneur group and other
public sectors set up gems and jewelry center in Maesod.
3. Fund : The commercial banks in Maesod provide loans for jewelry industry in
Maesod. Tak industry council acknowledges the entrepreneurs so that it can credibly get
loans from the commercial banks.
4. Equipment and tools : The entrepreneur group and other public sectors set up
gem and jewelry center in Maesod in order to produce standard gems and jewelry with
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gold and silver. The entrepreneur group and other public sectors establish gems and
jewelry center for developing equipment and tools.
5. Technology : Tak province cooperates with other public sectors to offer
technology in gem and jewelry designing and body forming in Maesod. Public sectors
support using technology for production.

KEYWORDS : STRATEGY / MANAGEMENT / PRODUCTION FACTORS /
GEM AND JEWELRY INDUSTRY / MEASOD DISTRICT /
TAK PROVINCE
ความเปนมาและความสําคัญ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย เริ่มจากการเจียระไนพลอย
อันเคยถือเปนงานหัตถกรรมในครัวเรือน และไดขยายตัวออกไปจนกระทั่งพัฒนาไปเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดยอมจนถึงขนาดใหญในปจจุบนั ในระยะแรกอุตสาหกรรมนี้จะมุงอยูที่การ
เจียระไนพลอย เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่มแี หลงผลิตภายในประเทศ ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ เปนอุตสาหกรรมหนึง่ ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากไดกอ ใหเกิดการสรางงานที่เกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแตระดับการทําเหมือง การเจียระไน
การออกแบบ การทําและประกอบตัวเรือน รวมไปถึงการสงออกโดยมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
(ศูนยวิจยั เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร 2542 : 1)
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนําเงินตราตางประเทศใหกับประเทศไทย
อยางมาก การสงออกคิดมูลคาเปนอันดับที่หกของการสงออกทั้งหมดของไทย ตั้งแตป 2544
มูลคาการสงออก 81,312.3 ลานบาท, ป 2545 มูลคาการสงออก 93,082.2 ลานบาท, ป 2546 มูลคา
การสงออก 104,525.6 ลานบาท, ป 2547 มูลคาการสงออก 106,278.9 ลานบาท, ป 2548 มูลคา
การสงออก 129,339.3 ลานบาท, ป2549 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน มูลคาการสงออก 70,381
ลานบาท โดยเปนรอง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบรถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา เม็ดพลาสติก และยางพารา (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ออนไลน, 2549 : 1)
ศูนยวจิ ัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร (2542 : 1-3) ไดกลาววา อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับกอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนสินคาที่ตองใชฝมือ ทักษะ
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สํานักงานจังหวัดตาก กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ม.ป.ป. : 2-10) ไดกลาววา
จังหวัดตากมีความไดเปรียบดานที่ตั้งสามารถสนองตอบตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนได
อยางดี โดยตัง้ อยูปลายแนวทางเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ( East-west economic corridor)
สามารถเชื่อมโยงไปยังพมาและกลุมประเทศเอเชียใตหรือเชื่อมโยงไปยังลาวและเวียดนามได
นอกจากนี้จังหวัดตากไดแกอําเภอแมสอด แมระมาด และพบพระ เปนพื้นที่ชายแดนและอยูใกล
แหลงวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในไทยและพมา ซึ่งมีโอกาสพัฒนาพื้นทีด่ ังกลาวเปนเขต
เศรษฐกิจชายแดน เพื่อสนับสนุนการกระจายการพัฒนาไปยังภูมภิ าคอื่นที่มีความเจริญนอยกวา
เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ กระจายอุตสาหกรรมจากบริเวณที่มกี ารกระจุกตัวและกอปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในพื้นทีเ่ ดิม พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในพืน้ ที่ใหดีขึ้น ดึงดูด
การลงทุนจากแหลงทุนในประเทศและตางประเทศ และรวมกลุมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ตอเนื่องใหอยูใ นบริเวณเดียวกัน ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในการควบคุมดูแลดานแรงงานและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับความสามารถในการแขงขันของ
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พรทิพย ชลสาคร (2548 : 1-2) กลาววา อําเภอแมสอดเปนตลาดนําเขาพลอยที่สําคัญของ
ไทย เนื่องจากประเทศไทยและประเทศพมามีอาณาเขตติดตอกัน เปนเมืองที่ชาวไทยและชาวพมา
เดินทางไปมาหาสูกัน มีวัฒนธรรมประเพณี การคา หรือมีความสัมพันธทางสายโลหิต การไปมา
หาสูกันทําใหเกิดมีการแลกเปลี่ยนสินคา มีการซื้อขายสินคา ซึ่งในอดีตจะใชวิธีแลก เปลี่ยน
ชาวพมาเอาพลอยมาแลกสินคาอุปโภคบริโภคกับชาวไทย บางครั้งชาวพมาจะนําพลอยมาฝากขาย
ตามบานหรือในรานขายของในหมูคนไทยที่รูจักมักคุนกัน การคาขายระหวางกันในแนวชายแดน
เกิดขึ้นมายาวนานและตอเนือ่ ง โดยการเดินทางขามแมน้ําเมยดวยการเดินเทาในฤดูแลงและนั่งเรือ
ขามฟากในฤดูฝน
แหลงของพลอยและชนิดพลอยที่นํามาคาขายกันในตลาดพลอย อําเภอแมสอดนั้นพลอย
สวนใหญมาจากประเทศพมา พลอยที่ซื้อขายกันเปนสวนมาก ไดแก ทับทิม (พลอยสีแดงชมพู)
นี่หรา (พลอยสีน้ําเงิน, เหลือง) หยก (พลอยสีเขียว) โดยมีแหลงที่มาของพลอยอยูในที่ตางๆ ใน
ประเทศพมาดังนี้
ทับทิม นี่หรา มาจากเหมืองโมกกก มองชู รัฐชาน ประเทศพมา นอกจากนั้นยังมีพลอย
เนื้อออนสีตางๆ ที่มาจากเมืองดังกลาวอีก เชน โกเมน
หยก มาจากเมืองมิจินา เมืองผากาน เมืองคานดี เมืองรัฐคชิ่น
นอกจากนี้ยังมีพลอยมาจากประเทศอื่นนอกจากประเทศพมาดวย เชน พลอยที่มาจาก
ประเทศเวียดนาม กัมพูชา อาฟริกา และศรีลังกา
แมสอดจะมีคนเผาพลอยอยู 4 ราย หรือ 4 เตา ลักษณะการเผาพลอยแตละเตาจะตางกัน
คนซื้อพลอยจะรูวาพลอยลักษณะไหนตองเผาที่เตาไหน เชน เตาเผาทีเ่ ผาเนื้อพลอยทับทิมหลังเบี้ย
ซึ่งสีไมทั่วถึงที่เราเรียกกันทัว่ ไปวา กินบเสี้ยงนั้น ใชเพียงแคอบใหความรอนนอย ซึ่งแตละเตาจะ
ออกมาคนละเนื้อกัน เปนตน พลอยที่นํามาใชเจียระไนหรือพลอยหลังเบี้ยจะตางกัน พลอย
เจียระไนจะตองใชพลอยทีม่ ีคุณภาพดีกวา เนื้อใส พลอยหลังเบี้ยสีจะขุน พลอยทีน่ ํามาขายใน
ตลาดพลอยแมสอดสวนใหญจะเปนพลอยเผาแลวที่ทั้งพลอยเจียระไนและพลอยเบีย้
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ปจจุบันอําเภอแมสอดมีแหลงซื้อขายพลอยซึ่งเปนที่รูจักกันอยู 2 แหง สวนใหญลูกคาจะ
เปนผูมาซื้อเอง คือ บริเวณถนนริมเมย ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด และบริเวณโรงแรมสยาม
ถนนประสาทวิถี เรียกวายานสยาม (ใตโรงแรมสยาม) เปนแหลงขายอัญมณีทั้งขายสงและ
ขายนักทองเทีย่ ว ถาเปนลูกคาที่ติดตอประจําก็จะไปซื้อตามบานที่ขายพลอย เปนพลอยที่ขายใน
เชิงการคา ลูกคาติดตอซื้อกับผูขายโดยตรง สําหรับพอคาที่มาจากพมาก็จะนําพลอยมาขายที่ยาน
สยามหรือที่บาน สวนใหญจะเปนลูกคาหรือผูขายที่ติดตอกันมานาน
ถึงแมวาตลาดพลอยในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จะเปนตลาดนําเขาพลอยที่สําคัญของ
ไทย มีชางฝมอื ที่มีความละเอียดออน และมีความสามารถในการเผาพลอยและเจียระไนพลอยได
สวยงาม มีความสามารถพัฒนาฝมือไดและเปนตลาดพลอยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
แตผูประกอบการในตลาดพลอยแมสอดสวนใหญยังจํากัดการประกอบธุรกิจอยูภายในประเทศ
ปจจุบันตลาดพลอยแมสอดซบเซาลง จําหนายพลอยไดนอยลงมีการนําเขาพลอยจากประเทศพมา
นอยลง จึงเปนเรื่องนาสนใจที่จะศึกษาลักษณะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก รวมถึงขอจํากัดและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวโนมในการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต เพือ่ พัฒนากลยุทธการบริหาร
จัดการปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใหเปน
แนวทางสําคัญแกผูที่เกีย่ วของทั้งภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารจัดการปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

วิธีการศึกษา
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการ ทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจยั
2. ดําเนินการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย โดยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ
จํานวน 17 คน เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ
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3. แบบสัมภาษณที่ผูวจิ ัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จํานวน 2 ชุด เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน จํานวน 3 รอบดังมีรายละเอียดในการสราง
เครื่องมือ ดังนี้
3.1 สรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในรอบที่ 1 เปนแบบสอบถาม
ชนิดปลายเปด (Open – ended form) หรือใชการสัมภาษณในกรณีที่ผูเชี่ยวชาญไมสะดวกในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ กลยุทธการบริหารจัดการ
ปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก จากนั้นนํามา
วิเคราะหเนื้อหา
3.2 สรางแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลในรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคอรท (Likert) เพื่อใหผูเชีย่ วชาญแตละ
ทานลงคะแนน จัดลําดับความสําคัญในแตละขอ โดยสังเคราะหจากสิ่งตอไปนี้
3.2.1 ความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญในรอบที่ 1
3.2.2 กลยุทธการบริหารจัดการปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
3.3 หลังจากไดรับแบบสอบถามในรอบที่ 2 จากผูเชี่ยวชาญแลวในรอบที่ 3 ใช
ขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 เพียงแตเพิ่มตําแหนง มัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล
และตําแหนงที่ผูเชี่ยวชาญแตละทานไดตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 แลวสงกลับไปยังผูเชี่ยวชาญ
ทานนั้นๆ เพือ่ ที่ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาทบทวนคําตอบ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา กลยุทธสําคัญที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันสูง คือ กลยุทธภาครัฐสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยการสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในอําเภอแมสอด คาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 0.53 และกลยุทธกลุม
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับสภาอุตสาหกรรมและจังหวัดตากจัดตั้งศูนยอัญมณี
และเครื่องประดับเพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน คาพิสัย
ระหวางควอไทล เทากับ 0.57 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดตั้งศูนยการสงเสริมอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอด จะเปนจุดรวมของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อสนับสนุนผูประกอบการใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผลการวิจัยยังมีประเด็นทีน่ าสนใจนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
ดานที่ 1 ดานวัตถุดิบ
จากผลการวิจยั พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวากลยุทธการนําวัตถุดิบเขาสู
อําเภอแมสอดอยางคลองตัว คือ มีกฎหมายและมาตรการสนับสนุนการนําเขาอัญมณีจากพมา
พิธีการทางศุลกากรอํานวยความสะดวกตอการนําเขาอัญมณี มีการสํารวจแหลงอัญมณีของ
ตางประเทศใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไปลงทุนเพื่อนําอัญมณีมาผลิตในแมสอด
สงเสริมการตลาดอัญมณีใน แมสอดอยางจริงจังดวยการสรางความนาเชื่อถือ ผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับที่มีคุณภาพ เพื่อขยายตลาดจากการขายสงมาเปนขายปลีก มีศูนยกลางการสั่งซื้อ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตอัญมณีและตัวเรือนเครื่องประดับที่อําเภอแมสอด ซึ่งอาจเปนเพราะวา
ถาตองการใหอําเภอแมสอดมีวัตถุดิบเขามาอยางเพียงพอในการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับจะตองใชวิธีการที่หลากหลาย คือ 1) เสริมจุดแข็งของการนําเขาอัญมณีจากพมา
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โดยการใหหนวยงานที่เกีย่ วของกับการนําเขาอัญมณีมีกฎหมายและมาตรการสนับสนุนเพื่ออํานวย
ความสะดวกตอการนําเขาอัญมณีแกผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ เพราะอัญมณีจากพมา
ไดแก ทับทิม ไพลินและหยกมีคุณภาพและมีเอกลักษณของอัญมณี (มีเม็ดเดียวในโลก) และอําเภอ
แมสอดเปนจุดนําเขาอัญมณีที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย 2) ภาครัฐสนับสนุนการนําเขาอัญมณี
จากประเทศอืน่ ๆ นอกจากพมาเนื่องจากวาอัญมณีจากพมามีจาํ นวนนอยลง อาจไมเพียงพอในการ
ผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอด 3) การสงเสริมการตลาดอัญมณีใน
อําเภอแมสอดจะทําใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับขายอัญมณีและเครื่องประดับได
มีเงินทุนมาซื้ออัญมณีจากพอคาที่นําอัญมณีเขามาขายในตลาดพลอยแมสอด เมื่อพอคาอัญมณีจาก
ตางประเทศสามารถขายอัญมณีได ก็จะนําอัญมณีเขามาอยางตอเนื่องทําใหอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ อําเภอแมสอดมีอัญมณีอยางเพียงพอ 4) จัดตั้งศูนยกลางการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช
ในการผลิตอัญมณีและตัวเรือนเครื่องประดับที่อําเภอแมสอดทําใหผปู ระกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับไมตองเดินทางไปซื้อถึงกรุงเทพฯเปนการลดตนทุนการผลิต
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา หนวยงานที่ควรจะเขามาใหการสนับสนุน
กลยุทธเหลานี้ คือ ศุลกากรปรับพิธีการใหความสะดวกตอการนําเขาอัญมณีและประชาสัมพันธ
ใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับนําไปปฏิบัติได กลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐใหสามารถไปรวมประมูลอัญมณีหรือหาแหลง
อัญมณีจากตางประเทศโดยถูกตองตามกฎหมาย ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ พัฒนา
รูปแบบเครื่องประดับใหทันสมัย กระทรวงพาณิชยประสานงานกับประเทศที่สงออกอัญมณีให
สามารถเขามาขายในแมสอดอยางสะดวกและสนับสนุนการสงออก อัญมณีและเครือ่ งประดับไป
ตางประเทศ จังหวัดตากประชาสัมพันธเอกลักษณของอัญมณีแมสอดและตลาดพลอยแมสอด
ใหเปนที่รจู ักของนักทองเที่ยว ภาครัฐสนับสนุนใหจัดตัง้ ศูนยการสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่อง ประดับในอําเภอแมสอด ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
ไมสามารถที่จะดําเนินการดวยตนเองไดในทุกดาน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ แตละฝายตองทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด ดังนี้ 1) ดานการนําเขาอัญมณี
ตองไดรับการสนับสนุนจากศุลกากร และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการนําเขาอัญมณีจากตางประเทศ
2) ดานการตลาด กระทรวงพาณิชยและจังหวัดตากประชาสัมพันธเพื่อใหผูประกอบการขายอัญมณี
และเครื่องประดับไดมีเงินทุนเพื่อซื้ออัญมณี 3) ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับตองมี
ความรูในการออกแบบเครื่องประดับใหทนั สมัยเปนที่ตอ งการของลูกคา 4) การจัดตั้งศูนยการ
สงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจะทําใหผูประกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับ
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มีที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอดใหเจริญกาวหนา
ตอไป
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่
ใหแมสอดมีการนําเขาวัตถุดบิ อยางคลองตัว คือ สภาอุตสาหกรรมรวมกับกลุมผูประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับจัดการประชุมเพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการประชุมเปนวิธีการที่งาย สะดวกและมีความรวดเร็ว เปนการระดมสมองเพื่อการ
พัฒนาและแกไขปญหาได สามารถที่จะควบคุมเวลา สถานที่และผูเขารวมประชุมใหมีความ
สอดคลองกับสภาพการทํางานของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการประเมินผลที่ทําใหทราบวา
แมสอดมีการนําเขาวัตถุดิบอยางคลองตัวแลว คือ การติดตามผลการขยายตัวของตลาดพลอย
การหมุนเวียนของวัตถุดิบและความคึกคักในตลาดพลอยแมสอด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหากแมสอด
มีวัตถุดิบเขามามากจะมีผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับขยายกิจการหรือเพิ่มจํานวนขึ้น
การซื้ออัญมณีของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับและขายอัญมณีและเครือ่ งประดับมีมาก
ขึ้นเกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบสรางความคึกคักในตลาดพลอยแมสอด
ดานที่ 2 ดานแรงงาน
จากผลการวิจยั พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวากลยุทธที่จะทําให แรงงาน
มีจํานวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก คือ ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในแมสอด เปดหลักสูตรอบรมดานการเผาพลอย การเจียระไนพลอย การขึ้นรูป
ประกอบตัวเรือนและการออกแบบใหแกผูประกอบการโดยวิทยากรที่มคี วามเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ พัฒนาอําเภอแมสอดใหเปนฐานการเจียระไนพลอยของประเทศไทย โดยสนับสนุน
ใหคนไทยสนใจอาชีพการเจียระไนพลอย ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับสามารถ
ออกแบบเครื่องประดับใหมคี วามเหมาะสมกับเอกลักษณอัญมณีที่มีในแมสอด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอด สวนใหญเปนแรงงาน
พมา แรงงานไทยมีสวนนอย เพราะแรงงานพมาไมจําเปนตองมาสอนงานเพราะมีฝม ือมาจากพมา
แลวแตไมคอยมีคุณภาพ คาแรงงานถูก การพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับในอําเภอแมสอด เปนเรื่องที่คอนขางยากพอสมควรเพราะการถายทอดวิชาการเผา
พลอยที่มีคุณภาพเปนความลับทางธุรกิจ ฉะนั้นทางออกของวิชาการเผาพลอยอาจจะอบรมเปน
หลักสูตรพื้นฐานแลวใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ไดศกึ ษาตอยอดความรูกันเอง
สวนการถายทอดวิชาการเจียระไนพลอยในอําเภอแมสอดก็เปนเรื่องทีย่ ากเชนกันเพราะอัญมณีของ
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มีขอบเขตการถายทอดวิชาความรูดานตางๆ อยางเหมาะสม ไมกระทบกระเทือนตอการประกอบ
ธุรกิจของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะภาครัฐ
ที่ตองใหการสนับสนุนตั้งแตนโยบาย สงเสริมใหคนไทยสนใจอาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ จัดอบรมพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทุกดาน
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา หนวยงานที่ควรจะเขามาใหการสนับสนุน
กลยุทธเหลานี้ คือ กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับสถาบันการศึกษาเปด
หลักสูตรอบรมและจัดหาวิทยากรสอนผูที่สนใจและเชียวชาญในดานการเผาพลอย การเจียระไน
พลอย การขึ้นรูปประกอบตัวเรือนและการออกแบบ กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมประสานงานกับหนวย งานที่สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดตั้งศูนยกลางการรับงานเจียระไนพลอย การออกแบบ การขึน้ รูปประกอบ
ตัวเรือน เพื่อกระจายงานและรายไดใหกับชางฝมือในอําเภอแมสอด ทัง้ นี้อาจเปนเพราะวา ภาครัฐ
ไมสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอดไดโดยที่ไมไดรับ
ความรวมมือจากผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ กลยุทธจะประสบผลสําเร็จไดตองไดรบั
ความรวมมืออยางเขมแข็งจากผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอ แมสอด จะเห็นได
วาผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับตองเขาไปมีสวนรวมในทุกกระบวนการตัง้ แตการจัดหา
วิทยากรมาสอนในหลักสูตรการอบรม การจัดหาเงินทุนมาสนับสนุนพัฒนาแรงงาน และ
เปนศูนยกลางในการรับงานดานตางๆ เพือ่ กระจายงานและรายไดใหกับแรงงานที่ไดรับการอบรม
แลว
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่ ให
แมสอดมีแรงงานจํานวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คือ กลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมประชุมกับจังหวัดตากเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานและรวมหา
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แนวทางแกไขปญหา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประชุมเปนวิธีการที่งาย สะดวกและมีความ
รวดเร็ว เปนการระดมสมองเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา ผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ สามารถที่จะ
ควบคุมเวลา สถานที่และผูเขารวมประชุมใหมีความสอดคลองกับสภาพการทํางานของ
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการประเมินผลที่ทําใหทราบวา
แมสอดมีแรงงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแลว คือ
สัมภาษณผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ถึงสภาพการณของแรงงานมีจํานวนเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพตามความตองการของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในแมสอด
กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ติดตามผลการขยายตัวของการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับวามีแรงงานเพียงตอความตองการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การสัมภาษณ
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเปนวิธีที่จะไดรบั ขอมูลที่เปนความจริงทั้งสภาพการณและ
ปญหาของแรงงาน การขยายตัวของการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับทําใหทราบถึงจํานวน
แรงงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
ดานที่ 3 ดานทุน
จากผลการวิจยั พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวากลยุทธที่จะทําให
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเขาถึงแหลงเงินทุนที่ดี คือ กลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับรวมกลุมกันเชิญแหลงเงินทุนของภาครัฐและเอกชนมาพบผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับเพื่อขอการสนับสนุน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการขอกูเงินในธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับกับสถาบันการเงินเปนเรื่องที่ยากมากจะถูกพิจารณาเปนอันดับทายๆ เนื่องจากเปน
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทําใหผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเสียโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ สวนใหญผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับจะใช
เงินสวนตัวหรือกูเงินนอกระบบมาผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งสอดคลองกับ จิราภรณ
จอมพันธุ (2545 : บทคัดยอ) ที่พบวาแหลงเงินทุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาจาก
สวนของผูถือหุนเปนหลัก โดยนําเงินไปลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร รายได
เกิดจากการสงออกเครื่องประดับ ประกอบดวยเครื่องประดับแทที่ทําดวยเงินและเครื่องประดับ
เทียม โดยสวนใหญเปนเครื่องประดับแฟชั่นที่มีราคาไมสูงมาก การลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียน
สูงกวาสินทรัพยถาวร สินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญทลี่ งทุนคือ ลูกหนี้การคา รองลงมาคือรายการ
สินคาคงเหลือ การกอหนีพ้ บวามีการกอหนี้สินระยะยาวมากกวาหนี้สนิ หมุนเวียน หนี้สินระยะยาว
สวนใหญเปนการกูยืมจากกรรมการบริษัทมากกวาจากสถาบันการเงินภายในประเทศ
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ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา หนวยงานที่ควรจะเขามาใหการสนับสนุน
กลยุทธเหลานี้ คือ ธนาคารพาณิชยในอําเภอแมสอดสนับสนุนการกูเงินเพื่อการผลิต
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมรับรองผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ ทําใหมีความนาเชื่อถือสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินได ภาครัฐและสถาบัน
การเงินสนับสนุนเงินทุนในการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันการเงินที่สําคัญในอําเภอแมสอดมีศักยภาพเพียงพอที่จะให
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับกูเงินได แตอาจไมมีความเชื่อมั่นวาผูประกอบการอัญมณี
และเครื่องประดับจะมีความสามารถคืนเงินกูไดเพราะเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงและมีความไม
แนนอน หากมีหนวยงานใดใหการรับรองวาผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับทําอาชีพนี้
จริง มีสถานที่ประกอบการที่แนนอนมีความสามารถที่จะคืนเงินกูได ผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับก็จะสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่ดีได
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่ ให
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเขาถึงแหลงเงินทุนที่ดี คือ กลุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมประชุมกับสถาบันการเงินและหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและรวมหาแนวทางแกไขปญหา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประชุมเปนวิธีการที่งาย
สะดวกและมีความรวดเร็ว เปนการระดมสมองเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา ผูประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
สามารถที่จะควบคุมเวลา สถาน ที่และผูเขารวมประชุมใหมีความสอดคลองกับสภาพการทํางาน
ของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการประเมินผลที่ทําใหทราบวา
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับเขาถึงแหลงเงินทุนที่ดี คือ สํารวจและสัมภาษณ
ผูประกอบ การอัญมณีฯ ที่สามารถขยายกิจการ / มีเงินทุนมาปรับปรุงกิจการ ทั้งนี้คงเปน
เพราะวา การสํารวจและการสัมภาษณจะทําใหไดขอมูลที่เปนจริง ไดเห็นสถานทีป่ ระกอบการจริง
ดานที่ 4 ดานเครื่องมือและอุปกรณ
จากผลการวิจยั พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวากลยุทธที่จะทําให
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอําเภอแมสอดมีเครื่องมือและอุปกรณการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล คือ พัฒนาเครื่องมือการผลิตอัญมณีและเครื่อง
ประดับใหมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความตองการของลูกคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
วาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีจํานวนเพียงพอแลว
ราคาก็ไมแพงมากนัก ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับมีเปนของสวนตัว เนื่องจาก
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วาการซื้อครั้งเดียวก็สามารถใชไดนาน ถามีการชํารุดเสียหายก็สามารถซอมแซมได ฉะนั้น
เครื่องมือและอุปกรณในการผลิตตองไดรับการพัฒนาคุณภาพใหมีมาตรฐาน สามารถผลิตอัญมณี
และเครื่องประดับตอบสนองความตองการของลูกคาได มากกวาการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ
ใหม
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา หนวยงานที่ควรจะเขามาใหการสนับสนุน
กลยุทธนี้ คือ กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของจัดตั้ง
ศูนยกลางการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อขึ้นรูปและประกอบตัวเรือนเงินและทองที่มี
มาตรฐาน กลุม ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับสภาอุตสาหกรรมฯ และจังหวัดตาก
จัดตั้งศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการผลิตใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน กลุม ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับสภาอุตสาหกรรมฯติดตอ
ประสานงานผูจําหนายเครื่องมือและอุปกรณมาใชในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวา กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ มีความรูและความเขาใจในการใช
เครื่องมือและอุปกรณในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ สวนสภาอุตสาหกรรมก็มีหนาที่
โดยตรงที่จะตองสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณใหมีความเหมาะสมในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่ ให
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอําเภอแมสอดมีเครื่องมือและอุปกรณการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล คือ การจัดประชุมผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพื่อติดตามการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประชุมเปนวิธีการที่งาย สะดวกและมีความรวดเร็ว เปนการระดมสมอง
เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับและหนวยงานที่เกีย่ วของ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ สามารถที่จะควบคุมเวลา สถานที่และผูเขารวมประชุมให
มีความสอดคลองกับสภาพการทํางานของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการประเมินผลที่ทําใหทราบวา
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอําเภอแมสอดมีเครื่องมือและอุปกรณการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานสากลแลว คือ การสํารวจจํานวนผูประกอบการอัญมณี
และเครื่องประดับ ที่ใชบริการศูนยการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับในการขึ้นรูปประกอบตัวเรือน
เงินและทองทีม่ ีมาตรฐาน และสํารวจยอดการผลิต ยอดขายของอัญมณีและเครื่องประดับวามี
จํานวนเพียงพอสามารถผลิตขายภายในและตางประเทศได ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา จํานวนของ
ผูประกอบการอัญมณีฯที่ใชบริการศูนยการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเปนตัวชี้วดั วาเครื่องมือ
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ดานที่ 5 ดานเทคโนโลยี
จากผลการวิจยั พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคลองกันวากลยุทธที่ทําใหแมสอด
มีเทคโนโลยีที่ชวยลดเวลาการผลิต ควบคุมตนทุน ลดการสูญเสีย และมีคุณภาพ คือ ภาครัฐ
สนับสนุนการตรวจสอบอัญมณีโดยผูเชีย่ วชาญเพื่อออกใบรับรองใหกบั ลูกคาอยางมีมาตรฐาน
สากล แมสอดมีเทคโนโลยีการออกแบบและการขึ้นรูปประกอบตัวเรือนเครื่องประดับใหมีความ
แปลกใหม สวยงามทันสมัย สอดคลองกับเอกลักษณอญ
ั มณีของแมสอดและเปนทีน่ ิยมของตลาด
โดยทั่วไป ศึกษาและควบคุมเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ของตลาดในและตางประเทศ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา แมสอดมีเทคโนโลยีการเผาพลอย
ซึ่งผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับที่เผาพลอยเปนจะรับจางเผาพลอย ความเสี่ยงที่เกิดขึน้
คือการซื้อพลอยดิบแลวมาเผาวาจะเผาออกมาแลวสวยหรือไม จะสามารถขายไดราคาหรือขาดทุน
สอดคลองกับแนวคิดของ ชโยดม สรรพศรี (ออนไลน, 2549) ที่กลาววา อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับดําเนินงานอยูไ ดมาจาก ความสามารถเฉพาะทางในการปรับปรุงคุณภาพของพลอยสี
ทางดานการหุงพลอย การตัง้ น้ํา การเจียระไนพลอยและความสามารถของชางฝมือไทยในการทํา
และประกอบตัวเรือนของเครื่องประดับ ผูผลิตอัญมณีและเครื่องประดับสวนใหญเปน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ทัง้ นี้เปนไปตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมเพราะตองใช
แรงงานที่มีทักษะในการผลิต สวนดานการออกแบบเนื่องจากผูผลิตของไทยมีเครื่องหมายการคา
เปนของตนเองจํานวนนอย จึงทําใหขาดการพัฒนาการออกแบบสินคา สวนใหญนิยมใชวิธีการ
ดัดแปลงจากแบบที่ไดรับความนิยมในตางประเทศมากกวาจะพัฒนาแบบขึ้นมาเอง
สวนเทคโนโลยีดานอืน่ ๆ ที่จะเขามาชวยในการผลิตเครื่องประดับยังไมมีเพราะแมสอด
ไมใชแหลงของการผลิตเครื่องประดับ แตเปนแหลงของการซื้อขายอัญมณี จึงยังไมมเี ทคโนโลยี
ในการขึ้นรูปประกอบตัวเรือน เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับในปจจุบันนัน้ จะตองมีอัญมณีที่มี
ขนาดที่เหมือนกันเพราะการออกแบบครั้งหนึ่งจะผลิตเครื่องประดับที่เหมือนกันจํานวนมาก
หากแมสอดตองการเทคโนโลยีมาชวยในการออกแบบและขึ้นรูปประกอบตัวเรือนจะตองใหมี
ความเหมาะสมกับอัญมณีทมี่ ีอยูในแมสอด สอดคลองกับสถาบันวิจยั สังคม (ออนไลน, 2549)
ที่เสนอวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีการใชแรงงานเขมขนและนําเทคโนโลยี
แบบสมัยใหมเขามาใชคอนขางนอย หากเมื่อเปรียบเทียบคูแขงแลวพบวาประเทศพัฒนาแลว เชน
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ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวา หนวยงานที่ควรจะเขามาใหการสนับสนุน
กลยุทธนี้ คือ จังหวัดตากประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําเทคโนโลยีออกแบบ การขึ้นรูป
ประกอบตัวเรือนมาใชที่อําเภอแมสอด ภาครัฐควรสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในทุกดาน เชน ดานบุคลากร ดานเครื่องมือและอุปกรณ
เปนตน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรนําอัญมณีในแมสอดไปทดลองเพื่อเพิม่
มูลคาของอัญมณี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไมสามารถที่จะ
นําเทคโนโลยีเขามาใชเองไดเนื่องจากเปนการลงทุนที่สูงและไมคุมคาในการผลิต ภาครัฐจึงจําเปน
ที่ตองสนับสนุนเทคโนโลยีการขึ้นรูปและประกอบตัวเรือนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
เอกลักษณของอัญมณีในแมสอด
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการตรวจสอบการดําเนินงานเพือ่ ให
แมสอดมีเทคโนโลยีที่ชวยลดเวลาการผลิต ควบคุมตนทุน ลดการสูญเสีย และมีคุณภาพ คือ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานและรวมกันหาแนวทางการแกไขปญหา
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การประชุมเปนวิธีการที่งาย สะดวกและมีความรวดเร็ว เปนการระดมสมอง
เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหา ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับและหนวยงานที่เกีย่ วของ
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ สามารถที่จะควบคุมเวลา สถานที่และผูเขารวมประชุมให
มีความสอดคลองกับสภาพการทํางานของผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับได
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ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นทีส่ อดคลองกันวากลยุทธการประเมินผลที่ทําใหทราบวา
แมสอดมีเทคโนโลยีที่ชวยลดเวลาการผลิต ควบคุมตนทุน ลดการสูญเสีย และมีคุณภาพแลว
คือ การสํารวจสถิติยอดขายอัญมณีและเครือ่ งประดับในอําเภอแมสอดสูงขึ้น ผูประกอบการ
สามารถผลิตสินคาขายในประเทศและสงออกไปตางประเทศไดเปนจํานวนมาก การสัมภาษณ
ผูประกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับ ถึงการใชเทคโนโลยีตรวจสอบอัญมณีในการตัดสินใจซื้อ
ของลูกคา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถิติยอดขายในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้นจะเปนตัวชีว้ ัดไดวา
เทคโนโลยีที่นาํ เขามาใชในแมสอดมีผลตอการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับจริง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 จังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และกลุม ผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ควรจัดการประชุมเพื่อวางแผนรวมกันเรือ่ งการพัฒนา
ปจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยคํานึงถึง
สภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในปจจุบัน แลวเลือกใชกลยุทธการบริหาร
จัดการปจจัยการผลิตแตละดานตามความเหมาะสมและมีความเปนไปได เมื่อรวมกันวางแผนแลว
ควรมีการปฏิบัติตามแผน ติดตามผลการดําเนินงานและมีการประเมินผลตามผลการวิจัยดวย
โดยผูที่เกีย่ วของกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถนําผลการวิจัยไปใชไดดังนี้
1.2 กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ กลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติได
ทันที ไดแก ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับพัฒนารูปแบบเครื่องประดับใหทันสมัย
กลยุทธที่ตองใชเวลาในการดําเนินการตามความเหมาะสม ไดแก กลุม ผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ รวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของจัดตั้งศูนยกลางการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อ
ขึ้นรูปและประกอบตัวเรือนเงินและทองทีม่ ีมาตรฐาน กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
รวมกับสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรอบรมและจัดหาวิทยากรสอนผูที่สนใจผูเชี่ยวชาญในดานการ
เผาพลอย การเจียระไนพลอย การขึ้นรูปประกอบตัวเรือนและการออกแบบ กลุมผูประกอบการ
อัญมณีและเครื่องประดับ และหนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งศูนยกลางการรับงานเจียระไนพลอย
การออกแบบ การขึ้นรูปประกอบตัวเรือน เพื่อกระจายงานและรายไดใหกับชางฝมือในอําเภอ
แมสอด และกลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ขอการสนับสนุนจากภาครัฐใหสามารถ
ไปรวมประมูล อัญมณีหรือหาแหลงอัญมณีจากตางประเทศโดยถูกตองตามกฎหมาย
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1.3 สภาอุตสาหกรรมและกลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ กลยุทธที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที ไดแก สภาอุตสาหกรรมรับรองผูประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดับ ทําใหมีความนาเชื่อถือสามารถกูเงินจากสถาบันการเงินได สวนกลยุทธที่ตองใช
เวลาในการดําเนินการตามความเหมาะสม ไดแก กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครือ่ งประดับ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมประสานงานกับหนวยงานที่สามารถสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ รวมกับ
สภาอุตสาหกรรมและจังหวัดตากจัดตั้งศูนยอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อพัฒนาเครือ่ งมือและ
อุปกรณในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน และกลุมผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ
รวมกับสภาอุตสาหกรรมติดตอประสานงานผูจําหนายเครื่องมือและอุปกรณมาใชในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ
1.4 หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ กลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที ไดแก
จังหวัดตากประชาสัมพันธเอกลักษณของอัญมณีแมสอดและตลาดพลอยแมสอดใหเปนที่รูจักของ
นักทองเที่ยว ศุลกากรปรับพิธีการใหความสะดวกตอการนําเขาอัญมณีและประชาสัมพันธให
ผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับนําไปปฏิบัติได ธนาคารพาณิชยในอําเภอแมสอด
สนับสนุนการกูเงินเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สวนกลยุทธที่ตองใช
เวลาในการดําเนินการตามความเหมาะสม ไดแก กระทรวงพาณิชยประสานงานกับประเทศที่
สงออกอัญมณีใหสามารถเขามาขายในแมสอดอยางสะดวกและสนับสนุนการสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับไปตางประเทศ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรนาํ อัญมณี
ในแมสอดไปทดลองเพื่อเพิม่ มูลคาของอัญมณีและ จังหวัดตากประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของนําเทคโนโลยีออกแบบ การขึ้นรูปประกอบตัวเรือนมาใชที่อําเภอแมสอด
1.5 ภาครัฐ กลยุทธที่สามารถนําไปปฏิบัติ ไดแก ภาครัฐสนับสนุนใหจดั ตั้งศูนย
การสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับในอําเภอแมสอด รัฐบาลและสถาบันการเงิน
สนับสนุนเงินทุนในการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภาครัฐควรสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในทุกดาน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
ควรศึกษาสภาพและปญหาเชิงลึกของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก อยางละเอียด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับเอกลักษณเฉพาะตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
ในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
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