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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ภาคเหนื อ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
2) ศึกษาทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรม เซรามิกส์ภาคเหนือ 3) ศึกษายุทธศาสตร์
การพัฒนากาํ ลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อ โดยวิธีการวิจยั แบบพหุ วิธี
(Multi Method) ระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มนักวิชาการ
สาขาเซรามิกส์ และกลุ่มก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั
จ�ำนวน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
โดยผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ พบว่า โรงงานขนาดใหญ่
มีศกั ยภาพการใช้เทคโนโลยีในการผลิต มีประสบการณ์และเครื อข่าย ส่วนโรงงานขนาดเล็ก
มีความคล่องตัวในการบริ หารงานและบุคลากร มีการพัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตเซรามิกส์
แต่ยงั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบการ และด้วยปัญหาเศรษฐกิจ การแข่งขัน
ด้านราคา ท�ำให้ผปู ้ ระกอบการเริ่ มมีแนวโน้ม ลดก�ำลังการผลิตและไม่เพิ่มก�ำลังคน
ส่ วนก�ำลังคนที่มีอยูข่ าดความก้าวหน้าในอาชีพ เริ่ มรับงานแบบเหมา และมีแนวโน้ม
ออกไปเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อ ไปท�ำงานห้างมากกว่าโรงงาน อีกทั้งคนรุ่ นใหม่ไม่นิยม
เรี ยนสาขาเซรามิกส์ ท�ำให้มีแนวโน้มการขาดแคลนก�ำลังคน
*กศ.ด. (เทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2560). ปั จจุบนั เป็ น ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*Ed.D. (Educational Technology and Communications) Naresuan University (2017). Currently an Assistant
Professor at Ceramics Program, Faculty of Industrial Technology, Pibulsongkram Rajabhat University.

196

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

2. ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ สรุ ปได้ 2 ด้าน
หลัก ๆ ได้แก่ ทิศทางด้านการพัฒนาศักยภาพของก�ำลังคน และทิศทางด้านการพัฒนา
การบริ หารจัดการของก�ำลังคน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ มี 4 ยุทธศาสตร์
คือ 1) การผลิตก�ำลังคนให้เกิดทักษะใหม่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างและ
ใช้เทคโนโลยี และพัฒนาความรู ้วทิ ยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
2) การพัฒนาก�ำลังคนโดยยกระดับสมรรถนะก�ำลังคน พัฒนาและสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
3) พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อสร้างต้นแบบการบริ หารจัดการ และ 4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์เซรามิกส์ให้มีอตั ลักษณ์เฉพาะ
ค�ำส� ำคัญ : ทิศทางการพัฒนา   ก�ำลังคน   อุตสาหกรรมเซรามิกส์

Abstract
The purposes of this research were: 1) to study manpower production situation in
the ceramic industry in the Northern Region 2) to study manpower development direction
in the Northern Region ceramic industry and 3) to study manpower development strategies
in the Northern Region ceramic industry. by using multi-method, the researcher uses both
qualitative and quantitative approaches. The populations consist of academics from
ceramic field and manpower in ceramic industry. The data is collected by questionnaires,
focus group and interviews. The findings of this research were as follows:
1. Regarding to manpower production situation, large factories tend to have more
potentials in manufacturing, experiences, and networks. However, small factories have
more agility in both business and human resource administration. Most higher education
institutions have developed ceramics courses, still the courses have not met the entrepreneurs’
needs due to the downward trend in Thai economy. Moreover, price competition causes
the reduction of production capacity and manpower, and affects the career path of ceramic
makers. Therefore, the new generation tends to work outside the factories, and lack
of interests in studying ceramics courses which leads to the shortage of manpower in
this industry.
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2. There were 2 major issues according to manpower development direction in
the Northern Region ceramic industry namely the direction of manpower potential
development and the direction of manpower management development.
3. Manpower development strategies of the Northern Region ceramic industry
were proposed in 4 aspects: 1) the development of manpower productions to improve
manpower skills such as, problem-solving skills, technological skills, science and material
knowledge, and innovation management skills, 2) the manpower development through
enhancing manpower competencies and new entrepreneur creation, 3) the development
of management system to create administrative management Prototype, and 4) the development
of unique ceramic products by using creative skills.
Keywords : Development Direction, Manpower, Ceramic Industry

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความส�ำคัญ
กับทิศทาง การพัฒนาที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมัน่ คง
และยัง่ ยืน โดยเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง ของการพัฒนาด้วยการเสริ มสร้างและพัฒนาคน
ทุกวัยให้มีศกั ยภาพ ซึ่งเป็ นหัวใจส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทั้งในภาคการผลิต
และภาคบริ การเพื่อสร้างความเข้มแข็งในทุกสาขา ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economic and Social Development,
2017) จากทิศทางของประเทศข้างต้น จึงจ�ำเป็ นต้องเร่ งเตรี ยมความพร้อมให้แก่กำ� ลังคน
ของประเทศ ต้องเร่ งพัฒนาและเพิม่ ทักษะ และมาตรฐานฝี มือแรงงาน ดังนั้น จึงควรมีการ
วางแผนพัฒนาก�ำลังคนให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีการทบทวนความต้องการก�ำลังคนเพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนในภาพรวมของประเทศเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนานโยบายต่าง ๆ ตามบริ บท ที่เปลี่ยนแปลงไป ส�ำนักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
(Office of the Education Council, 2016) ซึ่งในอดีตที่ผา่ นมา สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย ์ (Maesincee,
2017) กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีการวางแผนพัฒนาก�ำลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ ถึงแม้วา่ มหาวิทยาลัยจะเป็ นแกนหลักส�ำคัญในการพัฒนาก�ำลังคนแต่ที่ผา่ นมานั้น
เป็ นการพัฒนาก�ำลังคนแบบที่มุ่ง Supply Side เราจึงจ�ำเป็ นต้องมีแผนการพัฒนาก�ำลังคน
ที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน
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จากทิศทางและแนวโน้มเชิ งนโยบายของประเทศดังกล่าว เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับสถานภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อโดยเฉพาะจังหวัดล�ำปางและ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดได้วา่ เป็ นแหล่งผลิตเซรามิกส์ ทีส่ ำ� คัญในภาคเหนือ ซึ่งได้รบั ผลกระทบ
จากปั ญหาเศรษฐกิ จโลก โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ เนื่ องจากเป็ นตลาดที่พ่ ึงพิง
การส่ งออก ท�ำให้การส่ งออกลดลงมากถึงร้อยละ 40 และท�ำให้ผผู ้ ลิตบางรายต้องปรับ
โครงสร้างของบริ ษทั โดยลดขนาดการผลิตลง ซึ่ งมีท้ งั ลดก�ำลังการผลิต ปรับลดแรงงาน
ปรับลดวันท�ำงาน อีกทั้งยังมีคู่แข่งที่สำ� คัญ ได้แก่ จีน ซึ่ งมีตน้ ทุนวัตถุดิบ แรงงาน และ
พลังงานต�่ำกว่าประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (The Office of Industrial
Economics, 2010) และเมื่อวิเคราะห์จุดอ่อนในภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ของประเทศไทย
พบว่า ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ไม่มีแบบ (Designs) เป็ นของตนเอง ผูป้ ระกอบการรายย่อย (SMEs)
ขาดความรู ้ทางด้านการจัดการธุรกิจ ขาดความรู ้ในด้านเครื่ องจักร ขาดความเข้าใจด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นิยมจ้างแรงงานไร้ฝีมือเพื่อลดต้นทุน
และคาดว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนอาจารย์ผสู ้ อนวิชาเซรามิกส์ด้ งั เดิมอย่างรุ นแรง ในสถาบัน
การศึกษาของไทยภายใน 5-10 ปี ข้างหน้า เนื่องจากเกษียณราชการ สถาบันศึกษานโยบาย
สาธารณะ (Chiang Mai University School of Public Policy, 2014) ซึ่ง กิตติศกั ดิ์ สมุทธารักษ์
(Samuttaruk, 2014) ได้วิจยั ส�ำรวจสภาพปั ญหาและความต้องการ ของผูป้ ระกอบการ
ผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกส์ พบว่า ปั ญหาเรื่ องแรงงานเป็ นปั ญหาสู งสุ ด สอดคล้องกับ
The Office of Industrial Economics (2010) ที่ได้สมั ภาษณ์ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ในจังหวัดล�ำปางและจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แรงงานมีแนวโน้มเป็ นแรงงาน
ที่มีอายุสูงมากขึ้น โดยแรงงานที่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี มีเพียงร้อยละ 14 ของแรงงาน
ทั้งหมด และไม่มีแรงงานใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้แรงงานที่มีอยูย่ งั มีการ
เคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นอุตสาหกรรมอื่น ท�ำให้ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสู งขึ้น
โดยเฉพาะแรงงานที่มีทกั ษะความช�ำนาญ และเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลให้องค์กร
ต้องปรับตัวให้สอดคล้อง กับสถานการณ์น้ นั การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็ นปั จจัยหลักที่สำ� คัญต่อการปรับตัวให้มีความพร้อมและสามารถสนับสนุนต่อการ
ท�ำงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้เพือ่ การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และความอยูร่ อด
ขององค์กร ธงชัย สันติวงษ์ (Santiwong, 2003)
จากข้อมูลสภาพปั ญหาและทิศทางของประเทศดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในภาคเหนือโดยตรง จึงจ�ำเป็ นต้องเร่ ง
วิจยั ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาก�ำลังคน ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ เพื่อให้
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เกิดข้อมูล แนวทางการรับรู ้ร่วมกันในการก�ำหนดทิศทางเชิงนโยบาย ไปสู่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน�ำไปเป็ นแนวคิดในการด�ำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
2. เพือ่ ศึกษาทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
3. เพือ่ ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ประเด็นเนื้อหายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่เกี่ยวข้อง
กับทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ได้ดงั นี้ 1) เสริ มสร้าง
สมรรถนะบุคลากรและเพิ่มสมรรถนะในการบริ หารจัดการ 2) ยกระดับมาตรฐานสิ นค้า
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และบริ การให้อยูใ่ นระดับสูง 3) สร้างคุณค่าเพิ่มและคุณค่าใหม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยการ
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ส่ งเสริ มการค้าการลงทุนโดยพัฒนาและส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs
ให้เข้าถึงตลาดออนไลน์ (Digital Market) 5) เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และคุณภาพ
การผลิตสิ นค้าโดยเน้นความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีศกั ยภาพทางการตลาด ลดต้นทุน
การผลิต ปรับปรุ งคุณภาพการผลิต 6) พัฒนาความร่ วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันการส่ งเสริ มและเชื่อมโยงธุรกิจการค้า
ภายในกลุ่มจังหวัด
แนวคิดเกีย่ วกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Office of the National Economic
and Social Development (2017) มีวสิ ยั ทัศน์ สู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยก�ำหนด
กรอบวิสยั ทัศน์ที่ให้ความส�ำคัญกับ การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมัน่ คง และ
ยัง่ ยืน สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์
ซึ่งสามารถสรุ ปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ได้วา่ ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนควรมุ่งเน้น ในการเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยัง่ ยืนพร้อมกับการเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม และความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ
แนวคิดเกีย่ วกับสถานการณ์ อุตสาหกรรมเซรามิกส์
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ น
ตลาดที่พ่ งึ พิง การส่ งออกท�ำให้การส่ งออกลดลงมากถึงร้อยละ 40 และท�ำให้ผผู ้ ลิตบางราย
ต้องปรับลดขนาดการผลิตลง อีกทั้งยังมีคู่แข่งซึ่ งมีตน้ ทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานต�่ำกว่าประเทศไทย The Office of Industrial Economics (2010) และ
เมื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคในภาคอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของประเทศไทย พบว่า
ผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ส่วนใหญ่ไม่มีแบบ (Designs) เป็ นของตนเอง ขาดความรู ้
ทางด้านการจัดการธุรกิจ นิยมจ้างคนงานไร้ฝีมือเพื่อลดต้นทุน และเกิดภาวะขาดแคลน
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาเซรามิกส์ อย่างรุ นแรง ในสถาบันการศึกษาของไทยใน 5-10 ปี ข้างหน้า
Chiang Mai University School of Public Policy (2014) จากสถานการณ์อุตสาหกรรม
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เซรามิกส์ขา้ งต้น สามารถสรุ ปได้วา่ สถานการณ์อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภายในประเทศ
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เผชิ ญปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีความซับซ้อน
มากยิง่ ขึ้น
แนวคิดเกีย่ วกับสถานการณ์ ด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
การผลิตและพัฒนาก�ำลังคนระดับปริ ญญาตรี Office of the Education Council (2016)
พบว่า บางสาขาวิชาเช่น สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สาขาสุ ขภาพ เป็ นสาขาวิชา
ที่ความต้องการแรงงานมากกว่าก�ำลังแรงงาน ส่ วนสาขาวิชาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์
ธุรกิจและกฎหมาย และสาขาวิศวกรรมศาสตร์การผลิต และก่อสร้าง เป็ นสาขาวิชาที่มีกำ� ลัง
แรงงานส่ วนเกินในตลาดแรงงานเป็ นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการวางแผนการผลิตก�ำลังคน
จึงควรสอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 1) ปรับปรุ งคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับ 2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสาขาการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริ การ 3) การเพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพผูส้ ำ� เร็ จการศึกษา สายอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะด้าน S & T 4) การน�ำระบบคุณวุฒิวชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตร 5) การบริ หารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็ นภารกิจหนึ่งของ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล อันหมายถึงการด�ำเนินการที่จะส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้
ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ดนัย เทียนพุฒ (Tienput, 2000) ซึ่ง Santiwong (2003) กล่าวว่า เมื่อเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจภายในประเทศท�ำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ถือเป็ นปั จจัยหลักที่สำ� คัญต่อการปรับตัวให้มี
ความพร้อมในการท�ำงาน ด้วยทักษะและความสามารถใหม่ ๆ ให้สามารถสนับสนุนต่อ
การท�ำงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อการสร้าง ขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร
ในที่สุด ดังนั้น กลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นแนวคิด ที่สำ� คัญในการ
ก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในอนาคต
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนายุทธศาสตร์ ดว้ ยเทคนิค TOWS Matrix เป็ นขั้นตอนหลังจากได้ทำ� การ
วิเคราะห์ SWOT ได้แก่ 1) จุดแข็ง (Strengths) 2) จุดอ่อน (Weaknesses) 3) โอกาส
(Opportunities) และ 4) อุปสรรค (Threats) เพื่อก�ำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพ
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แวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก แล้วน�ำ TOWS Matrix
มาเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ยกร่ างยุทธศาสตร์ โดยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอกกับ
ปัจจัยภายใน เมื่อจับคู่กนั แล้วจะได้ออกมา 4 คู่ บ�ำเพ็ญ ไมตรี โสโภณ อุทิศ ขาวเธียร สแตนลี่
ซี อับราฮัม (Maitreesopon, 2012; Kaothian, 2003; Abraham, 2006) ดังนี้ 1) กลยุทธ์
การบริ หารเชิงรุ ก (SO Strategy : Strengths+Opportunities) 2) กลยุทธ์การบริ หาร เชิงแก้ไข
(WO Strategy : Weaknesses+Opportunities) 3) กลยุทธ์การบริ หารเชิงป้ องกัน (ST Strategy
: Strengths+Threats) 4) กลยุทธ์การบริ หารเชิงรับ (WT Strategy : Weaknesses+ Threats)

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ครั้งนี้กำ� หนดการด�ำเนินการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
วิธีการด�ำเนินการไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Disscussion) โดยที่แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสนทนา
กลุ่มเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เชิญนักวิชาการสาขาเซรามิกส์
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 10 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขต การสนทนาไว้ 2 ประเด็นหลัก
ดังนี้ 1) สภาพปั ญหาการผลิตก�ำลังคนด้านเซรามิกส์ในปั จจุบนั 2) สภาพการผลิตก�ำลังคน
ด้านเซรามิกส์ในอนาคต เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เทคนิคการประชุมระดมสมอง
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุ ปผลการสนทนากลุ่มด้วยเทคนิค SWOT
Analysis เพื่อยกร่ างเป็ นแบบสอบถามในขั้นต่อไป
2. การสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ โดยที่แหล่งข้อมูล
เป็ นผูป้ ระกอบการ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ตามรายชือ่ ผูป้ ระกอบการเซรามิกส์
จากศูนย์วจิ ยั และพัฒนา วัสดุอตุ สาหกรรมสร้างสรรค์ จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 201 หน่วยงาน
ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ส่งหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการสัมภาษณ์และได้ผปู ้ ระกอบการที่ยนิ ยอม
ให้สมั ภาษณ์ จ�ำนวน 30 คน (Convenient or Volunteer Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นแบบสัมภาษณ์รายบุคคลกึ่งโครงสร้าง (Guided Interview)โดยก�ำหนดเนื้อหาในแบบ
สัมภาษณ์จากขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Content
Validity) จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
item Objective Congruence : IOC) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุ ปผล
การสนทนากลุ่มด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อยกร่ างเป็ นแบบสอบถามในขั้นต่อไป
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3. การใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ โดยแหล่งข้อมูลเป็ นสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จ�ำนวน 201 หน่วยงาน
ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ส่งหนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูลการวิจยั ด้วยแบบสอบถามและ
ได้ผปู ้ ระกอบการที่ยนิ ยอมให้เก็บข้อมูล จ�ำนวน 30 หน่วยงาน (Convenient or Volunteer
Sampling) ได้บุคลากรในสถานประกอบการที่ให้ความยินยอมตอบแบบสอบถาม จ�ำนวน
50 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ก�ำหนดกรอบเนื้อหาของแบบสอบถามด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ได้จากสังเคราะห์
เนื้อหาขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) จุดแข็งในการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ 2) จุดอ่อนในการผลิตและพัฒนาก�ำลัง
คนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อ 3) โอกาสในการผลิตและ พัฒนาก�ำลังคน
ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อ และ 4) อุปสรรคในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ในอุตสาหกรรม เซรามิกส์ภาคเหนือ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
(Content Validity) จ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์แบบสอบถามโดยจ�ำแนกเป็ นการใช้สถิติ
เชิงพรรณนาแสดงจ�ำนวนความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวิธีการด�ำเนินการไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยที่แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสนทนา
กลุ่มเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เชิญนักวิชาการสาขาเซรามิกส์
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก�ำแพงเพชร จ�ำนวน 10 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดขอบเขต การสนทนา ได้แก่ ทิศทาง
การพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
เทคนิคการประชุมระดมสมองและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การสัมภาษณ์เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ โดยที่แหล่งข้อมูลเป็ นผูป้ ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ตามรายชื่อผูป้ ระกอบการเซรามิกส์จากศูนย์วจิ ยั และพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 201 หน่วยงาน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์
และได้ผปู ้ ระกอบการที่ยนิ ยอมให้สมั ภาษณ์ จ�ำนวน 30 คน (Convenient or Volunteer
Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์รายบุคคลกึ่งโครงสร้าง (Guided
Interview) โดยก�ำหนดเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์จากขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพของ
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แบบสัมภาษณ์โดยใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญ (Content Validity) จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อหาความตรง
เชิงเนื้อหาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence : IOC)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารโดยการวิเคราะห์เชิ งเนื้อหา (Content Analysis)
ตามกรอบแนวคิด ในการวิจยั รวมทั้งข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่ม และ การสัมภาษณ์
เพื่อยกร่ างทิศทางการพัฒนาก�ำลังคน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
4. ประชุมระดมสมองวิพากษ์ ร่ างทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ภาคเหนือ โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เชิญนักวิชาการ คณาจารย์ ที่เป็ นผูส้ อน หรื อมีคุณวุฒิดา้ นเซรามิกส์ หรื อเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก�ำลังคนด้านเซรามิกส์ จ�ำนวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ ผูว้ จิ ยั ยกร่ างยุทธศาสตร์ดว้ ยเทคนิค TOWS Matrix ซึ่งเป็ นขั้นตอนการวิเคราะห์
หลังจากการวิเคราะห์ SWOT ในขั้นด�ำเนินการวิจยั ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ 1) กลยุทธ์การบริ หาร
เชิงรุ ก (SO Strategy) 2) กลยุทธ์การบริ หารเชิงแก้ไข (WO Strategy) 3) กลยุทธ์การบริ หาร
เชิงป้ องกัน (ST Strategy) 4) กลยุทธ์การบริ หารเชิงรับ (WT Strategy) และจัดประชุม
น�ำเสนอและวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนาก�ำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนื อ โดยที่แหล่งข้อมูล ที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูว้ จิ ยั ได้เชิญผูเ้ ข้าร่ วมการวิพากษ์ จ�ำนวน 20 คน ประกอบด้วยนักวิชาการเซรามิกส์กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ�ำนวน 10 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ�ำนวน 5 คน
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ จ�ำนวน 3 คน นายกสมาคมเครื่ องปั้นดินเผา
ล�ำปาง จ�ำนวน 1 คน และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 1 คน

ผลการศึกษา

ผลการวิจยั จ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการผลิตก�ำลังคนในกลุม่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 56)
และ มีอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 26) มีการศึกษาระดับปวส./อนุปริ ญญา (ร้อยละ 34) และ
มีประสบการณ์ทำ� งานในต�ำแหน่งปั จจุบนั มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 52) โดยมีผลสภาพ
การผลิตก�ำลังคนตามกรอบที่กำ� หนด ดังนี้
1. จุดแข็งในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อที่มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก มี 3 ประเด็นเรี ยงล�ำดับได้ ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดใหญ่
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มีศกั ยภาพการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตเพือ่ การส่งออก ( = 3.88) 2) ผูป้ ระกอบการ
มีประสบการณ์ มีเครื อข่ายสามารถรับสถานการณ์ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ( = 3.86)
และ 3) อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็ก บริ หารงานง่าย สามารถจัดการก�ำลังคนได้ง่าย
คล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน ( = 3.82)
2. จุดอ่อนในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือที่มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก มี 3 ประเด็นเรี ยงล�ำดับได้ ดังนี้ 1) ผูป้ ระกอบการเริ่ มมีแนวโน้ม
ไม่เพิ่มก�ำลังคนด้านเซรามิกส์เนื่องจากปัญหา ด้านเศรษฐกิจ ( = 4.12) 2) เกิดการแข่งขัน
ด้านราคาและคุณภาพจากสิ นค้าที่คล้าย ๆ กันภายในจังหวัดและภายในภาคเหนือ ( = 3.70)
และ 3) ก�ำลังคนในสถานประกอบการขาดความก้าวหน้าในอาชีพ เริ่ มรับงานแบบเหมา
และมีแนวโน้มออกไปเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อไปท�ำงานห้างมากกว่าโรงงาน ( = 3.42)
3. โอกาสในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อที่มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก มี 5 ประเด็นเรี ยงล�ำดับได้ ดังนี้ 1) อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดใหญ่
ที่ใช้เทคโนโลยีข้นั สูงเป็ นโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ( = 3.96) 2) สถาบัน
การศึกษามีเครื อข่ายการพัฒนาหลักสู ตรเซรามิกส์ และหลักสู ตรพลังงาน หลักสู ตร
การจัดการอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบการฝึ กงานกับโรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทุน
การศึกษา ( = 3.78) 3) ผูป้ ระกอบการยังมีความต้องการที่จะหาแนวทางและเทคโนโลยี
การผลิตใหม่ ความรู ้ดา้ นการตลาด รวมถึงก�ำลังคนที่แก้ไขปั ญหาในกระบวนการผลิตได้
( = 3.74) 4) สามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากรู ปแบบผลิตภัณฑ์ของเครื่ องปั้ น
ดินเผาพื้นบ้านในภาคเหนือได้ ( = 3.74) และ 5) ยุทธศาสตร์จงั หวัด ในเขตภาคเหนือ
เน้นไปที่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเปิ ดโอกาสให้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น ( = 3.62)
4 อุปสรรคในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มี 2 ประเด็นเรี ยงล�ำดับได้ดงั นี้ 1) สภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
แบบถดถอย ส่ งผลให้คำ� สั่งซื้ อลดลง ต้องลดก�ำลังการผลิตรวมถึงการปรับลดพนักงาน
( = 4.26) และ 2) สถานการณ์ดา้ นวัตถุดิบ ส่ งผลต่อมาตรฐานคุณภาพส่ วนผสมและ
กระบวนการผลิตเซรามิกส์ ( = 4.24)
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ผลการวิจยั พบว่า มีทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนใน 2 ด้าน ดังนี้
1. ทิศทางด้านการพัฒนาศักยภาพของก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
ได้แก่
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1.1 สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ มีความสนใจศึกษาและมีทศั นคติ
ที่ดีต่องานด้านเซรามิกส์
1.2 พัฒนาก�ำลังคนให้มีความรู ้และทักษะเชิงลึก แบบท�ำงานได้จริ งแก้ปัญหา
กระบวนการผลิต เซรามิกส์ได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะใหม่ ๆ โดยใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ น�ำมาพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อให้สินค้า
มีคุณภาพมาตรฐานและแข่งขันได้ โดยการมีส่วนร่ วมจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผูป้ ระกอบการ
1.3 เสริ มสร้างเพิ่มพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของก�ำลังคนในสถานประกอบการ
รวมถึงการเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วม เสริ มสร้างแรงจูงใจ และสร้างความผูกพันในองค์กร
1.4 เสริ มสร้างด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ของก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
1.5 พัฒนาก�ำลังคนให้เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง สามารถออกแบบสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ให้มีศกั ยภาพทางการตลาด โดยเน้นความเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามอัตลักษณ์
วัฒนธรรม วิถีชีวติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ยากต่อการเลียนแบบ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เสริ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1.6 พัฒนาก�ำลังคนให้สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีและเครื่ องจักรอัตโนมัติ
ในการผลิตมาช่วยเพื่อให้ผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย รวดเร็ ว ลดของเสี ย
ต้นทุนต�่ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่า
1.7 พัฒนาก�ำลังคนให้มที กั ษะการพัฒนาวัตถุดิบ แสวงหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่
สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กบั ผลิตภัณฑ์โดยการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ลดต้นทุนการผลิต
ปรับปรุ งคุณภาพการผลิต และการสร้างนวัตกรรมเซรามิกส์ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่อง
มุ่งสู่การจดลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบตั รเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
2. ทิศทางด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการของก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ
2.1 พัฒนาก�ำลังคนให้มที กั ษะด้านการบริ หารจัดการ การตลาดการขาย และการค้า
การลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ (Digital Market) และช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงเสริ มสร้าง
การคิดค้นรู ปแบบกิจกรรม ในการให้บริ การหลังการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้า
2.2 พัฒนาก�ำลังคนให้มีทกั ษะการเป็ นผูป้ ระกอบการเซรามิกส์แบบอาชีพอิสระ
หรื อแบบครอบครัวรวมถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และเสริ มสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อม คุณภาพอากาศ
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2.3 พัฒนาเครื อข่ายของก�ำลังในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ให้เกิดความร่ วมมือ
ระหว่างเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน และลด
การบริ หารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ส่ งเสริ มและเชื่อมโยง
ธุรกิจการค้าภายในกลุ่มจังหวัด รวมถึงการสร้างความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ ผลการวิจยั พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การผลิตก�ำลังคนให้เกิดทักษะใหม่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างและ
ใช้เทคโนโลยี และพัฒนาความรู ้วทิ ยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการ 6 กลยุทธ์ ดังนี้
1.1 ยกเลิกหรื อปรับปรุ งหลักสูตรที่ไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ
ของผูป้ ระกอบการ ความซ�้ำซ้อนกับบัณฑิตวิศวกรรมเซรามิกส์ และจัดให้มีหลักสูตรเน้น
ทักษะวิชาชีพทีห่ ลากหลายระดับ และตรงกับความสามารถในการจ้างงานของผูป้ ระกอบการ
1.2 ท�ำข้อตกลงความร่ วมมื อระหว่างสถาบันการศึ กษาที่ ผลิ ตบัณฑิ ตด้าน
เซรามิกส์ กับผูป้ ระกอบการในการพัฒนาระบบการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้น
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปั ญหา
ในกระบวนการผลิต
1.3 ปรับรู ปแบบการผลิตก�ำลังคนให้มีความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
เพือ่ วิจยั พัฒนาวัตถุดิบ ในการผลิตเซรามิกส์ การสร้างสูตรส่วนผสมใหม่ และสร้างนวัตกรรม
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพและลดต้นทุน การผลิตที่เป็ นรู ปธรรม
1.4 สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีข้นั สูง การวิเคราะห์ทดสอบทางเซรามิกส์
โดยผ่านการ ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ รวมถึงการเรี ยนและพัฒนา
ความรู ้จากเครื อข่ายผูเ้ ชี่ ยวชาญภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนางานด้าน
เซรามิกส์
1.5 พัฒนาระบบการศึกษาแบบ WiL (Work-integrated Learning) การเทียบโอน
ประสบการณ์ ระบบสะสมหน่ วยกิต (Credit Bank) และทุนการศึกษาในทุกสถาบัน
การศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านเซรามิกส์ให้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม
1.6 ปรับรู ปแบบการศึกษา รายวิชา และโครงการพิเศษภายในหลักสู ตรให้
เชื่อมโยงสอดคล้องกับทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการเซรามิกส์
2. การพัฒนาก�ำลังคนโดยยกระดับสมรรถนะก�ำลังคน พัฒนาและสร้างผูป้ ระกอบการใหม่
มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
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2.1 สร้างมาตรฐานวิชาชีพและเครื อข่ายการอบรม พัฒนาเป็ นศูนย์มาตรฐานวิชาชีพ
เซรามิกส์ ให้กำ� ลังคนในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ร่วมกับหน่วยประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในระดับชาติ
2.2 สถาบันการศึกษาต้องปรับปรุ งกระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างบัณฑิต
โดยเน้นให้เป็ นผูป้ ระกอบการเซรามิกส์ที่มีทกั ษะการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การตลาดเพือ่ การส่งออก การบริ หารระบบ การผลิตและทักษะภาษาต่างประเทศโดยร่ วมมือ
กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator : UBI) และเครื อข่ายภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.3 พัฒนาทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการและเสริ มสมรรถนะวิชาชีพเซรามิกส์ให้กบั
อาจารย์ร่วมกับผูป้ ระกอบการโดยบูรณาการร่ วมการกับการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
2.4 สถาบันการศึกษาและผูป้ ระกอบการ ประกาศยกย่อง เผยแพร่ ผลงาน
และศักยภาพ ของคนต้นแบบ เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้คนรุ่ นใหม่ รวมถึงการสร้างเวที
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของผูป้ ระกอบการที่มีประสบการณ์การบริ หารงานในการผลิตและ
การขายเซรามิกส์
2.5 สร้างแหล่งเรี ยนรู ้เพื่ออนุรักษ์ ต่อยอด ฟื้ นฟู รวบรวม เรื่ องราวของท้องถิ่น
โดยร่ วมมือกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ชุมชนและผูท้ ี่มาเรี ยน
และต้องบูรณาการกับการเรี ยนการสอน การวิจยั การท่องเที่ยว พัฒนาไปสู่ พานิชย์
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อสร้างต้นแบบการบริ หารจัดการ มีกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินการ 5 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 ผูป้ ระกอบการเปิ ดรับนักศึกษาหรื อบัณฑิตที่จบหลักสูตรการจัดการพลังงาน
การจัดการอุตสาหกรรม เข้ามาฝึ กประสบการณ์หรื อเข้ามาศึกษาวิจยั โดยเน้นหาเทคโนโลยี
ในการผลิตใหม่ ๆ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิต การวางระบบขั้นตอนในการท�ำงานให้ได้
งานเร็วและจ�ำนวนชิ้นงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้เพิม่ ขึ้น การลดพลังงาน โดยใช้ทรัพยากรให้คมุ ้ ค่าที่
สุ ดเพื่อพัฒนาองค์กร
3.2 สถาบันการศึกษาสร้างโจทย์วิจยั และบริ การวิชาการร่ วมกับผูป้ ระกอบการ
เพื่อพัฒนาระบบขั้นตอนในการท�ำงานที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ การควบคุมคุณภาพ การลด
ต้นทุน การลดพลังงานและสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าอันน�ำไปสู่การลดต้นทุน
เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
3.3 สร้างเครื อข่ายให้เกิดความร่ วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน พัฒนาการตลาด การขาย การบริ หารจัดการ และลด
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การบริ หารจัดการความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการสร้าง
ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
3.4 สร้างต้นแบบการบริ หารจัดการก�ำลังคนภายในสถานประกอบการทีห่ ลากหลาย
เพื่อการเรี ยนรู ้ ในการคิดสร้างสรรค์พฒั นางานและทักษะใหม่จนมีความเชี่ยวชาญ
3.5 เสริ มสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ของก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม การอยูร่ ่ วมกันเพื่อพัฒนาองค์กร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์เซรามิกส์ให้มี
อัตลักษณ์เฉพาะ มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการ 3 กลยุทธ์ ดังนี้
4.1 ค้นหาและพัฒนาการออกแบบเซรามิกส์ให้มีอตั ลักษณ์เฉพาะแตกต่างกัน
และตรงตาม ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รองรับส่ วนผสมจากวัตถุดิบแหล่งอื่นเพิ่มใน
กระบวนการผลิตเดิม เพื่อการเสริ มสร้างความสามารถทางการแข่งขัน
4.3 สถาบันการศึกษาที่ ผลิตบัณฑิ ตด้านเซรามิกส์ ร่วมมือเพื่อการวิจยั และ
บริ การวิชาการ โดยเน้น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ดา้ นเซรามิกส์ การแก้ปัญหา
กระบวนการผลิตให้กบั อุตสาหกรรม เซรามิกส์ขนาดเล็ก

สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ
เมื่อได้ผลการวิจยั ตามขั้นตอนที่กำ� หนด ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. สภาพการผลิตก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ พบว่า โรงานเซรามิกส์
ขนาดใหญ่ มีศกั ยภาพการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ผูป้ ระกอบการมีประสบการณ์ มีเครื อข่าย
ส่ วนโรงงานเซรามิกส์ขนาดเล็ก มีความคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน ซึ่งถือเป็ นปัจจัยส�ำคัญ
ที่เป็ นจุดแข็งในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนื อ ซึ่ งสอดคล้องกับ อังคณา วงค์ไชยา
(Wongchaiya, 2008) ที่พบว่า โรงงานขนาดใหญ่มีปัจจัยด้านเงินทุนจะสามารถเข้าถึงแหล่ง
เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ มากกว่าโรงงานขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก สอดคล้องกับ ณัฐพรพรรณ ปิ ยะอารี กลุ (Piya-Areekul, 2003) ที่ศึกษาศักยภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์แล้วพบว่า โรงงานเซรามิกส์ขนาดใหญ่ทำ� การผลิต
สิ นค้าแบบ Mass Production โดยมีเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ทนั สมัย ส่ วนโรงงานขนาดกลาง
และขนาดเล็ก มีจุดแข็งเรื่ องการบริ หารจัดการแบบอุปถัมภ์ ส่ วนปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
จะท�ำให้เกิดแนวโน้มไม่เพิ่มก�ำลังคน ในขณะที่มีการแข่งขันด้านราคาสิ นค้าทั้งภายใน
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และภายนอกจังหวัด ก�ำลังคนขาดความก้าวหน้า ซึ่ งถือเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่เป็ นจุดอ่อน
ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา โปธิ (Pothi, 2007) ที่พบว่า
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็กเป็ นกิจการที่มีการใช้แรงงานเฉลี่ย 1-25 คน ขาดการจัดการ
องค์กรและบุคลากร ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ แต่สามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ จากรู ปแบบผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือโดยการหาแนวทางและเทคโนโลยีการผลิตใหม่
ท�ำให้เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่เป็ นโอกาสในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับ Wongchaiya (2008) ที่พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่สุดที่ส่งผล
ต่อการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมเซรามิกส์จากอดีตถึงปัจจุบนั คือ ปัจจัยด้านการท่องเทีย่ ว
อีกทั้งการท่องเที่ยวยังมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การผลิต โดยเฉพาะโอกาสด้านการออกแบบสิ นค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
(Niche Market) ของโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ในขณะที่สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวแบบถดถอย สถานการณ์ดา้ นวัตถุดิบส่ งผลต่อมาตรฐานคุณภาพส่ วนผสม
เกิดการแข่งขันด้านราคาสิ นค้า คนรุ่ นใหม่ไม่นิยมเรี ยนสาขาเซรามิกส์ เครื่ องจักรอัตโนมัติ
และเทคโนโลยีใหม่จะเข้ามามีบทบาท หลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนเซรามิกส์
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ คือ ปั จจัยส�ำคัญที่เป็ นอุปสรรคในการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับ พรพรรณ ชื่นประเสริ ฐสุ ข
(Chuenprasertsuk, 2003) ที่พบว่า ข้อด้อย คือ คุณภาพวัตถุดิบไม่คงที่ ระดับการศึกษาของ
แรงงานต�ำ ่ ขาดนักออกแบบ ขาดเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ขาดความร่วมมือระหว่างผูผ้ ลิตด้วยกัน
และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ Piya-Areekul (2003) ที่พบว่า
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีจุดอ่อนในเรื่ องวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพไม่แน่นอน ซึ่ ง วรรณี เชาว์กิตติโสภณ (Chaokittisopon, 2003) ได้ศึกษาถึง
ผลกระทบของการเข้า WTO ของประเทศจีนที่มีต่อการส่ งออกเซรามิกส์ ของประเทศไทย
พบว่า ต้องท�ำให้มีกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น ต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ต้องเพิ่มรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มากขึ้น และต้องท�ำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ลดลงจากเดิม
ซึ่งประเด็นจากผลการศึกษานี้ยงั คงเป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
2. ทิศทางการพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ พบว่า เป็ นทิศทาง
การพัฒนาก�ำลังคน ใน 2 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) ทิศทางด้านการพัฒนาศักยภาพของก�ำลัง
คนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ ความรู ้และทักษะ
มาตรฐานอาชีพ ความสามารถในการแก้ปัญหา การมีส่วนร่ วม เสริ มสร้างแรงจูงใจ และ
สร้างความผูกพันในองค์กร คุณธรรมจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม เรี ยนรู ้และ
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พัฒนาตนเอง สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและเครื่ องจักรอัตโนมัติ
การพัฒนาวัตถุดิบและแสวงหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์
โดยการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุ งคุณภาพการผลิตและ
การสร้างนวัตกรรมเซรามิกส์ที่เป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การจดลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิบตั ร
เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ นงค์เยาว์ แสวงผล (Sawangpol,
2014) ที่พบว่า สมรรถนะบุคลากรด้านการมีส่วนร่ วม ด้านแรงจูงใจ และด้านความผูกพัน
ในองค์กรจะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพ การปฏิบตั ิงาน และ 2) ทิศทางด้านการพัฒนา
การบริ หารจัดการของก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ได้แก่ ทักษะด้านการ
บริ หารจัดการ การตลาดการขาย และการค้าการลงทุนผ่านช่องทางที่หลากหลาย การคิดค้น
รู ปแบบกิจกรรมในการให้บริ การหลังการขายเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กบั สิ นค้า ทักษะการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ เครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับ มานะ บรรณกุลพิพฒั น์ (Bannakulpipat, 2007) ที่พบว่า ผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ให้ความส�ำคัญกับลักษณะคุณภาพการบริ การ ด้านความสามารถ
ของพนักงานในการให้บริ การอย่างถูกต้อง ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า และความเชื่อถือได้ในมาตรฐานการให้บริ การ และสอดคล้องกับ Chaokittisopon
(2003) ที่ศึกษาถึงผลกระทบประเด็นการเข้าร่ วม WTO ของประเทศจีนที่มีต่อการส่ งออก
เซรามิกส์ของประเทศไทย พบว่า ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ขาดแคลนบุคลากรด้านการส่ งออก และขาดความรู ้ดา้ นการส่ งออก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือ ผลการวิจยั
สามารถสรุ ปได้ 4 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ ซึ่งสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาก�ำลังคน
และอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในภาคเหนื อได้เป็ นรู ปธรรมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาจริ ง
ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ การผลิตก�ำลังคนให้เกิดทักษะใหม่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การสร้างและ ใช้เทคโนโลยี และพัฒนาความรู ้วทิ ยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรม มีการด�ำเนินการ 6 กลยุทธ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Wongchaiya (2008)
ที่พบว่า ในขณะที่สถานการณ์ท่ีสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แบบถดถอย สถานการณ์ดา้ น
วัตถุดิบ ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของส่วนผสม เกิดการแข่งขันด้านราคาสินค้า คนรุ่ นใหม่
ไม่นิยมเรี ยนสาขาเซรามิกส์ เครื่ องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีใหม่จะเข้ามามีบทบาท
หลักสู ตร ของสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนเซรามิกส์ยงั ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ถือปั จจัยส�ำคัญที่เป็ นอุปสรรค ในการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนในอุตสาหกรรมเซรามิกส์
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ภาคเหนือ ซึ่ งสอดคล้องกับ อัญญาพร ถวิล (Tavil, 2009) ที่พบว่า ปั ญหาเรื่ องวัตถุดิบ
ที่นำ� มาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพือ่ การส่ งออกมีคุณสมบัติไม่ถึงมาตรฐานท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และปั ญหาด้านเทคโนโลยีการผลิต
ที่ลา้ สมัยหรื ออุปกรณ์การผลิตมีประสิ ทธิ ภาพน้อย ส่ งผลให้มีแนวโน้มเกิดการสู ญเสี ย
ระหว่างกระบวนการสูงขึ้น
3.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาก�ำลังคนโดยยกระดับสมรรถนะก�ำลังคน พัฒนา และ
สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ มีการด�ำเนิ นการ 5 กลยุทธ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Wongchaiya (2008) ที่พบว่า สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจที่ถดถอยส่ งผลให้คนรุ่ นใหม่
ไม่นิยมเรี ยนสาขาเซรามิกส์ ท�ำให้มีแนวโน้มขาดแคลนก�ำลังคนรุ่ นใหม่ ดังนั้นจึงต้อง
เร่ งพัฒนาก�ำลังคนในสถานประกอบการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เสริ มสร้างคน รุ่ นใหม่
ให้เห็นความส�ำคัญของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ อัคครัตน์
พูลกระจ่าง (Poolkrajang, 2019) ที่พบว่า ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งโดยการลดต้นทุน และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการท�ำงานให้สูงขึ้นโดยเฉพาะการเพิม่ สมรรถนะ
บุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่กต็ อ้ งมีความสามารถและสมรรถนะให้เพียงพอที่จะเริ่ มงาน
ได้ในทันทีเช่นเดียวกัน ซึ่งการสร้างมาตรฐานวิชาชีพจะช่วยยกระดับสมรรถนะของบุคคล
ให้เป็ นมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว
3.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการเพือ่ สร้างต้นแบบการบริ หารจัดการ
มีการด�ำเนินการ 5 กลยุทธ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐานิกา ปั ญจรัตน์ (Pancharat,
2002) ที่พบว่า อุตสาหกรรมเซรามิกส์ จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตในระดับพื้นฐาน ดังนั้น
กลยุทธ์สำ� คัญในการพัฒนาจึงจ�ำเป็ นต้องมีพฒั นาระบบการบริ หารจัดการภายในองค์กร
ซึ่ งสอดคล้องกับ นภดล อ�่ำดี (Amdee, 2008) ที่พบว่า การใช้กลยุทธ์การบริ หารจัดการ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการสร้างนวัตกรรม จะท�ำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ ว และผลการศึกษาของ อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ (Sakdasirorat, 2007) ที่พบว่า ในการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่ผปู ้ ระกอบการจ�ำเป็ นต้อง น�ำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
เช่น การเก็บข้อมูลของลูกค้า ด้านการตลาด การออกแบบลวดลาย ตลอดจนระบบพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และ ณัฐธรี แลกันธะ (Laekantha, 2010) ที่พบว่า การใช้
เทคโนโลยีเครื่ องจักรที่ทนั สมัย การวิจยั พัฒนาทั้งในด้านการลดของเสี ยจากการผลิต
การวิจยั เพือ่ พัฒนาสูตรดินให้มีคุณภาพ ตลอดจนกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการลดต้นทุน
ถือเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ในการผลิต ซึ่ งสอดคล้องกับ
ฐาปนพงษ์ ลาธุลี (Lathulee, 2007) ที่พบว่า องค์กรที่เสริ มสร้างมาตรการการปรับปรุ ง
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ประสิ ทธิภาพด้วยแนวคิดการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุน เช่น การน�ำความร้อนทิ้งมาอุ่น
วัตถุดิบหรื อชิ้นงาน เซรามิกส์ก่อนเข้าเตาเผาจะท�ำให้ประหยัดปริ มาณความร้อน ถือเป็ น
กลยุทธ์หนึ่งในการบริ หารจัดการองค์กร และ พิมลรัตน์ ลิมป์ ไพบูลย์ (Limpaiboon, 2008)
ที่พบว่า การใช้กลยุทธ์เพื่อพัฒนาก�ำลังคนให้มีความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีในการบริ หาร
จัดการจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ โดยเฉพาะด้าน
การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา กิตติจรัสศรี (Kitticharassri, 2003)
ที่พบว่า ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีความจ�ำเป็ นอย่างยิง่ เพื่อร่ วมหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการหาตลาดต่างประเทศให้เพิ่ม
มากยิง่ ขึ้น จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์ที่หลากหลายดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างต้นแบบการบริ หาร
จัดการกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในภาคเหนือได้ในที่สุด
3.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์
เซรามิกส์ให้มีอตั ลักษณ์เฉพาะ มีการด�ำเนินการ 3 กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของ Tavil (2009) ที่พบว่า ปั ญหาด้านการตลาดส�ำหรับการส่ งออก ส่ วนหนึ่ งมาจาก
การลอกเลียนแบบสิ นค้า และมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ Chaokittisopon (2003)
ที่พบว่า การส่ งออกเซรามิกส์ของประเทศไทยต้องใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ต้องเพิม่ รู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น และ Wongchaiya (2008) ที่พบว่า การออกแบบ
สิ นค้าที่ตอบสนองลูกค้าเฉพาะถือเป็ นโอกาสของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ และสอดคล้อง
กับ Sakdasirorat (2007) ที่พบว่า ศิลปะที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะจะช่วยป้ องกันการลอกเลียน
แบบจากคู่แข่งขันได้และสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กบั ลูกค้า จะเห็นได้วา่ กลยุทธ์ท้ งั 3 ด้าน
ถือเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ช่วยเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ในภาคเหนืออย่างยัง่ ยืน

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานระดับจังหวัด สมาคม องค์กรหรื อเครื อข่ายผูป้ ระกอบการเซรามิกส์
ภาคเหนือ ควรมีนโยบายในการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพิ่มเติมจากเครื อข่ายเดิมที่มี
อยูภ่ ายในจังหวัด โดยเฉพาะการสร้างเครื อข่าย ที่มีองค์ประกอบหลากหลายจากผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการด้านเซรามิกส์
2. หน่ วยงานระดับจังหวัดและองค์กรเครื อข่ายภาคเอกชน ควรมีนโยบายและ
แผนงานร่ วมกันเพื่อส่ งเสริ มและจัดให้มีการสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นอุตสาหกรรมเซรามิกส์
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เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ชุมชน เสริ มสร้าง แรงบันดาลใจให้คนรุ่ นใหม่ ให้สามารถ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและช่องทางการตลาดด้านเซรามิกส์ระดับภูมิภาค
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ควรมีคณะกรรมการเครื อข่ายที่หลากหลาย มีการเชิญนักวิชาการด้านเซรามิกส์
ทุกสถาบันจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาร่ วมแสดงผลงาน หรื อร่ วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ และเชื่อมโยงกับกิจกรรมระดับจังหวัดที่จดั เป็ นประจ�ำทุกปี โดยมีเป้ าหมาย
ให้อุตสาหกรรมเซรามิกส์ภาคเหนือเป็ นศูนย์กลางในระดับประเทศ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซรามิกส์ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
ใช้เป็ นแนวทาง ในการก�ำหนดแผนงานโครงการ และกิจกรรมในการพัฒนาก�ำลังคน
ในระยะสั้นและระยะกลาง รวมถึงก�ำลังคน ในสถานประกอบการสามารถน�ำไปเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับทิศทางดังกล่าวได้
ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการปรับปรุ งหรื อการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาระบบการศึกษาที่หลากหลาย
โดยปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการสอนและระบบการฝึ กวิชาชีพให้สอดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จากผลการวิจยั
2. ควรมีการก�ำหนดโจทย์วจิ ยั ที่มาจากความต้องการและสภาพปัญหาของอุตสาหกรรม
เซรามิกส์ ในภาคเหนือ เช่น การสร้างสูตรส่ วนผสม การออกแบบ การสร้างนวัตกรรม การ
แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต
3. สถาบันการศึกษาควรสร้างมาตรฐานวิชาชีพ โดยพัฒนาให้เป็ นศูนย์มาตรฐาน
วิชาชีพ เซรามิกส์สำ� หรับก�ำลังคนในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ร่วมกับ
หน่วยประเมินองค์การนักวิชาชีพในระดับชาติ
ข้ อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ในครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ได้กำ� หนดขอบเขตการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกส์
ภาคเหนือ ซึ่งอาจ มีความแตกต่างจากการศึกษาในภูมิภาคอื่น การน�ำใช้อา้ งอิงควรพิจารณา
ข้อจ�ำกัดต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ แยกประเภทตามก�ำลังคน และแยกประเภท
ตามขนาดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกส์
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับบริ การ และทบทวนสถานการณ์
ปั จจุบนั อีกครั้ง เพื่อจะได้ขอ้ มูลในการก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้
หลายมิติมากยิง่ ขึ้น
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