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เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน  และประสบการณ์        
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มาตราส่วน 3 ระดบั และ 5 ระดบั  มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.89 สถิติที�ใชไ้ดแ้ก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  
ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
(Scheffe's  Method)  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ                      
ภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
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พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย   
ไดแ้ก่ ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการปรับตวั

ทางดา้นราคา ด้านการปรับตัวทางด้านการส่งเสริมการขาย 3) เปรียบเทียบการปรับตัวของ              
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการทาํงานและรายได้ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน และความรู้ความเข้าใจ พบว่า            
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีอาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ประสบการณ์
ในการทาํงาน และความรู้ความเขา้ใจ ต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนผูป้ระกอบการที�มีเพศ และสถานภาพต่างกัน มีทัศนะการปรับตัว                       
ไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 

 The aims of this research were 1) to study the business adaptation of gems and jewelry 

entrepreneurs in the opinion of gems and jewelry association members in Chanthaburi Province  and 

2) compare the business adaptation of gems and jewelry entrepreneurs by gender, age, education, 

marital status, monthly family income, and work experience in the gems and jewelry business.  

The 188 entrepreneurs registered as members of gems and jewelry association with Office of 

Commercial Affairs Chanthaburi Province were chosen as a research sample group.  The questionnaire 

with the three and five rating scale with the reliability level of 0.89 was used as a research tool.  

The statistical analyses were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe test.   

 The research findings showed that  1) the overview cognition level of gems and jewelry 

entrepreneurs was moderate.  When each aspect was analyzed and sorted in descending order,   

the following aspects were revealed : domestic and overseas markets, competition promotion, and 

factors of production.  2) The overview business adaptation level of gems and jewelry entrepreneurs 

was moderate.  When each aspect was analyzed and sorted in descending order, the following 

aspects were revealed : the business adaptation of product, distribution, price, and promotion.      

3) When the business adaptation of gems and jewelry entrepreneurs with different gender, age, 

education, marital status, work experience, monthly family income, and cognition was compared, 

the results showed that the factors of different gender, age, education, marital status, work 

experience, monthly family income, and cognition in gems and jewelry entrepreneurs affected 

their opinions with the statistical significance level of .05.  The gems and jewelry entrepreneurs 

with different gender and status had no different attitudes towards the business adaptation.       
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 ประเทศไทยมีชื�อเสียงเป็นแหล่งผลิตอัญมณีที�สําคัญของโลก รวมทั% งเป็นผู ้ผลิต
ส่งออกอญัมณีและเครื�องประดับที�สําคญัระดบัแนวหน้าของโลก เนื�องจากฝีมือเป็นเลิศในการ
เจียระไน  ทั%งพลอยและเพชรไดส้วยงามเป็นที�ยอมรับของตลาดโลก ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาจึงมี
ผลทาํให้สามารถส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัไดเ้ป็นมูลค่าสูงและผูค้า้อญัมณีและเครื�องประดบั
ทุกมุมโลกใหค้วามไวว้างใจส่งอญัมณีเขา้มาเจียระไนที�ประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก อีกทั%งไทยยงัมี
ฝีมือในการประดิษฐ์เครื�องประดบั ได้ทดัเทียมกบัผูผ้ลิตชั%นนาํของโลกอีกด้วย (สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 2554 : 2) นอกจากนี% ไทยยงัมีความสามารถพิเศษ            
ซึ� งมีเพียงประเทศเดียวในโลก และถือเป็นภูมิปัญญาที�สําคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและ        
เครื�องประดบัของไทย และยงัไม่มีประเทศใดที�มีความสามารถเทียบเคียงประเทศไทยไดเ้ลย นั�นคือ
การหุงพลอย หรือการเผาพลอยที�มีสีไม่สวยงามให้เป็นพลอยที�มีความสวยงามและราคาสูงขึ%นได ้
(จิตติมา วิบูลยว์งศรี. 2548 : 2) อญัมณีและเครื�องประดบัเป็นอุตสาหกรรมที�สะอาดไม่ก่อมลภาวะ 
ลักษณะสินค้ามีความละเอียด อ่อนช้อยเหมาะกับนิสัยคนไทย ทําให้ผลผลิตที�ได้คุณภาพ             
เป็นที�ต้องการของตลาดต่างประเทศ และที�สําคัญอีกประการหนึ� งคือ แรงงานที� เข้ามาสู่                  
อุตสาหกรรมนี%  จะไดรั้บการฝึกฝนให้มีทกัษะ ปัจจุบนัช่างฝีมือในสาขาอญัมณีและเครื�องประดบั
ของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล (สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 2554 : 2) 
 อัญมณีและเครื� องประดับเป็นสินค้าส่งออกชั% นแนวหน้าอยู่ในอันดับ 5 ของไทย                
ในปี 2530 สัดส่วนประมาณร้อยละ 6.6 ของมูลค่าการส่งออก แต่ในระยะต่อมา สินคา้อญัมณี      
และเครื� องประดับเป็นสินค้าส่งออกสําคญัอนัดับ 3 ในปี 2535 มีสัดส่วนการส่งออกประมาณ      
ร้อยละ 4.4 ของมูลค่าการส่งออก และตกลงมาอนัดบั 4 ในปี 2537 และเป็นอนัดบั 5 และอนัดบั 6 
ในปี 2539 และ 2540 ตามลาํดบั (สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
2554 : 2) นบัตั%งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ประเทศไทยก็ประสบปัญหาความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
จากการปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตวั ค่าเงินบาทของไทยทรุดตํ�าลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้กิจการ           
อุตสาหกรรมที�อาศยัเงินกู้จากต่างประเทศ ประสบกบัปัญหาหนี% สินสูงขึ%นโดยฉับพลนั สําหรับ      
กิจการที�มีรายไดสิ้ทธิจากการนาํเขา้ การเปลี�ยนแปลงนี% ดูจะเป็นผลดีต่อรายไดร้ะยะสั%น แต่ก็มีผลต่อ
การสะสมทุนเพื�อยกมาตรฐาน เทคโนโลย ีเครื�องจกัร อุปกรณ์ ในระยะยาว วกิฤตเศรษฐกิจที�เกิดขึ%น
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ทาํใหเ้กิดความชะงกังนัในระบบเศรษฐกิจที�แทจ้ริงทั%งระบบและทาํใหกิ้จการทั%งใหญ่นอ้ยลม้ละลาย
ไปเป็นอนัมาก การเปลี�ยนแปลงเหล่านี% มีผลต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัต่างประเทศในระยะยาว อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัจาํเป็นตอ้งมีการทบทวนถึง
ปัญหาที�เกิดขึ%น และผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตและอุตสาหกรรมที�เชื�อมโยง เพื�อให้หน่วยงาน
ของรัฐที�เกี�ยวขอ้งสามารถปรับกลยุทธ์ได ้(มิ�งสรรพ ์ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 1) ปัจจุบนั          
มูลค่าการส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัของไทย ในปี 2554 ขยายตวัเพิ�มขึ%นร้อยละ 21.49 ถือเป็น
สินคา้ส่งออกที�สําคญัเป็นอนัดบัที� 3 ของไทย (สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเครื�องประดบั 
แห่งชาติ. ออนไลน์. 2552)   
 ปัจจุบนัรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม และการริเริ� มมาตรการที�จะอาํนวย 

ความสะดวกดา้นต่าง ๆ กบัผูป้ระกอบการ โดยเล็งเห็นความสําคญัของอุตสาหกรรม ในฐานะที�เป็น

แหล่งจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน และนํารายได้เข้าประเทศเป็นจํานวนมหาศาลในแต่ละปี           

ดว้ยนโยบายของรัฐบาลในปี 2552 เรื�องการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(Creative Economy)  

ซึ� งเป็นนโยบายที�ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที�สําคัญของประเทศไทย และอัญมณี       

และเครื� องประดับก็เป็นหนึ� งในแผนงาน เนื�องจากมีลักษณะเป็นงานที�ต้องใช้ความคิดและ

จินตนาการในการสร้างสรรคง์านเป็นอุตสาหกรรมที�สร้างรายได ้และเป็นแหล่งทรัพยากรอญัมณี

และเครื�องประดบัของโลก (กลุ่มวเิคราะห์ข่าวและฐานขอ้มูล สาํนกัโฆษก. ออนไลน์. 2552)  

 จันทบุรีก็ เป็นจังหวัดหนึ� งที� มี ชื� อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย ทั% งย ังเป็นผู ้นํา             
การเผาพลอยเพื�อเพิ�มมูลค่ามาช้านาน และยงัมั�งคั�งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สินค้าพื%นเมืองและ
เครื�องเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง พลอย ซึ� งเป็นอญัมณีที�มีมูลค่าสูงและส่งออกไดม้ากในช่วง    
20 ปีที�ผ่านมาโดยมีผูเ้ขา้มาทาํเหมืองพลอยจาํนวนมากมายจนกลายเป็นธุรกิจใหญ่ สร้างความรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจให้แก่จนัทบุรีเป็นอย่างมาก จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของการผลิตและการค้า    
อญัมณีและเครื�องประดบัของไทย ทาํให้มีการใชว้ตัถุดิบพลอยดิบภายในประเทศไทยเป็นจาํนวน
มากจนทาํให้ทรัพยากรแหล่งแร่อญัมณีเริ�มมีปริมาณลดลงและเริ�มหมดไป ดงันั%นในปัจจุบนัพ่อคา้
พลอยจนัทบุรีจึงรวมตวักนัลงทุนทาํเหมืองแสวงหาวตัถุดับพลอยก้อนจากต่างประเทศตั%งแต่ปี    
พ.ศ. 2515 โดยมีจาํนวนเงินลุงทุนเฉลี�ย 1,000 ลา้นบาทต่อปี ซึ� งประเทศที�ไปลงทุนไดแ้ก่ ออสเตรเลีย 
ศรีลงักาพม่า เวยีดนาม เขมร ลาว จีน อินเดีย บราซิล เคนยา่ ไนจีเรีย แทนซาเนีย โมแซมบิด มาลาวี
และมาดากสัการ์ โดยจะส่งออกพลอยดิบกลบัมาพฒันาเพื�อเพิ�มมูลค่าที�จนัทบุรี เฉพาะจงัหวดัจนัทบุรี
ไดส้ร้างรายไดจ้ากการคา้พลอยต่อปีเป็นจาํนวนนบัหมื�นลา้นบาท แต่ถึงแมว้่าจนัทบุรีจะมีชื�อเสียง
ในด้านการเจียระไนพลอยและการเป็นผูน้ําในการเผาพลอยเพื�อเพิ�มมูลค่านั%น แต่มูลค่าการค้า        
และการส่งออกเกือบทั%งหมดยงัคงอยู่ที�กรุงเทพฯ ประกอบกับธุรกิจอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรี        
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มีการพฒันาค่อนข้างช้าเมื�อเทียบกับประเทศคู่แข่งของไทย เช่น ศรีลังกา และจีน  ซึ� งมีความ          
ได้เปรียบไทยในด้านแหล่งวตัถุดิบ ต้นทุนแรงงานและประสบการณ์ การค้าระหว่างประเทศ         
ซึ� งหากปล่อยใหส้ภาวการณ์เป็นเช่นนี%  จงัหวดัจนัทบุรี คงตอ้งสูญเสียตลาดอญัมณีซึ� งมีมูลค่าส่งออก
ปีละหลายหมื�นลา้นบาทให้กบัประเทศคู่แข่งในไม่ช้า และจนัทบุรีไดต้ระหนักถึงปัญหาดงักล่าว     
จึงไดเ้ริ�มพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ เพื�อที�จะเพิ�มผลผลิตและมูลค่า  
ให้กบัผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั รวมไปถึงการเพิ�มผลิตภณัฑ์ให้กบัจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยเน้นยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าและการทาํการตลาดเพิ�มมากขึ% นเพื�อที�จะได้พัฒนา             
ทั% งด้านคุณภาพและมาตรฐานอัญมณีและเครื� องประดับ ของจังหวดัจันทบุรี (สถาบันคีนัน           
แห่งเอเชีย. 2549 : 1) จากสภาวการณ์ต่าง ๆ ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะศึกษาถึงการปรับตวั
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในทศันะของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั
จงัหวดัจนัทบุรี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ ในทศันะของ
สมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตาม 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดค้รอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน
เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบัและความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ผลของการวิจัยครั% งนี%  ท ําให้ทราบถึง การปรับตัวของผู ้ประกอบการอัญมณีและ         
เครื�องประดบั ในทศันะของสมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ในจงัหวดัจนัทบุรี 
ปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั การศึกษาครั% งนี%       
จึงเป็นการศึกษา เพื�อที�จะไดเ้ป็นแนวทางพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัของจงัหวดั
จนัทบุรีต่อไป 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัถึงเรื�อง การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในทศันะ
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตและขอ้กาํหนด
ในการศึกษาวจิยั ไวด้งันี%  
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 ประชากรที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจยั  ได้แก่  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดั
จนัทบุรี จาํนวน 371 คน (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี. CD-ROM. 2552) 
 2. กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดั
จนัทบุรี ซึ� งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี�  และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 188 คน 
 ตัวแปรที�จะศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็นดงันี%  

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.1.4 สถานภาพสมรส 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
   1.1.6 ประสบการณ์การทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั 
  1.2 ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัแบ่งเป็น   
4 ดา้น ดงันี%  
  2.1 การปรับตวัดา้นสินคา้  
  2.2 การปรับตวัดา้นราคา 
  2.3 การปรับตวัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
  2.4 การปรับตวัดา้นการส่งเสริมการขาย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การปรับตัว หมายถึง ความสามารถระดบับุคคลและองค์กรในการที�จะปรับสภาพ       
เพื�อเผชิญปัญหาที�เกิดขึ%นกบัตนเอง ทั%งทางดา้นปัญหาความตอ้งการ และปัญหาที�เกิดจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เพื�อรักษาดุลยภาพของความตอ้งการของบุคคลและสิ�งแวดลอ้ม 
 ผู้ประกอบการ หมายถึง ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ ที�จดทะเบียนกับ   
สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนับุรี (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี. CD-ROM. 2552) 
 อัญมณีและเครื�องประดับ หมายถึง เพชร พลอย ประเภทต่าง ๆ และเครื�องประดบัที�ทาํมาจาก 
นาก เงิน ทอง ทองคาํขาว หรือโลหะอื�น ๆ 
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 ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั%นสูงสุดของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั
จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี  
 ประสบการณ์ในการทํางานเกี�ยวกับอัญมณีและเครื�องประดับ หมายถึง ช่วงระยะเวลา          
ที�เริ�มทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั 
 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ ด้านปัจจยัการผลิต  
ดา้นการตลาดทั%งในและต่างประเทศ และดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั   

 การปรับตัวด้านสินค้า หมายถึง การผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพสูง หรือมีการออกแบบทนัสมยั 
แปลกใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 การปรับตัวด้านราคา หมายถึง ผูบ้ริโภคมีการปรับตวัทางด้านราคา เนื�องมาจากปัจจยั  
ต่าง ๆ เช่น ตน้ทุนการผลิต มูลค่าของสินคา้ หรือกลุ่มของผูบ้ริโภค 
 การปรับตัวด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง การศึกษาถึงการขยายตวัของตลาด   
ต่าง ๆ และศึกษาความตอ้งการของตลาด และช่องทางในการจาํหน่ายสินคา้ แล้วนาํมาปรับปรุง  
และพฒันาเพื�อใหไ้ดคุ้ณภาพทางดา้นต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม 
 การปรับตัวด้านการส่งเสริมการขาย หมายถึง การสื�อสารต่างๆ เพื�อทาํให้คนรู้จกักบัสินคา้ 
เช่น การจดังานแสดงสินคา้ตามสถานที�ต่าง ๆ ทั%งในและต่างประเทศ การให้ความรู้ความเขา้ใจ     
กบัลูกคา้ การบริการหลงัการขาย 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีเพศต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 2. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีอายตุ่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 3. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับที�มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปรับตวั    
แตกต่างกนั 
 4. ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที�มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีการปรับตัว     
แตกต่างกนั 
 5. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนต่างกนั มีการปรับตวั
แตกต่างกนั 
 6. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีประสบการณ์การทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณี
และเครื�องประดบัต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 7. ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีความรู้ความเขา้ใจต่างกนั มีการปรับตวั
แตกต่างกนั 

1.  ปัจจยัส่วนบุคล 
 1.1 เพศ 
 1.2 อาย ุ
 1.3 ระดบัการศึกษา 
 1.4 สถานภาพสมรส 
 1.5 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
 1.6 ประสบการณ์ในการทาํงาน เกี�ยวกบัอญัมณี

และเครื�องประดบั 
2.  ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ 
 2.1 ดา้นปัจจยัการผลิต 
 2.2 ดา้นการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
 2.3 ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั 

   

การปรับตวัของผูป้ระกอบการ 
อญัมณีและเครื�องประดบั มีดงันี%  
 1.  ดา้นสินคา้ 
 2.  ดา้นราคา 
 3.  ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 
 4.  ดา้นการส่งเสริมการขาย 
 

ตัวแปรตาม ( D.V. ) 

ตัวแปรต้น ( I.V.) 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการวิจยัเรื� อง การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในทศันะของ      
ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับจังหวดัจันทบุรี ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย              
ที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี+  
 1. แนวคิดเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั 
  1.1 ความรู้เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั 
  1.2 ววิฒันาการของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั 
  1.3 ประเภทของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัในประเทศไทย 
  1.4 ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัของประเทศไทย 
 2. แนวคิดเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการ 
  2.1 ความหมายของผูป้ระกอบการ 
  2.2 บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ 
  2.3 บทบาทของผูป้ระกอบการ 
  2.4 คุณสมบติัของผูป้ระกอบการ  
 3. แนวคิดเกี�ยวกบัการปรับตวั 
  3.1 ความหมายของการปรับตวั 
  3.2 การปรับตวัของผูป้ระกอบการไทย 
  3.3 ปัจจัยที� มีผลต่อการพัฒนาและการปรับตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและ          
เครื�องประดบัไทย 
  3.4 การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัในประเทศ 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัอญัมณแีละเครื�องประดับ 

 ความรู้เกี�ยวกบัอญัมณแีละเครื�องประดับ 
 1. อญัมณี หรือ เพชรพลอย (Gemstones) คือ รัตนชาติที�มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ (Minerals)      
ซึ� งเป็นสารอนินทรียที์�อยู่ในพื+นผิวของโลก และไดขุ้ดขึ+นมาแล้วนาํไปเจียระไน และขดัมนัหรือ 



 

 
 

8

แกะสลกัเป็นรูปต่าง ๆ หลงัจากนั+นจึงนาํมาใชท้าํเป็นอญัมณีเครื�องประดบั นอกจากนี+ ยงัมีสารอินทรีย์
บางชนิดไดถู้กเลือกเขา้มาเป็นอญัมณีดว้ย (พลัลภา  ศกัดารักษ.์ 2544 : 26) 
 2. แหล่งกาํเนิด อญัมณีเกิดจากสิ�งมีชีวิตและสิ�งไม่มีชีวิตที�เกิดขึ+นเองธรรมชาติ แบ่งเป็น 
2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 1) สารอินทรีย ์(Organic) 2) สารอนินทรีย ์(Inorganic) 
  2.1 สารอินทรีย ์(Organic) คือ อญัมณีที�ไดม้าจากสิ�งมีชีวิตที�ไม่มีโครงสร้างทางผลึก 
(Non-crystalline) ประกอบอยู ่และอะตอมภายในเรียงตวักนัอยา่งไม่เป็นระเบียบ เรียกอีกอย่างหนึ�งว่า 
“อสัญฐาน” (Amorphous) อญัมณีเหล่านี+ จะมีความแข็งและทนทานนอ้ยกว่าแร่อื�น ๆ ตวัอย่างเช่น 
อาํพนั (Amber) ไข่มุก (Pearl) หินปะการัง (Coral) กระ (Tortoise Shell) เปลือกหอย (Shell)         
ถ่านหิน (Jet) และงาชา้ง (Elephant Ivory) เป็นตน้ 
  2.2 สารอนินทรีย ์(Inorganic) คือ อญัมณีที�มาจากแร่ธาตุ (Minerals) ที�อยู่ใตผ้ิวโลก 
เกิดขึ+ นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างทางเคมีค่อนข้างคงที�  อะตอมภายในเรียงตัวกันอย่าง           
เป็นระเบียบในรูปของผลึก (Crystals) ที�เกาะติดขึ+ นมาเป็นรูปลกัษณะต่าง ๆ เป็นเหลี�ยมเป็นมุม       
ผิวผลึกเรียบเหมือนกบัว่าถูกฝนหรือตดัให้เรียบ ผลึกแต่ละชนิดจะมีธาตุประกอบทางเคมีของมนัเอง 
โครงสร้างทางเคมีประกอบดว้ยยูนิตเซลล์ (Unit Cell) ซึ� งเป็นอะตอมที�เล็กที�สุด และเรียงตวักนั
อย่างเป็นระเบียบยูนิตเซลล์จะทบัถมกนัเกิดเป็นผลึกในรูปต่าง ๆ เช่น ผลึกของเกลือแร่ (NaCl)   
สารต่าง ๆ ที�จะตกผลึก (Crystallize) จะตอ้งอาศยัเวลา เนื+อที� และอุณหภูมิพอเพียงที�สารเหล่านั+น  
จะตกผลึกได้ ถ้าองค์ประกอบต่างๆ อาํนวยและความเหมาะสม จะได้ผลึกที�สวยงามและใหญ่        
แต่ถา้องคป์ระกอบต่าง ๆ ไม่เหมาะสม ผลึกจะก่อตวัไดไ้ม่ดีเท่าที�ควร อาจจะทาํให้หนา้ผลึกไม่เด่นชดั
และเกาะติดกนัเป็นกองใหญ่ เรียกวา่ “มาซซีฟว”์ (Massive) 
  2.3 พลอยและอญัมณีอื�น ๆ (Gems Precious and Stone) สามารถจาํแนกออกเป็น         

2 ประเภท คือ พลอยเนื+อแข็ง (Precious Stone) ไดแ้ก่ ทบัทิม ไพลิน เป็นตน้ และพลอยเนื+ออ่อน 
(Semi Precious Stone) ไดแ้ก่ เพทาย โกเมน เป็นตน้ เดิมแหล่งผลิตพลอยสีมี 5 แห่ง คือ สหรัฐอเมริกา 

อเมริกาใต ้พม่า ศรีลงักา และไทย แมปั้จจุบนัมีการใช้วตัถุดิบไปมากและพลอยที�ขุดพบในไทย      

ก็ลดลงมากดว้ย แต่ประเทศไทยก็ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้พลอยที�ใหญ่แห่งหนึ� งของโลกเนื�องจาก    
มีความสามารถพิเศษในการหุงหรือเผาพลอย เพื�อเพิ�มคุณภาพของพลอย รวมทั+งฝีมือการเจียระไน  

ที�เป็นที�ยอมรับของตลาดโลก 

  2.4 เพชร (Daimond) มีแหล่งผลิตที�สําคัญอยู่ ที�ออสเตรเลีย แซร์ บอตสวานา             
สหพนัธรัฐเชีย แอฟริกาใต ้องัโกลา อินโดนีเซีย และจีน โดยผลผลิตเพชรที�ยงัไม่ไดเ้จียระไนนั+น
ร้อยละ 20 จะขายในตลาดเสรี แต่ร้อยละ 80 จะขายผ่านศูนย์กลางการซื+อขายอัญมณี (Central  
Selling Organization : CSO)  ซึ� งเป็นเครือข่ายของบริษทั De Beer ที�จดัตั+งขึ+นเพื�อจดัซื+อ จดัชั+นคุณภาพ 
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และจาํหน่ายเพชรให้แหล่งเจียระไน ที�เป็นศูนยก์ลางคา้เพชรใหญ่ในโลก ซึ� งขณะนี+ มีอยู ่4 แห่ง คือ  
แอนต์เวิร์ป (Antwerp) ในประเทศเบลเยี�ยม  นิวยอร์ค (New York) ในประเทศสหรัฐอเมริกา         
รามาด ยา่น (Ramat Gan)  ในประเทศอิสราเอล  และมุมไบ (Mumbai) ในประเทศอินเดีย  
  2.5 ไข่มุก (Pearl) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ  1) มุกอะโคยา (Akoya Pearls) เป็นมุก  
ที�มีการซื+อขายมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าซื+อขายมุกทุกชนิดรวมกนั และยงัเป็นมุกเลี+ยง
ชนิดแรกที�ผลิตได้ในโลก ญี�ปุ่นเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้ามุกของโลก แต่ในช่วง 10 ปี         
ที�ผา่นมานี+  จีนไดข้ยายการผลิตมุขอะโคยาและมุกนํ+ าจืด โดยมีการพฒันาคุณภาพและขนาดของเม็ด 
จึงทาํใหฮ่้องกงกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้มุกของโลกอีกแห่งหนึ�ง  2) มุกเซาทซี์ (South Sea Pearls) 
เป็นมุกที�มีราคาต่อหน่วยสูงสุด ปัจจุบนัออสเตรเลียเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที�สุด โดยผลิตไดปี้ละ 1.3 ตนั 
รองลงมา ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  3) มุกนํ+าจืด (Freshwater Pearls) จีนเป็นผูผ้ลิตมุกนํ+ าจืด
รายใหญ่ของโลก โดยความตอ้งการมุกดงักล่าวมีแนวโน้มเพิ�มขึ+ น แต่ปัญหาหลักของการผลิต     
และการคา้ มุกนํ+ าจืด คือ ผูผ้ลิตของจีนไม่ไดค้วบคุมการผลิต ทาํให้ราคามุกนํ+ าจืดมีแนวโนม้ลดลง 
เพราะมีปริมาณการผลิตมากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตามมุกนํ+ าจืดของจีนได้มีการพฒันา          
ใหมี้รูปร่างกลมและขนาดใหญ่ขึ+น จึงทาํใหมุ้กนํ+าจืดที�มีคุณภาพดีและขนาดใหญ่ มีราคาสูงขึ+น 
 3. การปรับปรุงคุณภาพอญัมณี  สําหรับการปรับปรุงคุณภาพอญัมณีถือเป็นอีกขั+นตอนหนึ�ง

ในการเพิ�มมูลค่าให้แก่อญัมณี ซึ� งในปัจจุบนัเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพอญัมณีนั+นมีมากมาย 

เช่น การใช้ความร้อนเผา การฉายรังสี การดูดซึมสี และการอุดรอยแตกในอญัมณีด้วยนํ+ ามัน           

มีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื�องจากสามารถปรับเปลี�ยนโครงสร้างและสีของพลอยเพื�อเพิ�มคุณค่า  

และราคา การเผาพลอย เป็นการปรับปรุงคุณภาพโดยมีแนวคิดมาจากการเกิดและการเปลี�ยนสภาพ

ของอญัมณีตามธรรมชาติอนัเป็นนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีของไทยที�ยิ�งใหญ่ชิ+นหนึ�ง ซึ� งถูกคิดคน้

และพฒันามาในเชิงพาณิชยอ์ยา่งจริงจงัเมื�อกว่าสามสิบปีก่อนการเผาพลอยเป็นการปรับปรุงคุณภาพ 

ที�มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ�มมูลค่าพลอยได้หลายเท่าตัว นิยมใช้ปรับปรุงคุณภาพพลอย          

ในตระกูล คอรัลดัม เช่น ทับทิม พลอยไพลินและบุษราคัม (สถาบันวิจัยและพฒันาอัญมณี          

และเครื�องประดบัแห่งชาติ. 2547 : 32 ; มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 81)  

 4. การเจียระไนอญัมณี พลอยดิบที�ขุดได้หรือนาํเขา้มาจะถูกคดัเลือกโดยแยกประเภท 
ตรวจสอบความแข็ง คุณภาพของลกัษณะของนํ+ าและสี แลว้นาํพลอยไปลา้งให้สะอาด แลว้จึงนาํ
พลอยนั+นไปเผาเผื�อให้สีของพลอยสวยขึ+น จึงนาํมาเจียระไน หัวใจของการเจียระไนอญัมณีก็คือ 
การตั+งนํ+ า หรือการกาํหนดเหลี�ยมมุมในการเจียระไนตามลักษณะแนวผลึกและตาํหนิต่าง ๆ        
ของเม็ดอญัมณี เพื�อที�จะรักษานํ+ าหนกัของอญัมณีที�เจียระไนแลว้ให้เหลืออยูม่ากที�สุดโดยจะตอ้งมี
การรับและสะท้อนแสงสูงที� สุดด้วยเช่นกัน ทั+ งนี+ ต้องอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เรื� องการหักเห          
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และการกระจายของแสงตลอดจนโครงสร้างผลึกและรอยแตกประเภทต่างๆ และยงัตอ้งอาศยั      
คนที�มีความชาํนาญ และมีประสบการณ์ ในการเจียระไนอญัมณีอีกดว้ย จึงจะทาํให้อญัมณีสวยงาม
อยา่งมีคุณภาพ (จิตติมา วบิูลยว์งศรี. 2548 : 25 ; มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 82)  
 5. การวิเคราะห์ตรวจสอบอญัมณี ปัจจุบนัมีการสร้างมาตรฐานเพื�อควบคุมคุณภาพสินคา้
หลากหลายชนิด แต่พลอยยงัไม่มีมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดใช้ แต่มีมาตรฐานจากผูบ้ริโภคได้แก่ 
ลกัษณะการกาํเนิดของพลอยตามธรรมชาติ ประวติัการปรับปรุงคุณภาพ เป็นตน้ ส่วนในดา้นมาตรฐาน
สีพลอยนั+น ไดมี้องคก์รที�การดาํเนินการสร้างมาตรฐานพลอยสี เช่น สมาคมอญัมณีนานาชาติ เป็น
ต้น แต่การสร้างมาตรฐานสียงัไม่เป็นที�นิยมใช้นักเนื�องจากยงัไม่มีเทคโนโลยีในการเทียบสี           
ที�มีความเที�ยงตรงและความพึงพอใจของผูบ้ริโภค ในสีของอญัมณีมีการเปลี�ยนแปลงไปเรื�อย ๆ 
และในปัจจุบนัมีองคก์รดาํเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบอญัมณีในประเทศไทยหลายราย  แต่ละแห่ง
ล้วนมีเครื� องมืออุปกรณ์ที�ทันสมัยและเป็นที�ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ             
ออกใบรับรองไดท้ั+งเพชรและพลอย และมีการศึกษาวิจยัวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างต่อเนื�อง   
จึงนบัไดว้่า การวิเคราะห์ตรวจสอบ อญัมณีในประเทศไทยนั+นมีเทคโนโลยีและไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัสากล (มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 83) 
 6. ความรู้เกี�ยวกบัเครื�องประดบั เครื�องประดบั (Jewelry) แหล่งผลิตและศูนยก์ลางการคา้
เครื�องประดบัที�สาํคญั ส่วนใหญ่จะอยูใ่นสหภาพยุโรป เนื�องจากมีเทคโนโลยีการผลิตสูง  ทาํให้สินคา้
มีคุณภาพและรูปแบบเป็นที�ต้องการของตลาด ได้แก่  อิตาลี  เป็นผู ้ส่ งออกเครื� องประดับแท ้               
มากเป็นอนัดบัหนึ� งของโลกมาโดยตลอด ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายย่อย แต่มีความชาํนาญ   
และใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตสูง เช่น การชุบ และผสมโลหะ รวมทั+งเป็นผูน้าํดา้นแฟชั�นการออกแบบ 
เครื�องประดบัจากอิตาลีจึงเป็นสินคา้ในตลาดระดบัสูง และเป็นที�นิยมของตลาดทั+งในดา้นของคุณภาพ
และรูปแบบ และสวิสเซอร์แลนด์ มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ทั+ งนี+ เพราะ           
สวิสเซอร์แลนด์เป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและเครื�องประดบัที�สําคญัของโลก มีการจดังานแสดง
สินคา้ใหญ่ ๆ เป็นประจาํ ขณะที�ประชากรมีกาํลงัซื+อสูงรวมทั+งมีการนาํเขา้เพื�อส่งออกต่อไปยงั
ประเทศต่าง ๆ (Re-export) ส่วนฮ่องกง อุตสาหกรรมการผลิตอญัมณีและเครื�องประดบัของฮ่องกง
เป็นสินคา้หนึ�งในไม่กี�ชนิด ที�ยงัคงมีโรงงานผลิตเหลืออยู่ในฮ่องกง เครื�องประดบัที�ฮ่องกงส่งออก 
ร้อยละ 70 ผลิตในฮ่องกง ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นการนาํเขา้เพื�อส่งออก (Re-export) ซึ� งประมาณ 
ร้อยละ 54 ของอญัมณีและเครื�องประดบัที�ฮ่องกงนาํเขา้เพื�อส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สําหรับ   อุตสาหกรรมเครื�องประดบัของไทยนั+น จะมีทั+งเครื� องประดบัแท้ และเครื�องประดบัเทียม     
ซึ� งในปัจจุบนันับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ� งที�มีความสําคญัต่อ การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื�องจากก่อให้เกิดการสร้างงานที�เกี�ยวเนื�องกนั และนอกจากนี+ก็ยงัมีความรู้ในดา้นต่าง ๆ ที�สําคญั 
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ที�ผูป้ระกอบการควรมีความรู้และความเขา้ใจใหม้ากขึ+น เพื�อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  มีดงัต่อไปนี+  (มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 84 ; พลัลภา  ศกัดารักษ.์ 2544 : 28) 
 7. การออกแบบเครื�องประดบั การออกแบบของนกัออกในไทยเรายงัขาดความเขา้ใจ   
ในการออกแบบผลิตภณัฑ์เชิงอุตสาหกรรม โดยไม่สามารถเชื�อมโยงระหวา่งการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ขอ้มูลการตลาด และกระบวนการผลิต จะยงัคงประสบสภาวะการออกแบบผลิตภณัฑ์ที�ไม่สามารถ
ผลิตได้จริง หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที�ไม่เป็นที�ต้องการของตลาดอยู่ในขณะนี+  สําหรับ
เทคโนโลยีในการออกแบบนั+น ในปัจจุบนัมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบผลิตภณัฑ์อญัมณี
และเครื� องประดบัโดยเฉพาะอยู่หลายโปรแกรมด้วยกนั แต่อย่างไรก็ดี การจะพฒันาโปรแกรม
สาํหรับช่วยออกแบบเครื�องประดบันั+น ผูพ้ฒันาจะตอ้งมีความเขา้ใจในกระบวนการผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม และทักษะความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ มิเช่นนั+ นโปรแกรม               
ที�พฒันาขึ+นมา อาจไม่ไดรั้บการใชง้านอยา่งไดป้ระสิทธิภาพอยา่งเต็มที�นกั ส่วนผูป้ระกอบการนั+น
บริษทัผูน้ําการผลิตเพียงไม่กี�รายที�นําการออกแบบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ    
ตลอดจนเทคโนโลยผีลิตตน้แบบและแม่พิมพค์วามเร็วสูง ส่วนบริษทัอื�น ๆ ยงัใชก้ารออกแบบดว้ยมือ 
 8. การผลิตเครื�องประดบั การผลิตเครื�องประดบัของไทยกว่าร้อยละ 80 เป็นการผลิต  
เพื�อส่งออก ซึ� งผูผ้ลิตที�ผลิตเพื�อส่งออก จะผลิตโดยใชเ้ครื�องมือและเครื�องจกัรเป็นสําคญัในการผลิต 
แต่อยา่งไรก็ตามในกระบวนการผลิตเครื�องประดบัก็ยงัคงมีการใชแ้รงงานในการผลิต ในหลายขั+นตอน 
เช่น การคัดพลอยเพื�อประกอบเป็นเครื� องประดับย ังคงต้องใช้แรงงานคนคัดด้วยสายตา                
การฝังอญัมณีลงบนตวัเรือนโลหะซึ� งต้องอาศยัความชาํนาญและความละเอียดอ่อนของช่างฝัง                
ซึ� งในปัจจุบันสามารถแยกวิธีผลิตเครื� องประดับอัญมณีได้ 2 แบบ คือ (มิ�งสรรพ์  ขาวสะอาด         
และคณะ.  2545 : 86 - 89) 
  8.1 การผลิตตวัเรือนดว้ยมือ เป็นวิธีที�เหมาะสําหรับการผลิตเครื�องประดบัที�มีราคาสูง 
เนน้ความละเอียดของงานที�มีการออกแบบตวัเรือนเป็นพิเศษ และมีการผลิตในปริมาณนอ้ย  
  8.2 การผลิตด้วยเครื� องมือหรือเครื� องจักร เหมาะสําหรับการผลิตในปริมาณมาก     
โดยมีรูปแบบของสินคา้ที�ไม่ซับซ้อนมากนกั ส่วนใหญ่เป็นการผลิตในลกัษณะของอุตสาหกรรม 
การผลิตในลกัษณะนี+ มีต้นทุนการผลิตที�ต ํ�า สินค้าที�ผลิตไม่เน้นรูปแบบที�พิเศษ และขั+นตอน         
ในการผลิตนั+นมีดงัต่อไปนี+   
 9. การขึ+นรูปโลหะ การขึ+นรูปโลหะนั+น นอกจากการตีดว้ยมือแบบดั+งเดิมซึ� งใชใ้นโรงงาน
ขนาดเล็กและในระดบัครัวเรือนแลว้ ในโรงงานที�เน้นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมใช้วิธีการหล่อ 
การปั+ ม  การทอสร้อย และการชุบขึ+ นรูป การตีด้วยมือนั+ น  เ นื� องจากมีการสะสมความรู้                  
และประสบการณ์มาหลายชั�วอายุคน จึงแทบจะไม่พบปัญหาทางเทคนิค นอกจากปัญหาอตัราการผลิต                   
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ที�ไม่สามารถสนองความตอ้งการ ของภาคอุตสาหกรรมได ้สําหรับการหล่อนั+น เป็นเทคนิคที�ให ้  
ในอุตสาหกรรมการผลิตทองคาํ เงิน และแพลทินมั มากกว่า 25 ปี จึงมีการพฒันามาอย่างต่อเนื�อง
จากการใช้เทคนิคหล่อเหวี�ยงแบบมาเป็นหล่อสูญญากาศแบบใหม่เนื�องจากใช้งานง่ายกว่าและ      
ให้ผลดีกว่า แต่อย่างไรก็ดีผูผ้ลิตส่วนใหญ่ยงัไม่สมารถปรับตวัในด้านการควบคุมคุณภาพและ     
การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ทนักบัเทคโนโลยีการหล่อแบบสูญญากาศ จึงยงัประสบปัญหา     
ในการหล่อ เช่น ความไม่สมํ�าเสมอของเนื+องานโลหะ ณ ตาํแหน่งต่าง ๆ กนัในแม่พิมพชิ์+นเดียว 
นอกจากนี+ยงัพบรอยตาํหนิบนเนื+อโลหะแทบทุกครั+ งของการหล่อ เป็นตน้ 
 10. การประกอบตวัเรือน การประกอบตวัเรือนซึ� งไดแ้ก่ การประกอบอญัมณีในตวัเรือน

เครื�องประดบั ตลอดจนการฝังอญัมณีนั+น ปัจจุบนัยงัใช้แรงงานฝีมือ เนื�องจากเป็นงานที�ตอ้งอาศยั

ทกัษะฝีมือ แต่ได้มีการพฒันานาํเครื�องมือหลายประเภทมาใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเหมาะพอดี   

และส่งเสริมประสิทธิภาพในการทาํงาน รวมทั+งลดความลาํบากในการใชก้าํลงังานมนุษยด์ว้ย 

 11. การขดัผวิชิ+นงานขั+นสุดทา้ย การขดัผิวชิ+นงานขนัสุดทา้ย เป็นเทคนิคเพื�อความสวยงาม

และความน่าจบัตอ้งน่าใช ้โดยมีเทคนิคต่าง ๆ มากมาย เช่น การเคลือบดว้ยไฟฟ้า การขดัดว้ยเส้นใย

ต่าง ๆ การขดัดว้ยวสัดุขดัสีเพื�อใหเ้กิดความเรียบและมนัวาว เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี+  ส่วนใหญ่เกิดจาก

จินตนาการสร้างสรรค์ ประยุกต์วสัดุเครื� องมือใกล้ตวัต่าง ๆ มาใช้แทบทั+งสิ+น แต่อย่างไรก็ตาม    

การเลือกใช้เทคนิคให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ ตอ้งเลือกให้ถูกตอ้งให้ไดเ้นื+อตรงกบัที�ออกแบบไว ้

การเลือกใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ� งหรือการนาํเทคนิคมาใช้รวมกันเรียงก่อนหลงัอย่างใดนั+น       

จึงขึ+ นอยู่กับทักษะความชํานาญของผู ้ผลิตเป็นอย่างมาก โดยเทคนิคและการเลือกใช้เทคนิค                

ถือเป็นทั+งศาสตร์และศิลป์ที�มีความปราณีตซับซ้อนเป็นอย่างยิ�ง จดัได้ว่าเป็นทกัษะความชาํนาญ      

ที�เกิดจากการสะสม จะจดัไดว้า่เป็นมรดกอยา่งหนึ�งในอุตสาหกรรมเครื�องประดบัของไทย 

 ววิฒันาการของอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื�องประดับ 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื� องประดับสามารถแยกพฒันาการออกเป็น 3 ระยะ ดงันี+       

(มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 9)  

 1. ระยะแรก : อุตสาหกรรมขนาดย่อม (ก่อนปี พ.ศ. 2529)  อุตสาหกรรมอญัมณี        

และเครื� องประดับของไทยเริ� มตน้จากการเป็นศูนย์กลางการค้าพลอย และการเจียระไนพลอย      

โดยเริ� มที�จงัหวดัจนัทบุรี เนื�องจากพื+นที�ดังกล่าวเคยอุดมไปด้วยสินแร่ที�มีค่า ประกอบกับยงัมี      

ช่างเจียระไนที�มีฝีมือจนเป็นที�ยอมรับกนัทั�วโลก ทาํใหป้ระเทศไทยกลายเป็นแหล่งเจียระไนอญัมณี

ให้กบัประเทศต่าง ๆ ส่งผลทาํให้อญัมณีของไทย เป็นที�รู้จกัในวงการอญัมณีโลกมากขึ+น และเริ�ม 

ส่งออกเป็นสินคา้ที�นาํรายไดเ้ขา้ประเทศ 



 

 
 

13

  เมื�อรัฐบาลมีนโยบายในส่งเสริมอุตสาหกรรมนี+ ในปี พ.ศ. 2520 และในปีเดียวกนันี+   
รัฐบาลยงัได้ยกเวน้ภาษีนาํเขา้และภาษีการคา้พลอยดิบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลได้ยกเวน้     
ภาษีนาํเขา้ ภาษีการคา้เพชรพลอยที�เจียระไนแลว้ และในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลไดย้กเลิกภาษีการคา้
และภาษีเทศบาล รวมร้อยละ 3.3 สําหรับสินคา้ส่งออก จากการส่งเสริมอย่างจริงจงัตั+งแต่ปี พ.ศ. 2520 
อาจเป็นส่วนหนึ�งที�ทาํให้อุตสาหกรรมนี+ สามารถส่งออกไดเ้พิ�มขึ+นอยา่งต่อเนื�องตลอดช่วงระยะเวลา
ตั+งแต่ปี พ.ศ. 2520 - 2528 โดยมีอตัราการเจริญเติบโตของการส่งออกเฉลี�ยร้อยละ 28.9 ต่อปี (ยกเวน้ 
ในปี พ.ศ. 2524  ซึ� งเป็นปีที�ทั�วโลกประสบกบัปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า ทาํให้การส่งออกอญัมณี
และเครื�องประดบั ซึ� งจดัเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยลดลง) 
 2. ระยะที�สอง : ยุคทองของอุตสาหกรรม (ช่วงปี พ.ศ. 2529 - 2533)  ในปี พ.ศ. 2529 -
2533 นบัไดว้า่เป็นยุคทองของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัของประเทศไทย โดยในช่วง
ระหวา่งปี พ.ศ. 2529 - 2533 อุตสาหกรรมนี+ มีอตัราการขยายตวัของการส่งออกเพิ�มขึ+นอยา่งรวดเร็ว 
โดยมีอตัราการเจริญเติบโตของการส่งออกเฉลี�ยร้อยละ 34.6 ต่อปี เนื�องจากในช่วงระยะเวลา         
ดงักล่าวเป็นช่วงที�มีอตัราการขยายตวัของตลาดส่งออกไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 
หรือญี� ปุ่น ต่างมีอัตราการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื�องจน ทาํให้ประเทศไทยกลายเป็นผู ้
ส่งออกอญัมณีและเครื�องประดบัที�สําคญัติดหนึ� งในสิบของโลกมาโดยตลอด และในที�สุดรัฐบาล   
ก็ได ้ มีการวางแผนเพื�อการพฒันาอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั โดยตั+งเป้าหมายไวว้า่จะ
กา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางแห่งการคา้อญัมณีแห่งหนึ�งของโลกในระยะเวลาอนัใกล ้
  สําหรับในยุคทองของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื� องประดับภาครัฐมีนโยบาย          
ที�สาํคญั ในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลอนุญาติใหผู้ซื้+อทองคาํของทางการเพื�อส่งออกไดรั้บการยกเวน้ภาษี
การคา้ เพราะทองเปรียบเสมือนเงินตรา ซึ� งนโยบายดงักล่าวมีผลสําคญัต่อการลดตน้ทุนของผูผ้ลิต
เครื�องประดบั และต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ไดมี้การยกเวน้ภาษีการคา้สําหรับรายรับจากการนาํเขา้ทองคาํ 
และเก็บไวใ้นคลงัทองคาํของทางการ (เฉพาะที�ขายให้กบัผูส่้งออก) มีการจดัตั+งคลงัสินคา้ทณัฑ์บน 
ยกเวน้การเก็บภาษีนาํเขา้และส่งออก 
 3. ระยะที�สาม : ยุคแข่งขนัที�ไร้พรมแดน (หลงัปี พ.ศ. 2533)  หลงัปี พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา 
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัมีอตัราการเจริญเติบโตในทิศทางที�ลดลง เมื�อเปรียบเทียบกบั
ช่วงที�ผ่านมาหรือกล่าวได้ว่าเป็นการชะลอตวัของการเติบโต เนื�องจากในช่วงเวลาดงักล่าวเริ�มมี  
การปรับระบบการจดัเก็บภาษีจากภาษีการคา้เป็นภาษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) มีผลทาํให้ผูป้ระกอบการ
โดยเฉพาะรายเล็กไม่สามารถเรียกคืนภาษีจากสรรพากรได ้ทาํให้ตอ้งกาํหนดราคาเพิ�มขึ+นตามอตัรา
ภาษีมูลค่าเพิ�ม ส่งผลให้ราคาของสินคา้ของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอื�น ๆ ที�ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ�ม
หรือ มีการใช้อตัราภาษีศูนย ์(สําหรับวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตเครื�องประดบั) ขณะเดียวกนัอินเดีย             
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ก็สามารถพฒันาศกัยภาพการผลิตและการส่งออกไดดี้ขึ+น นอกจากนี+  จีนและเวียดนาม ซึ� งเป็นคู่แข่ง
รายใหม่ของไทยที�กาํลงัมาแรงในปัจจุบนั สามารถพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ และมีการร่วมมือ
กับต่างประเทศในการพัฒนาการผลิตและการค้า ส่งผลให้ตลาดอัญมณีและเครื� องประดับ            
ของประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดระดบัล่างจะตอ้งพฒันาฝีมือเพิ�มขึ+น เพื�อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด
ของประเทศไทยไว ้
  ในระยะที�สามนี+  ภาครัฐมีการใช้นโยบายที�สําคญัหลายนโยบาย คือ ในปี พ.ศ. 2535 

ไดมี้การประกาศใชภ้าษีมูลค่าเพิ�ม (VAT) ร้อยละ 7 สําหรับสินคา้ทุกชนิด ต่อมาในวนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2536 ประเทศไทยไดเ้ริ�มดาํเนินการลดอตัราภาษีศุลกากรตามขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน 

โดยลดอตัราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 - 5 ภายในระยะเวลา 9 ปี รวมทั+งยกเลิกมาตรการที�มิใช่

ภาษี 

  สําหรับนโยบายที�สนบัสนุนการส่งออกของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั 

คือ การใชน้โยบายให้มีการนาํเขา้ - ส่งออกทองไดอ้ยา่งเสรี ในปี พ.ศ. 2542 และยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�ม 

(VAT) สําหรับการนาํเขา้ทองคาํ ทองคาํขาว เงิน และพาลาเดียมในปี พ.ศ. 2543 ในช่วงตั+งแต่ปี 

พ.ศ. 2534 - 2543 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื� องประดับยงัคงมีการขยายตัวของการส่งออก      

อยา่งต่อเนื�องแต่ไม่สูงเหมือนยุคทองของอุตสาหกรรมนี+  โดยในช่วงดงักล่าวอุตสาหกรรมนี+ มีอตัรา

การขยายตวัของการส่งออกเฉลี�ยร้อยละ 7.2 ต่อปี  

 ประเภทของอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื�องประดับในประเทศไทย 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัในประเทศไทย แบ่งเป็น 4 อุตสาหกรรม คือ     

(มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 31)  

 1. อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอย   

  อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยเกิดขึ+นในประเทศไทยมานานแลว้ โดยเกิดจากการที�

ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้พลอย มีแหล่งวตัถุดิบพลอยที�มีมูลค่าสูงซึ� งเป็นแหล่งวตัถุดิบ

พลอยที�มีมูลค่าสูงซึ� งเป็นแหล่งพลอยที�สาํคญั 1 ใน 5 แห่งของโลกและมีช่างเจียระไนพลอยที�มีฝีมือ

ในการเจียระไนเป็นที�ยอมรับทั�วโลก โดยเฉพาะทบัทิมและไพลินเป็นพลอยที�มีชื�อเสียงและมีการ

ส่งออกเป็นจาํนวนมาก ในการลงทุนของอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยมีการใชเ้งินลงทุนไม่มาก

นกัเนื�องจากใชเ้ครื�องมือและอุปกรณ์ในการเจียระไนที�ไม่ซบัซ้อนและมีราคาถูกกวา่เครื�องมือที�ใช้

ในการเจียระไนเพชรมาก อุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยส่วนใหญ่จึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีผูป้ระกอบการมากและมีอยู่ทั�วไป โดยมีศูนยก์ลางการผลิต     

อยูที่�กรุงเทพฯ  และจงัหวดัที�เป็นแหล่งกาํเนิดพลอย ไดแ้ก่ จนัทบุรี กาญจนบุรี และตราด เป็นตน้ 
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  จากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัไดส่้งผลให้
วตัถุดิบพลอยที�มีอยูภ่ายในประเทศเริ�มลดลง และผูผ้ลิตไทยไดห้นัไปนาํเขา้พลอยจากต่างประเทศ 
โดยระยะแรกผูผ้ลิตไทยนาํเขา้พลอยส่วนใหญ่จากประเทศพม่า ต่อมาเริ�มมีปัญหาและความยุง่ยาก
ในการนาํเขา้จากพม่า ดงันั+น ผูผ้ลิตของไทยจึงไปหาแหล่งวตัถุดิบใหม่ เช่น อินเดีย ศรีลงักา แอฟริกา  
โดยเฉพาะในสาธารณรัฐมาดากสัการ์ และประเทศในกลุ่มอินโดจีน และมีผูป้ระกอบการบางราย
เข้าไปลงทุนทาํเหมืองพลอยและค้าพลอย เพื�อป้อนวตัถุดิบแก่ผูป้ระกอบการเจียระไนพลอย          
ในประเทศ 
 2. อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร   
  อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรในประเทศไทย เกิดจากการย้ายฐานการผลิต          
จากประเทศที�มีชื�อเสียงในด้านการเจียระไนเพชรมานาน เช่น เบลเยียม อิสราเอล และองักฤษ    
เนื�องจากประเทศไทยมีค่าจา้งแรงงานที�ต ํ�า และฝีมือการเจียระไนที�ประณีต (เพราะมีประสบการณ์
การเจียระไนพลอยที�ยาวนาน) แต่การลงทุนในอุตสาหกรรมนี+จะตอ้งอาศยัเงินลงทุนสูง เนื�องจาก
ตอ้งใชเ้ครื�องมือที�มีเทคโนโลยีสูง มีความซบัซ้อน และมีราคาแพง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงเป็น
นกั ลุงทุนจากต่างประเทศ หรือเป็นการร่วมลงทุนกนัระหวา่งนกัลุงทุนชาวไทยกบัชาวต่างประเทศ  
และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I)  ดงันั+น    
ในการเจียระไนเพชรผูผ้ลิตจากต่างประเทศเป็นผูน้าํเขา้วตัถุดิบ (เพชร) เทคโนโลยีการเจียระไนเพชร 
เครื�องจกัร และเครื�องมือต่าง ๆ มาใชใ้นการผลิตเพื�อส่งออกเป็นหลกั 
  ปัจจุบนัเพชรที�เจียระไนโดยคนไทย เป็นที�ยอมรับของตลาดค้าเพชรและประเทศ       
ผูผ้ลิตที�สาํคญั เนื�องจากแรงงานไทยมีทกัษะ รวมทั+งมีการนาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมาผลิต ซึ� งขณะนี+
ประเทศไทยเป็นแหล่งเจียระไนเพชรขนาดเล็ก (ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.5 ม.ม. ถึง 1 กะรัต)       
ที�สาํคญั เป็นอนัดบั 5 ของโลกรองจากเบลเยยีม อิสราเอล อินเดีย และสหรัฐฯ (นิวยอร์ค) ตามลาํดบั 
และยงัไดรั้บการยอมรับจากสหพนัธ์ตลาดกลางการคา้เพชรโลก (World Federation of Diamond 
Bourse : W.F.D.B) ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการคา้เพชรเป็นอนัดบัที� 23 ของโลกอยา่งเป็นทางการ 
ปัจจุบันเพชรที� เจียระไนจากประเทศไทย  ส่วนใหญ่ถูกส่งไปเบลเยียม สหรัฐฯ อิสราเอล             
และอินเดีย 
 3. อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบัแท ้  
  อุตสาหกรรมเครื�องประดบัแทเ้ป็นส่วนหนึ�งของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั 
โดยมุ่งเน้นที�จะผลิตและจาํหน่ายเครื� องประดับมากกว่าอัญมณี นอกจากนี+ ขั+นตอนการผลิต         
ส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบเครื�องประดบัมีค่าสําเร็จรูปที�ผลิตจากโลหะมีค่า อนัไดแ้ก่  โลหะเงิน 
ทองคาํ ทองคาํขาว เป็นตน้ โดยอญัมณีต่าง ๆ เช่น เพชร พลอย เป็นส่วนประกอบ ซึ� งอญัมณีที�ใช้
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เป็นส่วนประกอบนี+ มกัจดัหามาในลักษณะที�ผ่านขั+นตอนการเจียระไนมากเรียบร้อยแล้ว และ
เป็นอัญมณีแท้ ซึ� งในอดีตอุตสาหกรรมการผลิตเครื� องประดับในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรม ในครัวเรือนและเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายภายในประเทศเท่านั+น เครื�องประดบัที�ผลิต 
ไดแ้ก่     เครื�องประดบัเงินและทอง ต่อมาไดมี้การพฒันาเป็นอุตสาหกรรมเครื�องประดบัเพชรพลอย 
และเป็นการผลิตเพื�อส่งออก การผลิตเครื�องประดบัเป็นการนาํอญัมณีมาประกอบกบัตวัเรือน ซึ� งส่วน
ใหญ่ เป็นโลหะ การผลิตในอุตสาหกรรมนี+ ต้องมีความรู้อย่างดีในด้านศิลปะและความชํานาญ                     
ในกระบวนการผลิต ตั+งแต่การออกแบบ การทาํแม่แบบ การหลอมโลหะ การผสมโลหะ การหล่อ 
การขึ+นรูปตวัเรือนรูปพรรณ การฝังอญัมณีเขา้กบัตวัเรือน ไปจนถึงการตกแต่งขั+นสุดทา้ย 
 4. อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบัเทียม   
  อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบัเทียม ในระยะเริ�มแรกเป็นการผลิตเพื�อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคภายในประเทศ ต่อมามีการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิต             
จนสามารถผลิตสินคา้ได้ใกล้เคียงกับเครื� องประดับแท้ และมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบการผลิต     
เพื�อส่งออก ขณะเดียวกนัรสนิยมของผูบ้ริโภคและสภาพทางสังคมก็ได้เปลี�ยนแปลงจากการใช้
เครื�องประดบัที�มีอญัมณีแทซึ้� งมีราคาแพง  มาเป็นเครื�องประดบัอญัมณีเทียมที�เลียนแบบของแท ้   
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมนี+ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  
 โดยสรุปแล้ว โครงสร้างของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื� องประดับของไทยสามารถ    
แสดงไดด้งันี+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  โครงสร้างของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัของไทย 
ที�มา : มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด. 2545 : 34 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั 

อุตสาหกรรมการเจียระไน อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบั 

เพชร พลอย เครื�องประดบัแท ้ เครื�องประดบัเทียม 
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 ผู้ผลติในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื�องประดับของประเทศไทย 

 จากที�ได้กล่าวมาข้างต้นว่าอุตสาหกรรมนี+ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเจียระไนเพชร       

อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย และอุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบัแทแ้ละเทียม ดงันั+นเราจึงแบ่ง

ผูผ้ลิตออกเป็น 2 ส่วน คือผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเจียระไนอญัมณี และผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม         

การผลิตเครื�องประดบั โดยมีรายระเอียดดงันี+  (มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 8 - 9) 

 1. ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี  จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม   

สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบวา่ ในปี พ.ศ. 2539 (ซึ� งเป็นช่วงที�เศรษฐกิจของประเทศไทย

เติบโตเร็วมาก) อุตสาหกรรมการเจียระไนอญัมณี (เพชรและพลอย) มีผูป้ระกอบการประมาณ 250 ราย 

(รวมกลุ่มเจียระไนระดบัครัวเรือน) และมีจาํนวนแรงงานประมาณ 1,003,000 คน เป็นแรงงาน      

ในการเจียระไนพลอย 1,000,000 คน (รวมแรงงานในชนบท) และการเจียระไนเพชร 3,000 คน           

แต่จากตัวเลขที�นําเสนอจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี              

มีการจา้งงานประมาณ 1,007,000 คน โดยเป็นแรงงานในการเจียระไนพลอย 1,000,000 คน และ

เจียระไนเพชรประมาณ 7,000 คน 

  เมื�อพิจารณาผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเจียระไนอญัมณี  ที�จดทะเบียนไวก้ับ     

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (จนถึงกนัยายน พ.ศ. 2544) พบว่า มีจาํนวนผูป้ระกอบการจาํนวน 189 ราย  

ซึ� งเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก 57 ราย ขนาดกลาง 54 ราย และขนาดใหญ่ 78 ราย โดยมีจาํนวนเงิน

ลงทุนประมาณ 4,535 ลา้นบาท ซึ� งแยกเป็นเงินลงทุนในโรงงานขนาดเล็กประมาณ 100 ลา้นบาท  

ขนาดกลาง 306 ลา้นบาท และขนาดใหญ่ 4,129 ลา้นบาท จากจาํนวนโรงงานที�จดทะเบียนทั+งหมด 

มีการจา้งงานจาํนวน 18,592 ลา้นบาท โดยแยกเป็นโรงงานขนากเล็ก 1,084 คน ขนาดกลาง 1,815 คน 

และขนาดใหญ่ 15,693 คน  

  สําหรับอุตสาหกรรมเจียระไนอญัมณี ที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) ตั+ งแต่ปี พ.ศ. 2530 - 2545 (จนถึงเดือน กุมภาพนัธ์        

พ.ศ. 2545)  มีจ ํานวนทั+ งสิ+ น 68 ราย มีกําลังการผลิตในการเ จียระไนเพชรได้ประมาณ                   

16.1 ลา้นกะรัตต่อปี เจียระไนพลอยสีต่าง ๆ ไดป้ระมาณ 235.1 ลา้นกะรัตต่อปี มีเงินลงทุนจดทะเบียน

ทั+งสิ+น 2,835 ล้านบาท เป็นเงินทุนของคนไทย 1,297 ล้านบาท เงินทุนต่างชาติ 1,538 ล้านบาท    

โดยมีการจา้งแรงงานไทย 15,021 คน และแรงงานต่างชาติ 287 คน ในจาํนวนโรงงานที�รับการส่งเสริม

โดยส่วนใหญ่ (จาํนวน 42 ราย) ตั+ งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองลงมา ตั+ งอยู่ในเขต       

ภาคเหนือและภาคกลาง (จาํนวน 12 และ 10 ราย ตามลาํดบั) 
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 2. ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเครื� องประดับ  ในปัจจุบันมีผูผ้ลิตเครื� องประดับ        
อยู่เป็นจาํนวนมาก ซึ� งจะมีทั+งผูผ้ลิตสําหรับตลาดภายในประเทศและผูผ้ลิตสําหรับส่งออก และ    
นบัตั+งแต่ปี พ.ศ. 2539 อุตสาหกรรมการผลิตเครื�องประดบั มีผูผ้ลิตเครื�องประดบัเพชรพลอย  และ
รูปพรรณที�ทาํดว้ยโลหะมีค่าหรือหุ้มดว้ยโลหะมีค่า จาํนวนทั+งสิ+น 390 ราย มีการจา้งงานประมาณ 
300,000 คน ในจาํนวนนี+ ได้รวมผูผ้ลิตเครื� องประดับอญัมณีเทียม จาํนวน 64 ราย โดยสามารถ
จาํแนกเป็น (มิ�งสรรพ ์ ขาวสะอาด และคณะ. 2545 : 8 - 9)  
  ส่วนตวัเลขของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2542 : 51)  พบว่า มีผูป้ระกอบการ       
ผลิตเครื�องประดบัที�มาจดทะเบียนไวจ้าํนวน 539 ราย (ส่วนอีก 8 ราย เป็นผูป้ระกอบการที�ทาํการเผา 
หรืออบพลอยหรืออญัมณีอื�น ๆ) (จนถึงกนัยายน พ.ศ. 2544) ซึ� งแบ่งเป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก  
90 ราย ขนาดกลาง 267 ราย และขนาดใหญ่ 182 ราย โดยมีจาํนวนเงินลงทุนทั+งสิ+น 7,464 ลา้นบาท          
ซึ� งแยกเป็นเงินลงทุนในโรงงานขนาดเล็ก 113 ลา้นบาท ขนาดกลาง 1,815 ลา้นบาท และขนาดใหญ่ 
5,536 ลา้นบาท จากจาํนวนโรงานที�จดทะเบียนจะมีการจา้งงานประมาณ 34,373 คน โดยแยกเป็น
โรงงานขนาดเล็ก 1,299 คน โรงงานขนาดกลาง 8,940 คน และโรงงานขนาดใหญ่ 24,134 คน 
  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื� องประดับที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก     
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (B.O.I) ตั+ งแต่ปี พ.ศ. 2530 - 2545 (สิ+นสุดเดือน
กุมภาพนัธ์ 2545) มีจาํนวนทั+งสิ+น 128 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 5,151 ลา้นบาท โดยเป็นเงินทุน 
ของคนไทย 1,772 ลา้นบาท เงินทุนต่างชาติ 3,380 ลา้นบาท และมีการจา้งแรงงานไทย 24,805 คน 
แรงงานต่างชาติ 431 คน ในจาํนวนโรงงานที�ได้รับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ       
และปริมณฑลซึ�งมีจาํนวน 92 ราย    

 

แนวคิดเกี�ยวกบัผู้ประกอบการ 
 จากการศึกษาคน้ควา้ของผูว้จิยัในเรื�องแนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบัผูป้ระกอบการ สามารถแบ่ง
ประเด็นสาํคญั ๆ ดงัต่อไปนี+  
 ความหมายของผู้ประกอบการ 

 ผุสดี  รุมาคม (2540 : 29) กล่าววา่ผูป้ระกอบการวา่เป็นบุคคลที�มีความสําคญัในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นบุคคลที�คน้พบความคิด และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เป็นผูที้�รวบรวม
เงินทุนเพื�อจดัตั+งธุรกิจ จดัระเบียบภายในธุรกิจ และบริหารการดาํเนินงานของธุรกิจเพื�อจดัสินคา้
และบริการใหแ้ก่สาธารณชน ดงันั+นโดยสรุป ผูป้ระกอบการ  เป็นบุคคลที�มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 
และสามารถหาช่องทางที�จะสร้างธุรกิจของตนเอง และพร้อมที�จะรับความเสี�ยงต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ+น 
ตั+งแต่ตดัสินใจที�จะเริ� มดาํเนินธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ต้องการผูป้ระกอบการ            
ที�มีความสามารถหลาย ๆ ดา้น  
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 บุคลกิภาพของผู้ประกอบการ 
 บุคลิกภาพเป็นสภาพนิสัยจาํเพาะคน เป็นสิ�งที�ทาํให้สามารถอ่านหรือ คาดคะเน           
การกระทาํของแต่ละบุคคลในการที�จะกระทาํพฤติกรรมหากตกอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ� ง 
การเลือกประกอบอาชีพถือเป็นการแสดงออกอย่างหนึ� งของบุคลิกภาพเช่นเดียวกัน นั�นคือ           
การที�บุคคลได้ประกอบอาชีพตามที�ตนเองถนัดและสอดคล้องกับบุคลิกภาพ ย่อมทาํให้บุคคล         
มีความสุขในการประกอบอาชีพอันจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการประกอบอาชีพนั+ น ๆ      
(สถิตย ์ นิยมญาติ และคณะ. 2552 : 10) 
 บทบาทของผู้ประกอบการ 
 บทบาทของผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาดเล็กที�เริ�มตน้จากเจา้ของกิจการมีความสําคญัยิ�ง
ต่อระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจเหล่านี+ จะเติบโตเป็นธุรกิจนาดใหญ่ต่อไป ดงันั+น ผูป้ระกอบการ       
มกัจะปฏิบติัภารกิจในบทบาทดงัต่อไปนี+  (สถิตย ์ นิยมญาติ และคณะ. 2552 : 10) 
 1. บทบาทของนกัลงทุน    
 2. บทบาทของผูจ้ดัการ 
 3. บทบาทของผูน้าํ  
 4. บทบาทของผูส้ร้างสรรคส์ังคม 
 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ  
 การประกอบธุรกิจขนาดยอ่มใหป้ระสบผลสาํเร็จ จะตอ้งอาศยัเจา้ของหรือผูป้ระกอบการ 
ที�มีคุณสมบติัที�ดีเหมาะกบัการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจภายใตค้วามไม่แน่นอนที�มีอยูต่ลอดเวลา  
 วฑูิรย ์ สิมะโชคดี (ออนไลน์. 2542) ไดอ้ธิบายถึงคุณสมบติัของผูป้ระกอบการไวด้งันี+  
 1. ตอ้งเป็นนกัแสวงหาโอกาส คือจะตอ้งเป็นผูม้องเห็นโอกาสและหาช่องทางทางการคา้ 

ไดต้ลอดเวลา แมจ้ะตกอยูใ่นภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ  

 2. ตอ้งเป็นนกัเสี�ยง  ตอ้งกลา้ไดก้ลา้เสีย  พร้อมที�จะดาํเนินการทนัทีเมื�อมองเห็นโอกาส 
อยา่มวัรีรอ  มิฉะนั+นจะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ    

 3. ตอ้งเป็นคนมีความคิดริเริ�ม หรือสร้างสรรค ์ในการผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ ออกสู่
ตลาดที�มีสภาพการแข่งขนัสูง    

 4. ตอ้งเป็นคนที�ไม่ทอ้ถอยง่าย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ�มก่อตั+งธุรกิจ จะตอ้งประสบ

กบัปัญหามากมาย เถา้แก่หรือผูป้ระกอบการที�ยนืหยดัอยูไ่ดจ้ะตอ้งเป็นคนที�มีความอดทนสูง  
 5. ตอ้งเป็นคนที�ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื�อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์ และตื�นตวัอยูต่ลอดเวลา    

ทาํใหส้ามารถปรับตวัไดเ้สมอ  
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 6. ต้องเป็นคนที�มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล ทาํให้ธุรกิจมีทิศทางชัดเจน ไม่เดินทาง                  
ออกนอกลู่นอกทาง  สามารถมุ่งไปสู่อนาคต ดว้ยเป้าหมายที�วางไวอ้ยา่งแน่นอน  
 7. ตอ้งมีเครือข่ายดี เพื�อที�จะทาํให้ไดป้ระโยชน์ทั+งดา้นขอ้มูล และการไดรั้บความช่วยเหลือ
ดา้นต่าง ๆ จากเพื�อน ๆ หรือเครือข่ายไดเ้ป็นอยา่งดี    
 ดงันั+น จากความหมายของผูป้ระกอบการที�ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหเ้ห็นวา่บุคคลที�จะเป็น
ผูป้ระกอบการนั+น จะต้องเป็นผูที้�มีความกระตือรือร้น ขวนขวายที�จะเอาปัจจยัการผลิตต่าง ๆ         
มาผสมผสานดว้ยหลกัการจดัการ  ทาํใหเ้กิดเป็นสินคา้แปลกใหม่  เกิดผูบ้ริโภคใหม่  มีการเสาะแสวงหา
ตลาด  หรือช่องทางที�ทาํให้เกิดกาํไร  เป็นผูที้�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรคสิ์�งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ให้กบั
สินค้าตวัเดิมอยู่เสมอ  หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมให้ดีขึ+ น  เกิดการลดต้นทุนการผลิต        
ในการบริหารงานการจดัองคก์รโดยหาขอ้บกพร่อง แลว้ทาํการปรับปรุงให้ดีขึ+น  ติดตามข่าวสาร
สถานการณ์ต่าง ๆ  ที�รุดหนา้อยา่งรวดเร็วตลอดจนวทิยาการใหม่ ๆ ไปใชป้รับปรุงใหดี้ขึ+น 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัการปรับตัว 

 ความหมายของการปรับตัว 
 การปรับตวัหมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ�งเผชิญปัญหา ไม่วา่จะเป็นปัญหาที�อาจจะเกิดขึ+น
จากตวับุคคลนั+นเองหรือเป็นปัญหาที�เกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยทั�วไปบุคคลนั+นก็จะพยายามปรับตวั
สภาพที�เป็นปัญหาที�เขากาํลงัเผชิญนั+น เพื�อให้สภาวะของความกดดนั ความเครียดความวา้วุ่น       
วุน่วายใจ หรือความกงัวลใจค่อย ๆ คลี�คลายลง จนกระทั�งหมดไป หากไม่สามารถขจดัปัญหาต่าง ๆ 
ที�เกิดขึ+นให้หมดสิ+นไปได ้ ความกงัวลใจก็ยงัคงมีอยูต่่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้บุคคลนั+น   
ตอ้งสูญเสียความสมดุลในตนเอง เกิดความเคร่งเครียด วิตกกงัวล สับสน วา้วุน่ใจ และความคบัขอ้งใจ 
ทาํใหไ้ม่มีความสุขในการดาํเนินชีวติ  
 โคลแมน (Coleman. 1981 : 65 - 76) กล่าววา่การปรับตวั หมายถึง ผลของความพยายาม   
ของบุคคลที�พยายามปรับสภาพปัญหาที�เกิดขึ+นแก่ตน ไม่วา่ปัญหานั+นจะเป็นปัญหาดา้นบุคลิกภาพ 
ดา้นความตอ้งการหรือดา้นอารมณ์ใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มที�บุคคลนั+นอยู ่ 
 เบอร์นาด (Bernard. 1960 : 137) ให้ความหมายของการปรับตวัว่าเป็นการที�บุคคล
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัตนเองและโลกภายนอกไดอ้ยา่งดี ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอยา่งสูงสุด 
มีพฤติกรรมที�เหมาะสมกบัสภาพสังคม มีความสามารถที�จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวติ  
 สรุปไดว้่า การปรับตวั หมายถึง การที�บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหาที�เกิดขึ+นแก่ตน    
ไม่ว่าจะเป็นดา้นความเป็นอยู่ การเขา้สังคม หรือเกี�ยวกบัธุรกิจการงานของบุคคล และพยายาม   
ปรับเปลี�ยนในด้านต่าง ๆ ทั+ งการบริหารงานหรือพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม         
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และความตอ้งการของตนเอง จนสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขปราศจากความคบัขอ้งใจ
และประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 
 การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 
 1. ปัจจยัเสี�ยงของผูป้ระกอบการ 
  1.1 การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ยงัเป็นปัญหาหลักที�ทาํให ้   
ความตอ้งการสินคา้ทั�วโลกลดลง แต่ปัจจุบนัก็เริ�มมีสัญญาณที�ดีขึ+น เริ�มมีคาํสั�งซื+อจากต่างประเทศ
เข้ามาแล้วบางส่วน จึงคาดว่าธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับภาคการส่งออกน่าจะฟื+ นตวัก่อนธุรกิจอื�น         
โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกด้านอาหาร เพราะเป็นปัจจยั 4 ที�คลงัสินคา้ (Stock) ทั�วโลกเริ�มลดลง            
ส่วนธุรกิจที�พึ�งพิงการใชจ่้ายภายในประเทศ คงจะล่าช้าออกไปตามภาวะการจา้งงานที�มกัจะปรับตวั                 
ตามหลกัเศรษฐกิจ     
  1.2 การเมืองในประเทศขาดเสถียรภาพ ตามที�เรา ๆ ท่าน ๆ ก็ยงัเป็นห่วงต่อสถานการณ์
ทางการเมืองที�ยงัรอเวลาที�จะหวนกลบัมาสร้างปัญหาให้กบัประเทศไทย ดงัที�เกิดขึ+นมาอยา่งต่อเนื�อง 
ทาํให้ทุกวนันี+ การลงทุนโดยภาครัฐและเอกชนยงัชะลอดูสถานการณ์อยู่ รวมทั+ งการเบิกจ่าย          
งบประมาณของภาครัฐก็อาจจะเบิกจ่ายไดล่้าชา้ 
  1.3 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มีแนวโน้มของราคาที�ผนัผวนโดยเฉพาะราคานํ+ ามัน       
โดยภาพรวมแล้วน่าจะมีปัจจยัหนุนให้ปรับตวัสูงขึ+น ถา้เศรษฐกิจโลกยงัมีสัญญาณบวกปรากฏ  
อยา่งต่อเนื�อง แต่ก็จะเป็นตน้ทุนที�สูงขึ+นของผูป้ระกอบการ   
  1.4 อตัราแลกเปลี�ยน อตัราแลกเปลี�ยนมีความผนัผวนและมีแนวโน้มแข็งค่าขึ+ น       
ซึ� งจะเป็นอุปสรรคในการส่งออกหากแขง็ค่าขึ+นมาก 
  1.5 การขาดสภาพคล่อง การที�ผูป้ระกอบการมีความตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ+น 
แต่สถาบนัการเงินเพิ�มความระมดัระวงัในการปล่อยสินเชื�อ จึงทาํให้ผูป้ระกอบการบางส่วน          
ไม่สามารถเขา้หาแหล่งเงินทุนเพื�อนาํมาประคบัประคองธุรกิจของตนเองได ้
  1.6 ตน้ทุนการผลิต เป็นปัจจยัเสี�ยงหลกัที�จะทาํให้ตน้ทุนของธุรกิจสูงขึ+น ปัจจุบนั      
มีแนวโนม้ปรับตวัสูงขึ+น ทั+งจากราคานํ+ ามนัและราคาสินคา้โภคภณัฑ์ที�เป็นวตัถุดิบที�มีการปรับขึ+น
ราคาในขณะที�ราคาสินคา้สําเร็จรูปยงัเกิดขึ+น ก็มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่เท่ากนั เช่น 
จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกทาํให้ปรับราคาไม่ได้มากนัก เนื�องจากปริมาณความตอ้งการ    
สินคา้ยงัชะลออยู ่
  และเมื�อมีปัจจยัเสี� ยงต่าง ๆ การส่งออกสินค้า และอุตสาหกรรมที�เน้นใช้แรงงาน        
ที�ประสบปัญหาในการแข่งขนัอยู่แลว้ไดรั้บผลกระทบมาก ส่วนอุตสาหกรรมส่งออกอาหารนั+น    
ไดรั้บผลกระทบนอ้ยกวา่ สําหรับอุตสาหกรรมที�ไดรั้บผลกระทบมาก ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
เหล่านี+คงจะตอ้งมีการปรับตวัค่อนขา้งมาก เพื�อใหส้ามารถผา่นพน้วกิฤตเศรษฐกิจในครั+ งนี+ ไปให้ได ้ 
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ส่วนอุตสาหกรรมที�ได้รับผลกระทบน้อยท่านก็ไม่ควรนิ�งนอนใจนั�งรอสถานการณ์ให้ดีขึ+ น        
อย่างเดียว ในฐานะที�ท่านเป็นผูป้ระกอบการก็ควรเริ�มมีการปรับตวั เพื�อเตรียมความพร้อมให้ดี    
เสียตั+งแต่เนิ�น ๆ โดยเริ�มตน้จากการเตรียมความพร้อมรับสภาวะความผนัผวน ทั+งความผนัผวนจาก
ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ตน้ทุนการผลิตที�สูงขึ+น อตัราแลกเปลี�ยนที�อาจจะแข็งค่าขึ+น จึงควรมีการป้องกนั
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนไวล่้วงหนา้ ตอ้งแสวงหาโอกาสจากตลาดที�ไม่ไดรั้บผลกระทบรุนแรง
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลก หรือ ตลาดที�มีแนวโนม้ฟื+ นตวัไดค้่อนขา้งเร็ว โดยเตรียมพร้อมปรับระบบ
ธุรกิจให้มีความยืดหยุ่น พร้อมที�จะขยายการผลิตได้เร็ว ในยามที�ตลาดฟื+ นตวัท่านอาจจะตอ้ง
พยายามหาตลาดใหม่ ๆ โดยทาํการกระจายตลาดให้กวา้งขวางเพิ�มขึ+นไม่พึ�งพิงตลาดใดตลาดหนึ�ง
มากจนเกินไป ทาํให้สามารถลดความเสี�ยงจากการที�ตลาดหลกัลดการสั�งซื+ อลงได้ แต่ด้วย         
ความไม่ประมาทธุรกิจยงัจาํเป็นต้องมีแผนรับมือในกรณีที�สถานการณ์เลวร้ายลง รวมทั+ ง            
ตอ้งติดตามประเมินสถานการณ์ตลาดอยา่งใกลชิ้ด และ ตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพและลดตน้ทุน
ใหส้ามารถแข่งขนัได ้รวมทั+งพิจารณาความเสี�ยงของคู่คา้อยา่งระมดัระวงั เพราะถา้บางครั+ งท่านอาจจะ
ดีใจจากการไดค้าํสั�งซื+อ แต่เมื�อส่งสินคา้ไปแลว้ไม่ไดรั้บชาํระเงินก็จะยิ�งสร้างปัญหาให้กบัท่านได ้
สุดทา้ยท่านจะตอ้งรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้ดี หากท่านมีสภาพคล่องไม่สูงพอ           
ที�จะรองรับกบัปัญหา ก็อาจจะทาํให้ธุรกิจท่านสะดุดได ้ในขณะที�บางท่านที�ยงัไม่มีปัญหาทางการเงิน
ก็ควรเตรียมความพร้อมไวก่้อน โดยขอเพิ�มเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบนัการเงินเพื�อรองรับกรณี 
ฉุกเฉินต่าง ๆ ที�อาจจะเกิดขึ+นได ้เพราะเมื�อรอถึงเวลาที�ท่านเริ�มขาดสภาพคล่องแลว้ค่อยเดินไปหา
สถาบนัการเงิน เขาอาจจะพิจารณายากเพราะท่านเริ�มมีความเสี�ยงแลว้ อย่างที�บางครั+ งท่านอาจจะ
เคยไดย้ินว่า “คนที�อยากจะกูแ้บงก์ก็ไม่อยากให้คนที�แบงก์อยากจะให้ ก็ไม่ตอ้งการกู”้ มนัไม่มี 
ความพอดีเลย (ชาติชาย  พยหุนาวชียั. ออนไลน์. 2552)     
 ปัจจัยที�มีผลต่อการพฒันาและการปรับตัวของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดับไทย 

 ปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาและการปรับตวัของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัไทย 
ในการศึกษาไดแ้บ่งปัจจยัต่าง ๆ ออกเป็น 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัภายในประเทศ  ซึ� งประกอบดว้ย      
แหล่งวตัถุดิบและขอ้กาํหนดในการใช้ทรัพยากร  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์  อุตสาหกรรมสนับสนุน  การปรับตวัในยามวิกฤตเศรษฐกิจ และทศันคติ         
ของผูป้ระกอบการที�มีต่อการบริการของรัฐ  2) ปัจจยัภายนอกประเทศ ประกอบดว้ย ความตกลง
ทางการคา้ระหว่างประเทศ ในเรื�องของการเปิดเสรีตามพนัธกรณีขององค์กรการคา้โลก (World 
Trade Organization : WTO) และการเปิดเสรีตามความตกลงในเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area : AFTA) การเขา้เป็นสมาชิกองคก์รการคา้โลก (WTO) ของจีน และกลุ่มทางการคา้
ระหวา่งประเทศที�สาํคญั   
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 ปัจจัยภายในที� มีผลต่อการพัฒนาและการปรับตัวของอุตสาหกรรมอัญมณีและ          
เครื� องประดับไทยในอนาคตจะขึ+ นอยู่กับการเปิดให้มีการไหลเข้าอย่างต่อเนื�องของวตัถุดิบ                    
จากต่างประเทศการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตให้ตรงกบัลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมนี+     
และพยายามศึกษา ทดลอง วิจยั และนาํเสนอเทคโนโลยีที�ประเทศไทยมีอยูแ่ลว้ให้เป็นที�รู้จกักนัทั�วไป
ว่าเป็นของไทย เพื�อป้องกันความเสี� ยงจากการครอบครองสิทธิบัตรโดยต่างชาติ นอกจากนี+            
รัฐและเอกชน จะตอ้งร่วมมือกนัพฒันาบุคลากรให้มีความชาํนาญในการผลิตและสร้างแรงงาน
ระดบัช่างฝีมือ และควรมีสนบัสนุนให้มีการสร้างนกัออกแบบเพิ�มขึ+นเช่นเดียวกนั ในขณะเดียวกนั      
ตอ้งพยายามแกไ้ขปัญหาการลวงนกัท่องเที�ยวต่างชาติที�มาซื+ออญัมณีในประเทศไทย 
 สาํหรับปัจจยัภายนอกที�ส่งผลต่อการพฒันาและการปรับตวัของอุตสาหกรรมนี+จะขึ+นอยูก่บั
การเปิดเสรีทางการคา้เพิ�มขึ+น การรวมกลุ่มทางการคา้ที�เขม้แข็ง และการเขา้องค์การการคา้โลก 
(WTO) ของจีน ซึ� งจะทาํให้การคา้อญัมณีและเครื�องประดบัในตลาดโลกมีการแข่งขนักนัมากขึ+น 
และทาํให้ประเทศจีนเขา้มามีบทบาทมากขึ+น ในการทาํการคา้อญัมณีและเครื�องประดบัในตลาดโลก  
และกลายมาเป็นคู่แข่งที�น่ากลัวของไทยในอนาคต ดังนั+นประเทศไทยควรมีการปรับกลยุทธ์         
ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพิ�มขึ+ น นอกจากนี+ ก็นับว่าเป็นโอกาสที�ดี           
ของประเทศไทยในการที�จะไปเปิดตลาดใหม่ในประเทศจีน และประเทศต่าง ๆ ในตลาดโลก เช่น 
กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียนดว้ยกนัเอง 
 นอกจากนี+ในการพฒันาอุตสาหกรรมควรพิจารณาถึงปัจจยัที�มีผลต่อความสําเร็จในระดบั
โรงงาน เพราะโรงงานแต่ละระดบัจะมีความตอ้งการปัจจยัในการพฒันาโรงงานและการปรับปรุง
โรงงานที�แตกต่างกัน ซึ� งภาครัฐควรมีการใช้นโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ตรงกับ    
ความตอ้งการของโรงงานในแต่ละระดบั เพื�อทาํให้การใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ บงัเกิด      
ประสิทธิภาพสูงสุด (นิพนธ์  รจนศิลป์. 2546 : 78) 

 การปรับตัวของผู้ประกอบการอญัมณแีละเครื�องประดับ 
 1. การปรับตวัดา้นสินคา้ (Product)   
  ตลาดอญัมณีและเครื�องประดบัของโลกมีขนาดแสนลา้นเหรียญสหรัฐฯ และไทยยงัมี
ส่วนแบ่งในตลาดโลกไม่มากนัก ดังนั+ นย่อมมีโอกาสที�จะขยายตลาดได้อีกมาก หากผู ้ผลิต           
เพื�อส่งออกของไทยสามารถผลิตสินค้าที�มีคุณภาพสูง มีแบบอันหลากหลาย และแปลกใหม่        
สอดคล้องกับรสนิยมของลูกค้า การลงทุนเพื�อสร้างนวตักรรมด้านการออกแบบอยู่ตลอดเวลา        
จึงเป็นแนวทางที�จะขยายโอกาสทางตลาดในอนาคต 
  นอกจากนี+ประเทศไทยยงัเป็นประเทศที�มีนกัท่องเที�ยวต่างประเทศมาทุกปี ปีละเกือบ 
10 ล้านคน และมีแนวโน้มที�จะสูงขึ+ นเรื� อย ๆ เพราะประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที�ยวของไทย         
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ในภูมิภาคนี+ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม และนักท่องเที�ยวที�มาเมืองไทยต่างก็ใช้จ่าย      
ในดา้นอญัมณีและเครื�องประดบัเป็นจาํนวนมาก ดงันั+นการพฒันาแบบเครื�องประดบัอญัมณีและ
เครื�องประดบั ให้สอดคลอ้งกบัรสนิยมของต่างประเทศ โดยอาศยัการทดสอบตลาดจากนกัท่องเที�ยว   
น่าจะเป็นโอกาสที�ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสนใจ นอกจากนี+การขยายตลาดนกัท่องเที�ยวก็จะยงัมี
โอกาสอีกมาก หากเราสามารถตดัปัญหาการหลอกลวงนกัท่องเที�ยวโดยกลุ่มมิจฉาชีพ 
  นอกจากนี+ โอกาสสําคญัในการปรับตวัของผูป้ระกอบการไทยทางดา้นสินคา้ ก็คือ 
ควรแสวงหาลู่ทางในการขยายฐานการผลิตให้คลอบคลุมสินคา้เครื�องประดบัสําหรับขาย สินคา้
ประเภทประดบัภณัฑ์อื�น ๆ ได้แก่ สายนาฬิกา ปากกา กระดุม หัวเข็มขดั เครื�องประดบักระเป๋า  
และอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ 
 2. การปรับตวัดา้นราคา  (Price) 
  ในด้านของราคาสินคา้ผูป้ระกอบการควรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของกลยุทธ์     
ซึ� งผูป้ระกอบการควรสร้างกาํไรที�เหมาะสม ไม่เอากาํไรมากเกินไป การสร้างความแตกต่างที�ชดัเจน
ในรูปแบบสินคา้ การที�เราผลิตสินคา้จากวตัถุดิบที�มีคุณภาพ มีความสวยงาม และมีเอกลกัษณ์
เฉพาะจากฝีมือช่างผูช้าํนาญการ เป็นที�พึงพอใจของลูกคา้ เราก็ตั+งราคาตามคุณภาพหรือคุณค่าสินคา้
ในตลาดได ้ซึ� งสามารถสร้างกาํไรเพิ�มเติมให้กบัธุรกิจ แต่เราจะไม่ปั�นราคาให้เกินความเป็นจริง 
และการทาํเช่นนั+นก็ไม่มีความมั�นคงถาวรเพราะกลไกของตลาดสามารถตรวจสอบไดแ้ละจะทาํให้
ล้มหายไปในที� สุด และทั+ งนี+ เกิดจากหลักคิดที�ว่าทุกคนต้องได้รับประโยชน์ต่างตอบแทน                  
(Win-Win Approach) การตั+งราคาที�แตกต่างจึงเกิดขึ+น 
 3. การปรับทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  (Place)  
  การแข่งขนัทางการตลาดของผูค้า้อญัมณีและเครื�องประดบัของไทย มีลกัษณะที�เป็น
การเชื�อมโยงกบัธุรกิจท่องเที�ยวต่าง ๆ เพราะกลุ่มนกัท่องเที�ยวจดัเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที�มีอาํนาจซื+อ    
ในระดบัสูง ทั+งนี+ ราคาสินคา้ที�บริโภคภายในประเทศจะมีราคาที�ไม่สูงมากนกั สําหรับตลาดต่างประเทศ 
เป็นตลาดที�มีส่วนแบ่งมากที�สุดถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั+ งหมดภายในประเทศ               
จึงถือได้ว่าเป็นตลาดหลกัที�สําคญัของอญัมณีและเครื� องประดบัของไทย นอกจากนี+ ยงัมีแนว
ทางการขยายตวัของตลาดต่าง ๆ ที�น่าสนใจ เพื�อเตรียมการปรับตวัและพฒันาของผูป้ระกอบการ
ไทย นอกจากนี+ ในดา้นของช่องทางการตลาดหรือช่องทางการจดัจาํหน่าย จากการสํารวจบริษทัที�ให้
ขอ้มูล 20 ราย พบว่า ช่องทางการจาํหน่ายที�บริษทัต่าง ๆ ใช้คือ การขายตรงทั+งหมด  การขายผ่าน                
ตวัแทนจาํหน่ายทั+งหมด และการขายตรงร่วมกบัการขายผ่านตวัแทน โดยบริษทัที�ใช้การขายตรง   
ทั+งหมดเป็นช่องทางการจาํหน่ายสินคา้นั+นคิดเป็นร้อยละ 60 ของบริษทัทั+งหมดที�ตอบแบบสอบถาม 
บริษัทที� มีการขายตรงและขายผ่านตัวแทนด้วยนั+ นคิดเป็นร้อยละ 30 ของบริษัททั+ งหมด                   



 

 
 

25

ที�ตอบแบบสอบถาม และที� เหลืออีกร้อยละ 10 ใช้การขายผ่านตัวแทนจําหน่ายทั+ งหมด                 
และเมื�อพิจารณาภาพรวมของกิจการจาํแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัพบว่า ก◌ิจการแหวนทอง ฝังรัตน
ชาติ กิจการชุดเครื�องประดบัเงินลว้น กิจการแหวนเงินลว้น กิจการแหวนเงินฝังรัตนชาติ ใชช่้องทาง    
การจาํหน่ายอยู่ 2 ช่องทางคือ การขายตรงทั+งหมด และการขายตรงร่วมกบัการขายผ่านตวัแทน 
(สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื�องประดบัแห่งชาติ. 2547 : 140) 
  ตลาดเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดใหม่ที�น่าสนใจคือตลาดจีน ซึ� งเป็นประเทศเดียวในภูมิภาค  
ที�มีการเจริญเติบโตในอนัดบัสูงถึงแมป้ระชากรส่วนใหญ่จะยากจน แต่มณฑลริมฝั�งทะเลมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเร็ว และรัฐบาลจีนมีแนวโน้มว่าจะเปิดเสรีการคา้ทอง ซึ� งแม้ว่าจีนจะมีผูผ้ลิต             
เป็นผูป้ระกอบการที�ส่งออกแข่งขนักบัไทย แต่ผูซื้+อเครื�องประดบัมกัจะตดัสินจากรูปแบบที�น่าพึงพอใจ
มากกว่าแหล่งกาํเนิดสินค้า จึงเป็นตลาดที�ไม่ควรพลาดสําหรับไทย  นอกจากนี+ ประเทศกลาง           
ก็เป็นโอกาสทางตลาดที�สาํคญัซึ� งในปัจจุบนัก็มีผูผ้ลิตบางรายเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง การศึกษาหาลู่ทาง
ทางวฒันธรรมที�ถูกตอ้งในการเจาะตลาดให้เขา้ถึงผูซื้+อและผูบ้ริโภคจะสามารถช่วยขยายตลาด     
ในภูมิภาคนี+ ใหก้วา้งขวางต่อไป 
  ตลาดสําหรับผู ้บริโภคตลาดลุ่ม  ในปัจจุบันสโมสรกีฬา  สวนสนุก  สโมสร  
นันทนาการต่าง ๆ  ก็ขายของที�ระลึก ซึ� งเป็นแหล่งรายได้มหาศาล  ดงันั+นการศึกษาทางตลาด      
และช่องทางการขายเครื�องประดบัเทียมและแท ้ ตลอดจนของที�ระลึกอื�น ๆ  สําหรับตลาดต่าง ๆ 
เหล่านี+จะเป็นทางเลือกที�สาํคญัอีกทางหนึ�ง 
  การเข้าถึ งผู ้บริโภคโดยตรง สําหรับเครื� องประดับที� ราคาไม่ สู งนัก การขาย                 
ผา่นเครือข่ายโทรทศัน์ (Home Shopping Network), (Quality Value Convenience (QVC) Shopping 
Network) ในสหรัฐฯ การขายผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกใหม่ นอกจากนี+                 
ก็มีการขายตรงผ่านช่องทางการตลาด  ขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกับผลิตภัณฑ์ของแอมเวย ์
(Amway) 
  การขายผ่านห้างสรรพสินค้าและร้านประหยดั และผูค้ ้าปลีก  ผูบ้ริโภคในสหรัฐฯ     
นิยมซื+ออญัมณีและเครื�องประดบัผา่นห้างสรรพสินคา้ เช่น เซีย (Sear), จอยท์ ค็อมมิฌฌนั เพนนี 
(JC Penny)  ร้านประหยดั เช่น วอลมาร์ท (WalMart), เค มาร์ท (Kmart) และร้านคา้ปลีก เช่น เลล์ คอร์พ 
(Lale Corp), ฟรีดแมน (Friedman)  ซึ� งมีอยูเ่ป็นหมื�นแห่งทั�วประเทศ และสนใจสั�งซื+อจากผูผ้ลิต 
  การขยายตลาดภายใน  ทองรูปพรรณเป็นรูปแบบของการออมทรัพย์ของคนไทย      

ยิ�งในขณะที�ดอกเบี+ยลดลงเรื�อย ๆ การเก็บรักษาทองแท่งและทองรูปพรรณจะเริ�มมีผูส้นใจมากขึ+น  

ดงันั+น โอกาสการขยายตลาดจะขยายมากขึ+นหากทองรูปพรรณมีมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์โลหะ      

มีค่าที�เชื�อถือได ้และมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งจริงจงั 
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 4. การปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
  ในการทาํธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั สิ� งสําคญัอีกอย่างหนึ� งก็คือ การส่งเสริม   
การขาย เช่น การประชาสัมพนัธ์ ซึ� งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้คนรับรู้ถึงข้อมูล      
และความเคลื�อนไหวของธุรกิจ ทาํให้คนเกิดมีความสนใจอยากรู้และอยากสัมผสั การจดังาน    
แสดงสินคา้ต่าง ๆ การจดัการประชุมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั และทาํ
ให้ทั�วโลกรู้จกัอญัมณีและเครื�องประดบัของไทย ออกงานแสดงสินคา้ทั+งภายในและต่างประเทศ 
เป็นการนาํเสนอรูปแบบของสินคา้ที�มีเอกลกัษณ์ของตนเอง ให้กบัผูอื้�นทั+งภายในและต่างประเทศ 
ซึ� งในการออกงานแสดงสินคา้ทั+งในและต่างประเทศจะต้องเป็นมืออาชีพ สร้างความน่าเชื�อถือ     
ให้ลูกค้า และมีเครือข่ายเข้าถึงลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ค้าอัญมณีไทยกับลูกค้า             
ต่างประเทศ และสร้างภาพลกัษณ์อนัดีเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบัของไทย     
การแลกเปลี�ยนความรู้แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคกับลูกค้าที�เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายเครื� องประดับ       
อญัมณี หรือการส่งเสริมการขายที�เน้นการสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาว ก็คือ การรับประกนั
คุณภาพสินคา้ 
 จึงสรุปไดว้า่ การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั หมายถึง การปรับตวั
ทางดา้นต่าง ๆ ที�ส่งผลต่อกิจการ เช่น การปรับตวัดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
และการปรับตวัดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัที�ส่งผลต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการ คือ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์
ในการทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั  และความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการที�ส่งผล
ต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี 

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยในประเทศ 

 ขนุทอง  ศาลางาม (2553 : บทคดัยอ่) กลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา การวจิยัเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจขนาดของประชากร 
300 ราย ผลการวิจยัพบวา่  กลยุทธ์การปรับตวัในดา้นการเงินสูงที�สุด โดยเฉพาะในเรื�องการควบคุม
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ส่วนกลยทุธ์การปรับตวัตํ�าสุด คือ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื�องของมีการใช้
อินเตอร์เน็ตเชื�อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ระหว่างร้านคา้  ส่วนการเปรียบเทียบกลยุทธ์
การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้าคา้ปลีกจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ระกอบการ    
ที�มีเพศ กบัสถานภาพสมรส ต่างกนัมีกลยุทธ์การปรับตวัไม่แตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างที�มีอาย ุ 
การศึกษา  รายได ้ รูปแบบร้านคา้ และความรู้ความเขา้ใจต่างกนั มีกลยทุธ์การปรับตวัแตกต่างกนั 
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 จิตติมา  วิบูลยว์งศรี (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื+ออญัมณีและเครื�องประดบั
ของลูกค้า และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที� มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื+ ออัญมณีและ           
เครื�องประดบั กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษา คือ ใช้การสุ่มแบบบงัเอิญ โดยรวบรวมขอ้มูลจาก   
กลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ที�ซื+ออญัมณีและเครื�องประดบั จาํนวน 250 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ
ในการศึกษา และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย และ     
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง      
20 - 40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทั และมีรายได ้ 
เฉลี�ยเดือนละ 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งนิยมซื+อสินคา้ที�ร้านคา้ประจาํ โดยซื+อประเภทแหวน
มากที�สุด และอญัมณีมีค่าที�นิยมเป็นทองคาํ รูปแบบเรียบ ๆ เก๋ ๆ ทนัสมยั ราคาตํ�ากวา่ 10,000 บาท 

เจียระไน ภทัราคม (2552 : บทคดัย่อ) การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจนําเที�ยว           
ในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ อนัเนื�องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย การใช เครื�องมือ  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยผ ูตวัตอบแบบสอบถาม คือ ผู ้ประกอบการธุรกิจ 
นําเที�ยวในอาํเภอเมือง อําเภอเชียงใหม   จาํนวน 79 ราย  ผลการศึกษาแนวทางการปรับตัว           
ของผู ประกอบการ พบว า กลุ่มตวัอย่างมีการปรับตวัที�มากที�สุดคือ ด้านผลิตภณัฑ  รองลงมา คือ             
ด านกระบวนการ การปรับตวัของผู ประกอบการทั+งสองด านนี+ มีการปรับตวัอยู ในระดบัปานกลาง 
ซึ� งการปรับตวัในระดบัน อยนั+นเรียงจากค าเฉลี�ยของการปรับตวัจากมากไปน อยคือ การปรับตวั       
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน าย ด านบุคลากร ด านการส งเสริมการตลาด และด านภาพลกัษณ  
ตามลาํดบั ส่วนการเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเที�ยวในอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ ด้านการท่องเที�ยว 
ระยะเวลาในการดาํเนินกิจการการท องเที�ยว  รายไดต่้อเดือน ประเภทธุรกิจนาํเที�ยว โดยรวม      
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 ภานุพนัธ์ุ สัจจาธรรม (2552 : บทคดัย่อ) ศึกษาถึงระดบัทศันะติของสมาชิกสมาคม                 
ผูค้ ้าอญัมณีและจนัทบุรี จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 174 คน เครื� องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนเครื�องประดบัจงัหวดัในการประกอบอาชีพการคา้อญัมณีและเครื�องประดบัของสมาชิก
ประเมินค่า 5 ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
ผลวิจยัพบว่า ทศันะคติในการประกอบอาชีพการค้าอญัมณีและเครื� องประดับของสมาชิกนั+ น        
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 รัชนี  เสาร์แก้ว (2550 : บทคัดย่อ) วิธีการปรับตัวของผูป้ระกอบการร้านค้าปลีก          
แบบดั+งเดิมในการแข่งขนัธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ในเขตเทศบาลเชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษา 
พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจในการปรับตวัแบบการบริหารงานสมยัใหม่และพฤติกรรมของผูป้ระกอบการ
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อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนวธีิการปรับตวัของผูป้ระกอบการ ดา้นการจดัวางสินคา้ให้เป็นหมวดหมู่ 
ดา้นการใหบ้ริการ การสร้างความประทบัใจ และความซื�อสัตยต่์อลูกคา้อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่ามีปัจจยั 
ต่าง ๆ ที�มีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั โดยปัจจยั     
ดงักล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน ประสบการณ์     
ในการทาํงาน เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั ดงันั+นในการศึกษาครั+ งนี+  ผูศึ้กษาจึงกาํหนดให้ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์
ในการทาํงาน เป็นอิสระในกรอบแนวคิดของการศึกษาซึ� งน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัการปรับตวั
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
 



บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการดาํเนินการวิจัยเรื� อง การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ       
ในทศันะของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรีนั&น มีรายละเอียดขั&นตอน      
ในการดาํเนินการ ดงันี&   

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใชใ้นการวจิยัครั& งนี&  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�จดทะเบียน
เป็นสมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบักบัสํานักงานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี 
จาํนวน 371 คน (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี. CD-ROM. 2552)   
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ          
ในจงัหวดัจนัทบุรี  ซึ� งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 188 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลการวจิยั โดยมีขั&นตอนการดาํเนินการดงันี&  
 1. การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาการสร้างเครื�องมือจากเอกสารเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัอญัมณี
และเครื�องประดบัเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือ 
  1.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที�กาํหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียด       
ให้ครอบคลุมทั&งวตัถุประสงค์และลกัษณะของการวิจยั และศึกษาเพิ�มเติมจากแบบสอบถามของ            
ภานุพนัธ์ุ  สัจจาธรรม (2551 : 131 - 140) และจิตติมา  วบิูลยว์งศรี (2548 : 79 - 82)  
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  1.3 นําแบบสอบถามที�สร้างขึ& น เสนออาจารย์ที�ปรึกษาตรวจทานเพื�อให้ได ้         
ความเที�ยงตรงเชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื�อที�ปรับปรุงแก้ไขให้เกิด         
ความสมบูรณ์ก่อนนาํไปทดลองใช ้
 2. ลกัษณะโครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  3  ตอน ดงันี&  
  ตอนที�  1  เป็นคาํถามขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์การทาํงาน
เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และเติมขอ้ความ 
(Open-ended) จาํนวนทั&งสิ&น 7 ขอ้คาํถาม 
  ตอนที�   2   เป็นข้อคําถามเกี�ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการ อัญมณี             
และเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี ดา้นปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาดทั&งในและต่างประเทศ และดา้น
การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั เป็นแบบสอบถามปลายปิดมี 3 ตวัเลือก คือ ความรู้มาก             
ปานกลาง นอ้ย ซึ� งคาํตอบมีลกัษณะตามเกณฑ ์ดงันี&  
  3  คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจมาก 
  2  คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
  1  คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถแปลความหมายคะแนนเฉลี�ย ความรู้ความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี โดยพิจารณาจากคะแนนที�ได้จาก               
แบบสอบถาม โดยคิดค่าคะแนนเฉลี�ยจาก (คะแนนสูงสุดคะแนนตํ�าสุด)/จาํนวนชั&น (ชลธิชา                 
วทิยานุวฒัน์. 2549 : 34) สรุปเกณฑก์ารใหค้ะแนนเฉลี�ย 3 ระดบัดงันี&  
  คะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 2.34 - 3.00 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 
  คะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 1.67 - 2.33 หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ    
ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 1.00 - 1.66 หมายถึง มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ตอนที�  3  เป็นการศึกษาถึงการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั  
ในทัศนะของผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับจังหวดัจันทบุรี ด้านสินค้า ด้านราคา          
ดา้นการตลาด และดา้นการประชาสัมพนัธ์ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบ  
ของลิเคิร์ท (Likert s  Scale) ซึ� งแบ่งเป็น 5 ระดบั  ดงันี&  
  5  คะแนน หมายถึง มากที�สุด 
  4  คะแนน หมายถึง มาก 
  3  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
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  2  คะแนน หมายถึง นอ้ย 

  1  คะแนน หมายถึง นอ้ยที�สุด 

  จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผูว้ิจ ัยสามารถแปลความหมายคะแนนการปรับตัวของ           

ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ในจงัหวดัจนัทบุรี จากค่าเฉลี�ย (Mean) ไวด้งันี&  (บุญชม   

ศรีสะอาด และบุญส่ง  นิลแกว้. 2535 : 23 - 24)  

  คะแนนเฉลี�ย  4.51 - 5.00 คะแนน หมายถึง มีการปรับตวัอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

  คะแนนเฉลี�ย  3.51 - 4.50 คะแนน หมายถึง มีการปรับตวัอยูใ่นระดบัมาก 

  คะแนนเฉลี�ย  2.51 - 3.50 คะแนน หมายถึง มีการปรับตวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คะแนนเฉลี�ย  1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง มีการปรับตวัอยูใ่นระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉลี�ย  1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง มีการปรับตวัอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูศึ้กษาวจิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั&นตอน  ดงันี&   

 1. ผูว้ิจ ัยได้ขอหนังสือจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      

เพื�อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งที�ทาํการวจิยั 

 2. ผูว้ิจยัได้ทาํการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง สมาชิกชมรมผูป้ระกอบการ   

อญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อใหผู้ป้ระกอบการทาํการตอบแบบสอบถามที�ไดรั้บ 

 3. เมื�อไดรั้บแบบสอบถามที�กลุ่มประชากรตอบแบบสอบถามที�สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว    

ผูว้จิยัก็จะนาํแบบสอบถามที�ไดเ้ก็บรวบรวมแลว้ ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้าํหนดขั&นตอนโดยการนาํแบบสอบถามทั&งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ดงันี&  

 1. ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา      

โดยวเิคราะห์หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  

 2. ข้อมูลเกี�ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ 

วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 3. ขอ้มูลเกี�ยวกับการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ วิเคราะห์    

ดว้ยสถิติเชิงพรรณา  โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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 4. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการอัญมณี        
และเครื�องประดบัต่อการปรับตวั โดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ t-test  และ F-test ที�ระดบันยัสาํคญั .05 
 5. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบัต่อการปรับตวั โดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์  F-test ที�ระดบันยัสาํคญั .05 
 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครั& งนี&   ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติการวเิคราะห์ ดงันี&  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี� (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื�อใช้อธิบายความรู้             
ความเขา้ใจ การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี 
 3. สถิติวิเคราะห์ที�ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่าง           
โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู ้ประกอบการ การปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ 
  3.1 ค่า t (t-test) เป็นค่าที�ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ ค่าเฉลี�ยระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม         
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
  3.2 ค่า F (F-test) เป็นค่าที�ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าค่าเฉลี�ยระหวา่งตวัแปร 3 กลุ่มขึ&นไป
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
  3.3 วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เพื�อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 



บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบั การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
ในทศันะของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัขอเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี(  
 1. สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั( งนี(  เพื�อให้เกิด     
ความเขา้ใจที�ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี(  

 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 p  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 t  แทน ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี�ย 
 F  แทน ค่าสถิติแจกแจง 
 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั( งนี(  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั(นตอนดงัต่อไปนี(  
 ตอนที�  1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือน  และประสบการณ์ในการทาํงาน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ  
 ตอนที�  2   ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 ตอนที�  3  การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั จาํแนกตามปัจจยั                      
ส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
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 ตอนที�  4  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี�ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน

เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั และความรู้ความเขา้ใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความ

แตกต่าง     ดว้ยค่า t-test หรือ F-test และความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe’ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที�  1  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ย  

ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี� และค่าร้อยละ  

 

ตาราง  1  จาํนวนและร้อยละปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส  รายไดค้รอบครัว และประสบการณ์ในการทาํงาน  

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
จาํนวน  ร้อยละ               

(n = 188)   (100) 

1.  เพศ   

ชาย 78  41.50 

หญิง 110  58.50 

2.  อาย ุ    

18 - 20 ปี 19  10.10 

26 - 35 ปี 25  13.30 

36 - 45 ปี 63  33.50 

46 - 55 ปี  81  43.10 

56 - 60 ปี -  - 

3.  การศึกษา    

ประถมศึกษา 30  16.00 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 58  30.90 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 84  44.70 

สูงกวา่ปริญญาตรี 16   8.50 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน   ร้อยละ  

(n = 188) (100)     

4.  สถานภาพ   
โสด 58  30.90 
สมรส 107  56.90 
หยา่, หมา้ย, แยก 23  12.20 

5.  รายได ้    
ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 18    9.60 
200,001 - 400,000 บาท 59  31.40 
400001 - 600,000 บาท 72  38.30 
600,000 บาทขึ(นไป 39  20.70 

6.  ประสบการณ์ในการทาํงาน    
นอ้ยกวา่ 5 ปี 17    9.00 
5 - 15 ปี 33  17.60 
16 - 25 ปี 51  27.10 
25 ปีขึ(นไป 87  46.30 

 
 จากตาราง  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการอญัมณีและ
เครื�องประดบัในทศันะของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกเป็น    
รายดา้น ปรากฏผลดงันี(  
 เพศ พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั เป็นเพศหญิง มากที�สุด (คิดเป็น    
ร้อยละ 58.50) เป็นเพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 41.50)   
 อายุ พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั มีอายุ 46 - 55 ปี มากที�สุด (คิดเป็น
ร้อยละ 43.10) รองลงมา อาย ุ36 - 45 ปี (คิดเป็นร้อยละ 33.50) อาย ุ26 - 35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 13.30)    
และมีอาย ุ18 - 20 ปี (คิดเป็นร้อยละ 10.10) ตามลาํดบั  
 ระดับการศึกษา พบว่า ผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ มีระดับการศึกษา     
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 44.70) รองลงมา มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า    
(คิดเป็นร้อยละ 30.90) ประถมศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 16.00) และสูงกวา่ปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 
8.50) ตามลาํดบั 
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 สถานภาพสมรส พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั มีสถานภาพสมรส      
มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 56.90) รองลงมา มีสถานภาพโสด (คิดเป็นร้อยละ 30.90) และมีสถานภาพ
หยา่ หมา้ย แยก (คิดเป็นร้อยละ 12.20) ตามลาํดบั 
 รายได้เฉลี�ยต่อเดือน พบว่า ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ มีรายได้เฉลี�ย         
ต่อเดือน 400001 - 600,000 บาท มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 38.30) รองลงมา มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
200,001 - 400,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 31.40) มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 600,000  บาทขึ(นไป (คิดเป็น
ร้อยละ 20.70) และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ตํ�ากวา่ 200,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.60) ตามลาํดบั 
 ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ที�มีประสบการณ์ 
25 ปีขึ(นไป มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 46.30) รองลงมา มีประสบการณ์ 16 - 25 ปี  (คิดเป็นร้อยละ 
27.10) มีประสบการณ์ 5 - 15 ปี (คิดเป็นร้อยละ 17.60)  และมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี  (คิดเป็น
ร้อยละ 9.00)  ตามลาํดบั 

 
 ตอนที�  2  ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 
ตาราง  2  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี 

และเครื�องประดบั ดา้นปัจจยัการผลิต จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ดา้นปัจจยัการผลิต X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การออกแบบเครื�องประดบัดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ 1.72 0.73 ปานกลาง 7 
2. การออกแบบเครื�องประดบัดว้ยการวาดมือ 2.41 0.49 มาก 2 
3. การวเิคราะห์อญัมณีเบื(องตน้ 2.51 0.78 มาก 1 

4. การทาํตน้แบบแม่พิมพเ์ครื�องประดบั 1.61 0.74 นอ้ย 8 

5. การหล่อตวัเรือนเครื�องประดบั 2.28 0.81 ปานกลาง 3 

6. เทคนิคการฝังตวัเรือนดว้ยกลอ้ง Microscope 2.10 0.68 ปานกลาง 4 

7. เทคนิคการชุบโลหะมีค่าในอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื�องประดบั 1.93 0.85 ปานกลาง 5 

8. การเจียระไนเหลี�ยมใหม่ของพลอยเนื(ออ่อน 1.77 0.87 ปานกลาง 6 

รวม 2.04 0.30 ปานกลาง  
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 จากตาราง  2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ 
ความเข้าใจของผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ ด้านปัจจัยการผลิต  พบว่า โดยรวม           
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.04) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี(   เรียงลาํดบัจาก 
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์อญัมณีเบื(องตน้ ( X = 3.92)  การออกแบบเครื�องประดบัดว้ยการ
วาดมือ ( X = 2.41)  การหล่อตวัเรือนเครื�องประดบั ( X = 2.28) เทคนิคการฝังตวัเรือนดว้ยกลอ้ง 
Microscope ( X = 2.10) เทคนิคการชุบโลหะมีค่าในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื� องประดับ        
( X = 1.93) การเจียระไนเหลี�ยมใหม่ของพลอยเนื(ออ่อน ( X = 1.77) การออกแบบเครื�องประดบัดว้ย
เครื�องคอมพิวเตอร์ ( X = 1.72) และการทาํตน้แบบแม่พิมพเ์ครื�องประดบั ( X = 1.61) ตามลาํดบั  

  
ตาราง 3  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี  

และเครื�องประดบั ดา้นการตลาดทั(งในและต่างประเทศ จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ดา้นการตลาดทั(งในและต่างประเทศ X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การจดัทาํเวปไซต ์ 2.82 1.63 มาก 3 
2. การขยายตลาดในประเทศ 3.84 1.45 มาก 1 
3. การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้          

ในประเทศไทย 2.87 1.58 มาก 2 
4. การขยายตลาดต่างประเทศ 2.49 0.50 มาก 5 
5. การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้           

ในต่างประเทศ 2.41 0.84 มาก 6 
6. การประชาสัมพนัธ์ ผา่นสื�อต่าง ๆ 2.55 1.19 มาก 4 
7. การตลาดเชิงสร้างสรรค ์ 2.23 0.79 ปานกลาง 7 
8. กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั 2.19 0.60 ปานกลาง 8 
รวม 2.67 0.56 มาก  

  
 จากตาราง  3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นการตลาดทั(งในและต่างประเทศ พบว่า โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.67) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
การขยายตลาดในประเทศ ( X = 3.84)  การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทย          
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( X = 2.87) การจดัทาํเวปไซต ์( X = 2.82) การประชาสัมพนัธ์ ผา่นสื�อต่าง ๆ ( X = 2.55) การขยาย
ตลาดต่างประเทศ ( X = 2.49) การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ ( X = 2.41)      
การตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( X = 2.23) และกฎหมายที� เกี� ยวข้องกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดบั ( X = 2.19) ตามลาํดบั 
 
ตาราง  4  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี

และเครื�องประดบั ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การพฒันาผลิตภณัฑอ์ญัมณีและเครื�องประดบั 2.46 0.81 มาก 1 
2.  การพฒันาตลาดอญัมณีและเครื�องประดบั 2.46 0.81 มาก 1 
3. การวเิคราะห์และตรวจสอบอญัมณี 2.27 0.80 ปานกลาง 5 
4. การวเิคราะห์และตรวจสอบเครื�องประดบั 2.25 0.82 ปานกลาง 6 
5. การสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่สินคา้อญัมณี

และเครื�องประดบั 1.78 0.85 ปานกลาง 8 
6. การสร้างความเชื�อมั�นใหลู้กคา้ 2.46 0.49 มาก 3 
7. พฤติกรรมการซื(ออญัมณีและเครื�องประดบั

ของลูกคา้ 2.44 0.49 มาก 4 
8. การสร้างตราสัญลกัษณ์รับประกนัคุณภาพ   

สินคา้ 1.80 0.86 ปานกลาง 7 
รวม 2.24 0.28 ปานกลาง  

  
 จากตาราง  4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั พบว่า  
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.24) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
ได้แก่ การพฒันาผลิตภณัฑ์อญัมณีและเครื� องประดบั ( X = 2.46) การพฒันาตลาดอญัมณี              
และเครื�องประดบั ( X = 2.46) การสร้างความเชื�อมั�นให้ลูกคา้  ( X = 2.46) พฤติกรรมการซื(ออญัมณี
และเครื�องประดบัของลูกคา้ ( X = 2.44) การวิเคราะห์และตรวจสอบอญัมณี ( X = 2.27) การวิเคราะห์
และตรวจสอบเครื� องประดับ ( X = 2.25) การสร้างตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้า               
( X = 1.80) และการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีใหแ้ก่สินคา้อญัมณีและเครื�องประดบั ( X = 1.78) ตามลาํดบั  
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ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบั ดา้นภาพรวม 

 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี 
และเครื�องประดบัแบบองคร์วม 4 ดา้น X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1.  ดา้นปัจจยัการผลิต 2.04 0.30 ปานกลาง 3 
2.  ดา้นการตลาดทั(งในและต่างประเทศ 2.67 0.56 มาก 1 
3.  ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั 2.24 0.28 ปานกลาง 2 

รวม 2.32 0.30 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( X = 2.32) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านการตลาด              
ทั(งในและต่างประเทศ ( X = 2.67)  ด้านการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั ( X = 2.24)             
และดา้นปัจจยัการผลิต ( X = 2.04) ตามลาํดบั 

 
 ตอนที�  3  การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยั            
ส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
 
ตาราง  6  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ 

เครื�องประดบั ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. การผลิตสินคา้มีความสวยงาม และคงทน 3.60 1.52 มาก 5 
2. ผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า 4.00 0.98 มาก 1 
3. สินคา้รูปแบบทนัสมยัมีความหลากหลาย 3.88 1.31 มาก 2 
4. การสร้างตราสินคา้ 2.76 1.50 ปานกลาง 4 
5. มีการรับประกนัสินคา้ 3.77 1.50 มาก 3 

รวม 3.60 0.93 มาก  
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 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปรับตวั     
ของผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ ด้านการปรับตัวทางด้านสินค้า พบว่า โดยรวม          
อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.60) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่      
ผลิตสินคา้ที�มีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า ( X = 4.00)  สินคา้รูปแบบทนัสมยัมีความหลากหลาย ( X = 3.88)  
มีการรับประกนัสินคา้ ( X = 3.77) การสร้างตราสินคา้ ( X = 2.76) และการผลิตสินคา้มีความสวยงาม 
และคงทน ( X = 3.60) ตามลาํดบั 
 
ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ 

เครื�องประดบั ดา้นปรับตวัทางดา้นราคา จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

การปรับตวัทางดา้นราคา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1. ตน้ทุนการผลิต เช่น วตัถุดิบ หรือค่าแรง 3.09 1.28 ปานกลาง 3 
2. สินคา้มีความทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ 3.19 1.31 ปานกลาง 1 
3. กลุ่มของผูบ้ริโภค 3.09 1.06 ปานกลาง 4 
4. สถานที�ในการจาํหน่าย 3.15 1.51 ปานกลาง 2 
5. การสร้างแบรนดสิ์นคา้ 2.46 1.30 นอ้ย 5 

รวม 2.99 0.89 ปานกลาง  

  
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปรับตวัของ 
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 2.99)  เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สินคา้             
มีความทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์ ( X = 3.19) รองลงมา สถานที�ในการจาํหน่าย ( X = 3.15) ตน้ทุน
การผลิต เช่น วตัถุดิบ หรือค่าแรง ( X = 3.09) กลุ่มของผูบ้ริโภค ( X = 3.09)  และการสร้างแบรนด์
สินคา้ ( X = 2.46) ตามลาํดบั 
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ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ  
เครื�องประดบั ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  การออกงานแสดงสินคา้ ตามงานแสดงสินคา้ 3.79 1.36 มาก 2 
2.  การจาํหน่ายผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต 3.57 1.55 มาก 3 
3.  การเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 3.49 1.55 ปานกลาง 4 
4.  จาํหน่ายเป็นของที�ระลึก ในสโมสรนนัทนาการ 

(Club) ต่าง ๆ 
 

2.66 
 

1.44 
 

ปานกลาง 
 

5 
5.  การปรับกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์เพื�อใหต้รงกบัความ

ตอ้งการของตลาด 3.92 0.98 มาก 1 
รวม 3.49 0.95 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  8  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปรับตวัของ
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.49) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ 
การปรับกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์เพื�อใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด ( X = 3.92)  การออกงานแสดงสินคา้ 
ตามงานแสดงสินคา้ ( X = 3.79) การจาํหน่ายผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต ( X = 3.57) 
การเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ( X = 3.49) และจาํหน่ายเป็นของที�ระลึก ในสโมสรนนัทนาการ (Club) 
ต่าง ๆ ( X = 2.66) ตามลาํดบั 
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ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ 
เครื�องประดบั ดา้นการปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่าง ๆ 3.42 1.22 ปานกลาง 1 
2.  การใหข้อ้มูลข่าวสารลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง 2.69 1.34 ปานกลาง 4 
3.  การบริการหลงัการขาย 2.67 1.11 ปานกลาง 5 
4.  การแนะนาํการใชสิ้นคา้ และการรักษาคุณภาพ  

ของสินคา้            
 

2.77 
 

1.42 
 

ปานกลาง 
 

3 
5.  ใหข้องสัมมนาคุณ กบัลูกคา้ที�มาซื(อผลิตภณัฑ ์ 3.03 1.34 ปานกลาง 2 

รวม 2.91 0.76 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  9  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปรับตวั   
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ ด้านการปรับตวัทางด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า      
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.91) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อต่าง ๆ ( X = 3.42) ให้ของสัมมนาคุณ กบัลูกคา้ที�มาซื(อผลิตภณัฑ ์            
( X = 3.03) การแนะนาํการใชสิ้นคา้ และการรักษาคุณภาพของสินคา้ ( X = 2.77) การให้ขอ้มูล    
ข่าวสารลูกคา้อยา่งต่อเนื�อง ( X = 2.69) และการบริการหลงัการขาย ( X = 2.67)  ตามลาํดบั      
 
ตาราง  10  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ

เครื�องประดบัแบบองคร์วม ดา้นภาพรวม 
 

ระดบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี                 
และเครื�องประดบัแบบองคร์วม 4 ดา้น 

X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1.  ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ 3.60 0.93 มาก 1 
2.  ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา 2.99 0.89 ปานกลาง 3 
3.  ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.49 0.95 ปานกลาง 2 
4.  ดา้นการปรับตวัทางดา้น การส่งเสริมการขาย 2.91 0.76 ปานกลาง 4 

รวม 3.25 0.64 ปานกลาง  
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 จากตาราง  10  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ระดบัการปรับตวั
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ ด้านภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง       
( X = 3.25) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการปรับตวั       
ทางดา้นสินคา้ ( X = 3.60) ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 3.49) ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นราคา ( X = 2.99) และดา้นการปรับตวัทางดา้น การส่งเสริมการขาย ( X = 2.91) ตามลาํดบั 
 

 ตอนที�  4  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี�ยต่อเดือน  ประสบการณ์ในการทํางาน
เกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั และความรู้ความเขา้ใจ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความ
แตกต่าง      ดว้ยค่า t-test หรือ F-test และความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe’ 
 
 สมมติฐานในการวิจัยที�  1  ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที�มีเพศต่างกัน           
มีการปรับตวัแตกต่างกนั 

 

ตาราง 11  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี     
และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

 

การปรับตวัของผูป้ระกอบ 
เพศ 

t p ชาย (n=78) หญิง (n =110) 

X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม 
การปรับตวัทางดา้นสินคา้  
ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา 

3.29 
3.72 
3.04 

0.54 
0.89 
0.79 

3.22 
3.52 
2.96 

0.71 
0.95 
0.96 

0.66 
1.45 
0.62 

.51 

.15 

.54 
ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ดา้นการปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย 

3.58 
2.80 

0.90 
0.79 

3.42 
3.00 

0.97 
0.73 

1.20 
-1.73 

.23 

.09 

 

* p ≤ .05 
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า ผูป้ระกอบการอัญมณีและ       
เครื�องประดบัที�มีเพศต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมไม่แตกต่างกนั ดงันั(นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
 
 สมมติฐานในการวิจัยที�  2  ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที�มีอายุต่างกัน          
มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 

ตาราง  12  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี          
และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุ

 

 
การปรับตวัของ 

ผูป้ระกอบ 

อาย ุ   
18 - 20 ปี 
 (n= 19 ) 

26 - 35 ปี 
 (n=25) 

36 - 45 ปี 
(n=63 ) 

46 - 55 ปี 
 (n=81) 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 2.55 0.15 2.89 0.32 3.92 0.56 3.00 0.34    86.93 .00* 
การปรับตวั
ทางดา้นสินคา้  

 
2.24 

 
0.32 

 
3.06 

 
1.02 

 
4.09 

 
0.83 

 
3.70 

 
0.63 

 
34.87 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นราคา 

 
2.25 

 
0.43 

 
2.64 

 
0.78 

 
3.95 

 
0.68 

 
2.54 

 
0.43 

 
86.68 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

 
 

2.16 

 
 

0.24 

 
 

2.48 

 
 

0.56 

 
 

4.09 

 
 

0.83 

 
 

3.63 

 
 

0.64 

 
 
59.84 

 
 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นการ       
ส่งเสริมการขาย 

 
 

3.54 

 
 

0.25 

 
 

3.36 

 
 

0.66 

 
 

3.55 

 
 

0.31 

 
 

2.14 

 
 

0.24 

 
 
234.79 

 
 
.00* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  12  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า ผูป้ระกอบการอัญมณีและ        
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เครื�องประดบัที�มีอายตุ่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
ดังนั( นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่                
ดงัตาราง 13 
 
ตาราง  13  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ

จาํแนกเป็นรายคู่ 
 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการ 18 - 20 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี 

โดยรวม X  2.55 2.89 3.92 3.00 

18 - 20 ปี 2.55 - 0.34 -1.37 0.45* 
26 - 35 ปี 2.89  - -1.03* 0.11* 
36 - 45 ปี 3.92   - 0.92* 
46 - 55 ปี 3.00    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ X  2.24 3.06 4.09 3.70 

18 - 20 ปี 2.24 - -0.82* -1.85* -1.46* 
26 - 35 ปี 3.06  - -1.03* -0.64* 
36 - 45 ปี 4.09   - 0.39* 
46 - 55 ปี 3.70    - 

ดา้นการปรับตวัทางช่องทาง      
ดา้นราคา X  2.25 2.64 3.95 2.54 

18 - 20 ปี 2.25 - 0.39* 1.70* -0.29 
26 - 35 ปี 2.64  - 1.31* 0.10 
36 - 45 ปี 3.95   - 1.41* 
46 - 55 ปี 2.54    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นช่องทาง      
การจดัจาํหน่าย X  2.16 2.48 4.09 3.63 

18 - 20 ปี 2.16 - -0.32* -1.93* -1.47* 
26 - 35 ปี 2.48  - -1.61* -1.15* 
36-  45 ปี 4.09   - 0.46* 
46 - 55 ปี 3.63    - 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการ 18 - 20 ปี 26 - 35 ปี 36 - 45 ปี 46 - 55 ปี 

ดา้นการส่งเสริมการขาย X  3.54 3.36 3.55 2.14 
18 - 20 ปี 3.54 - -0.18* -0.01* -1.40* 
26 - 35 ปี 3.36  - 0.19* -1.22 
36 - 45 ปี 3.55   - 1.41* 
46 - 55 ปี 2.14    - 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  13  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบั จาํแนกเป็นรายคู่ ดา้นอายุโดยรวม พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั  
ทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการที�มีอาย ุ46 - 55 ปี มีระดบัการปรับตวัมากกวา่
ผูที้�มีอาย ุ18 - 20 ปี 26 - 35 ปี และ 36 - 45 ปี 
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 สมมติฐานในการวิจัยที�  3  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มี ระดบัการศึกษา 
ต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 

 
ตาราง  14  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี

และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา 
 

 
 

การปรับตวัของ 
ผูป้ระกอบ 

ระดบัการศึกษา   
ประถมศึกษา 

 
(n= 30) 

ประถมศึกษา
หรือเทียบเท่า 

 
(n=58) 

ปริญญาตรี
หรือ      

เทียบเท่า 
(n=84) 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

 
(n=16) 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 2.63 0.24 58.00 3.71 84.00 3.12 16.00 3.41 29.57 .00* 
ดา้นการปรับตวั
ดา้นสินคา้  

 
2.59 

 
0.88 

 
4.07 

 
0.50 

 
3.73 

 
0.80 

 
3.08 

 
1.21 

 
26.93 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นราคา 

 
2.20 

 
0.28 

 
3.68 

 
0.70 

 
2.65 

 
0.76 

 
3.77 

 
0.59 

 
47.78 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

 
 

2.20 

 
 

0.20 

 
 

4.07 

 
 

0.50 

 
 

3.64 

 
 

0.80 

 
 

3.00 

 
 

1.25 

 
 
49.94 

 
 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นการ
ส่งเสริม การขาย 

 
 

3.53 

 
 

0.27 

 
 

3.00 

 
 

0.79 

 
 

2.47 

 
 

0.58 

 
 

3.81 

 
 

0.27 

 
 
36.85 

 
 
.00* 

 
* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  14  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและ
เครื�องประดบัที�มี ระดบัการศึกษาต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ที�ระดบั .05  ดงันั(นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
ดงัตาราง 15 
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ตาราง  15  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ
จาํแนกตามการศึกษาเป็นรายคู่ 

 

 
การปรับตวัของผูป้ระกอบการ 

ประถม 
ศึกษา 

มธัยม 
ศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

ปริญญา
หรือ   

เทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

โดยรวม X  2.63 3.71 3.12 3.41 

ประถมศึกษา 2.63 - -1.48* -0.49* -0.78* 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.71  - .0.59* 0.30 

ปริญญาหรือเทียบเท่า 3.12   - -0.29* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.41    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ X  2.59 4.07 3.73 3.08 

ประถมศึกษา 2.59 - -1.48* -1.14* -0.49* 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.07  - 0.34* 0.99 

ปริญญาหรือเทียบเท่า 3.73   - -0.65* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.08    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา X  2.20 3.68 2.65 3.77 

ประถมศึกษา 2.20 - -1.48* 0.45* -1.57* 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.68  - 1.03* -0.09 

ปริญญาหรือเทียบเท่า 2.65   - -1.12* 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.77    - 

ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดั

จาํหน่าย X  2.20 4.07 3.64 3.00 

ประถมศึกษา 2.20 - -1.87* -1.44* -0.80* 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.07  - 0.43* 1.07* 
ปริญญาหรือเทียบเท่า 3.64   - 0.64* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.00    - 
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ตาราง  15  (ต่อ) 
 

 
การปรับตวัของผูป้ระกอบการ 

ประถม 
ศึกษา 

มธัยม 
ศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

ปริญญา
หรือ   

เทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

การปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย X  3.53 3.00 2.47 3.81 

ประถมศึกษา 3.53 -    0.53*   1.06*     -0.28 
มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 3.00  -   0.53*   -0.81* 
ปริญญาหรือเทียบเท่า 2.47   -  -1.34* 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.81    - 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  15  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จําแนกเป็นรายคู่ ด้านระดับการศึกษาโดยรวมพบว่า มีความแตกต่างกัน         
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการที�มีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการปรับตวัมากกว่า ผูป้ระกอบการที�มีระดับการศึกษาประถมศึกษามธัยมศึกษา      
หรือเทียบเท่า ปริญญาหรือเทียบเท่า 
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 สมมติฐานในการวิจัยที� 4  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีสถานภาพสมรส 
ต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 
ตาราง  16  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี

และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส 
 

 
การปรับตวัของ 

ผูป้ระกอบ 

สถานภาพสมรส   
โสด 

 
 (n= 58) 

สมรส 
 

(n=107) 

หยา่, หมา้ย, 
แยก 

 (n=23) 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
โดยรวม 3.25 0.61 3.28 0.66 3.08 0.65 0.87 .42 
ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ 3.67 0.92 3.64 0.94 3.21 0.83 2.31 .10 
ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา 2.97 0.86 3.01 0.92 2.99 0.87 0.03 .97 
ดา้นการปรับตวัทางช่องทาง
การจดัจาํหน่าย 

 
3.55 

 
0.98 

 
3.51 

 
0.95 

 
3.21 

 
0.83 

 
1.12 

 
.33 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นการ
ส่งเสริมการขาย 

 
2.82 

 
0.76 

 
2.96 

 
0.75 

 
2.93 

 
0.83 

 
0.62 

 
.54 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  16  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบัที�มี สถานภาพสมรสต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานในการวจัิยที�  5  ผูป้ระกอบการที�มีรายไดต่้างกนั มีระดบัการปรับตวัแตกต่างกนั 
 

ตาราง  17  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี  
และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายได ้

 

 
 

การปรับตวัของ 
ผูป้ระกอบ 

รายได ้   
ตํ�ากวา่ 

200,000 
บาท 

(n= 18) 

200,001-
400,000 

บาท 
(n=59) 

400,001-
600,000 

บาท 
(n=72) 

600,000 
บาทขึ(นไป 

 
 (n=39) 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 4.19 0.01 3.01 0.45 3.41 0.70 2.88 0.34 18.15 .00* 
ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นสินคา้  

 
4.60 

 
0.00 

 
3.47 

 
0.77 

 
3.80 

 
0.94 

 
2.97 

 
0.84 

 
19.15 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นราคา 

 
4.17 

 
0.06 

 
2.65 

 
0.61 

 
3.12 

 
1.04 

 
2.73 

 
0.63 

 
14.65 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

 
 

4.60 

 
 

0.00 

 
 

3.47 

 
 

0.77 

 
 

3.50 

 
 

1.02 

 
 

2.97 

 
 

0.84 

 
 
18.01 

 
 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นการ 
ส่งเสริมการขาย 

 
 

3.40 

 
 

0.00 

 
 

2.43 

 
 

0.60 

 
 

3.22 

 
 

0.69 

 
 

2.85 

 
 

0.87 

 
 
31.33 

 
 
.00* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  17  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านรายได้ พบว่า ผูป้ระกอบการอัญมณีและ    
เครื� องประดับที� มีรายได้ต่างกัน มีการปรับตัวโดยรวมแตกต่างกันและรายด้านแตกต่างกัน          
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ดงันั(นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยัจึงทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ดงัตาราง 18 
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ตาราง  18  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบการปรับตัวขอผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ      
จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่ 

 

 

รายได ้
 ตํ�ากวา่ 

200,000 

บาท 

200,001 -  

400,000 

บาท 

400,001 - 

600,000 

บาท 

600,000 

ขึ(นไป 

ความคิดเห็นโดยรวม X  4.19 3.01 3.41 2.88 

ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 4.19 - 1.18* 0.78*   1.31* 

200,001 - 400,000 บาท 3.01  - -0.40* 0.13 

400,001 - 600,000 บาท 3.41   -   0.53* 

600,000 ขึ(นไป 2.88    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้  X  4.60 3.47 3.80 2.97 

ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 4.60 - 1.13* 0.80* 1.63* 

200,001 - 400,000 บาท 3.47  - -0.33* 0.50* 

400,001 - 600,000 บาท 3.80   - 0.83* 

600,000 ขึ(นไป 2.97    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา X  4.17 2.65 3.12 2.73 

ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 4.17 - 1.52* 1.05* 1.44* 

200,001 - 400,000 บาท 2.65  - -0.47* -0.08 

400,001 - 600,000 บาท 3.12   - 0.39* 

600,000 ขึ(นไป 2.73    - 

ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการ      

จดัจาํหน่าย X  4.60 3.47 3.50 2.97 

ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 4.60 - 1.13* 1.10* 1.63* 

200,001 - 400,000 บาท 3.47  -     -0.03 0.50* 

400,001 - 600,000 บาท 3.50   - 0.53* 

600,000 ขึ(นไป 2.97    - 
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ตาราง  18  (ต่อ) 
 

 
รายได ้

 ตํ�ากวา่ 
200,000 

บาท 

200,001- 
400,000 

บาท 

400,001-
600,000 

บาท 

600,000 
บาทขึ(นไป 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นการ      

ส่งเสริมการขาย X  3.40 2.43 3.22 2.85 

ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 3.40 - 0.97* 0.18 0.55* 
200,001 - 400,000 บาท 2.43  -   0.79* -0.42* 
400,001 - 600,000 บาท 3.22   - 0.37* 
600,000 ขึ(นไป 2.85    - 

 
 จากตาราง  18  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบั จาํแนกเป็นรายคู่ ดา้นรายไดโ้ดยรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการที�มีรายได ้600,000 ขึ(นไป มีการปรับตวัมากกวา่ 
รายไดต้ ํ�ากว่า 200,000 บาท รายได ้200,001 - 400,000 บาท และรายได ้400,001 - 600,000 บาท      
ส่วนผูป้ระกอบการที�มีรายได ้400,001 - 600,000 บาท จะมีการปรับตวัที�มากกวา่ ตํ�ากวา่ 200,000 บาท 
และ 200,001 - 400,000 บาท 
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 สมมติฐานในการวิจัยที�  6  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีประสบการณ์   
การทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบัต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 
ตาราง  19  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี

และเครื�องประดบั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นประสบการณ์ การทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณี
และเครื�องประดบั 

 

 
การปรับตวัของ 

ผูป้ระกอบ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน   
นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 (n= 17) 
5 - 15 ปี 
 (n=33) 

16 - 25 ปี 
(n=51) 

25 ปีขึ(นไป 
 (n=87) 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 4.10 0.26 3.83 0.53 3.20 0.65 2.89 0.37 48.09 .00* 
ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นสินคา้ 

 
4.45 

 
0.39 

 
4.24 

 
0.55 

 
3.25 

 
1.09 

 
3.40 

 
0.79 

 
17.32 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นราคา 

 
4.12 

 
0.14 

 
3.72 

 
0.96 

 
3.12 

 
0.83 

 
2.42 

 
0.44 

 
50.45 

 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

 
 

4.45 

 
 

0.39 

 
 

3.68 

 
 

0.98 

 
 

3.25 

 
 

1.09 

 
 

3.36 

 
 

0.79 

 
 

8.86 

 
 
.00* 

ดา้นการปรับตวั
ทางดา้นการ 
ส่งเสริมการขาย 

 
 

3.35 

 
 

0.13 

 
 

3.67 

 
 

0.45 

 
 

3.20 

 
 
0.74 

 
 

2.37 

 
 

0.52 

 
 

54.48 

 
 
.00* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  19  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า 
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มี ประสบการณ์ต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดงันั(น จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั จึงทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ดงัตาราง 20 
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ตาราง 20  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบการปรับตัวของผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ    

จาํแนกตามประสบการณ์เป็นรายคู่ 

 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการ นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 - 15 ปี 16 - 25 ปี 26 ปีขึ(นไป 

โดยรวม X  4.10 3.83 3.20 2.89 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.10 - 0.27 0.90* 1.21* 

5 - 15 ปี 3.83  - 0.63* 0.94* 

16 - 25 ปี 3.20   - 0.31* 

26 ปีขึ0นไป 2.89    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นสินคา้ X  4.45 4.24 3.25 3.40 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.42 - 0.18 1.17* 1.02* 
5 - 15 ปี 4.24  - 0.99* 0.84* 

16 - 25 ปี 3.25   -      0.15 

26 ปีขึ0นไป 3.40    - 

ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา X  4.12 3.72 3.12 2.42 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.12 - 0.40* 1.00* 1.68* 

5 - 15 ปี 3.72  - 0.60* 1.30* 

16 - 25 ปี 3.12   - 0.70* 
26 ปีขึ0นไป 2.42    - 

ดา้นการปรับตวัทางช่องทางการจดั

จาํหน่าย X  4.45 3.68 3.25 3.36 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 4.45 - 0.77* 1.20* 1.09* 

5 - 15 ปี 3.68  - 0.43* 0.32* 

16 - 25 ปี 3.25   -      0.11 
26 ปีขึ0นไป 3.36    - 
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ตาราง  20  (ต่อ) 
 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการ นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 - 15 ปี 16 - 25 ปี 26 ปีขึ(นไป 
การปรับตวัทางดา้นการส่งเสริม   
การขาย X  3.35 3.67 3.20 2.37 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.35 - 0.32 0.15 0.98* 
5 - 15 ปี 3.67  -   0.47* 1.30* 
16 - 25 ปี 3.20   - 0.83* 
26 ปีขึ0นไป 2.37    - 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  20  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื� องประดับ จําแนกเป็นรายคู่ ด้านประสบการณ์ โดยรวมพบว่า  มีความแตกต่างกัน           
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการที�มีประสบการณ์ในการทาํงาน     
26 ปีขึ( นไป มีการปรับตัวที�มากกว่าประสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปี 5 - 15 ปี และ 16 - 25 ปี                  
ส่วนผูป้ระกอบการที�มีอาย ุ16 - 25 ปี มีการปรับตวัมากกวา่ ประสบการณ์ นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 5 - 15 ปี 
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 สมมติฐานในการวิจัยที�  7  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีความรู้ความเขา้ใจ
ต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั 
 
ตาราง  21  การเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการกบัการปรับตวัจาํแนกเป็นรายดา้น 
 

ความคิดเห็น แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
โดยรวม ระหวา่งกลุ่ม 30 15.03 0.50 26.82 .00* 
 ภายในกลุ่ม 157 2.93 0.02 
 รวม 187 17.96    
ดา้นปัจจยัการผลิต ระหวา่งกลุ่ม 30 49.13 1.64 26.46 .00* 
 ภายในกลุ่ม 157 9.72 0.06 
 รวม 187 58.85    
ดา้นการตลาดทั(งใน
และต่างประเทศ 

ภายในกลุ่ม 
ระหวา่งกลุ่ม 

30 
157 

13.02 
2.46 

0.43 
0.02 

27.73 .00* 

 รวม 187 15.48    
ดา้นการส่งเสริม
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

30 
157 

15.81 
2.14 

0.53 
0.01 

38.62 .00* 

 รวม 187 17.95    

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  21  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการกบัการปรับตวั จาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�
มีความรู้ความเขา้ต่างกนั มีการปรับตวัโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
แสดงว่าความรู้ความเขา้ใจ ดา้นปัจจยัการผลิต ดา้นการตลาดทั(งในและต่างประเทศ ดา้นการส่งเสริม             
ความสามารถในการแข่งขนัที�ต่างกนัมีผลต่อการปรับตวัต่างกนั 

 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรื� อง การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ ในทศันะของ         

ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัสรุปสาระสําคญันาํเสนอตามลาํดบั  

ดงันี'  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวจิยั 

 4. อภิปรายผลการวจิยั 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั' งนี'  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไว ้ดงันี'  

 1. เพื�อศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ ในทศันะของ

สมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี 

 2. เพื�อเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตาม 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน  และประสบการณ์        

ในการทาํงานเกี�ยวกบัอญัมณีและเครื�องประดบั และความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั' งนี'  ได้แก่ ผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที�           

จดทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ กับกระทรวงพาณิชย ์    

จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 371 คน (สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัจนัทบุรี. CD-ROM. 2552)   

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยั ได้ แก่ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับ          

ในจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซี� และมอร์แกน (Krejcie 

and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 188 คน 
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 เครื"องมือที"ใช้ในการวจัิย 

 1. การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาการสร้างเครื� องมือจากเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องกับอัญมณีและ   
เครื�องประดบัเพื�อเป็นแนวทางในการสร้างเครื�องมือ 
  1.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที�กําหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียด         
ให้ครอบคลุมทั' งวตัถุประสงค์และลักษณะของการวิจัย และศึกษาเพิ�มเติมจากแบบสอบถาม       
ของภานุพนัธ์ุ  สัจจาธรรม (2551 : 131 - 140) จิตติมา  วบิูลยว์งศรี (2548 : 79 - 82)  
  1.3 นําแบบสอบถามที�ส ร้างขึ' น เสนออาจารย์ที�ปรึกษาตรวจทานเพื�อให้ได ้         
ความเที�ยงตรงเชิงพินิจ และความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื�อที�ปรับปรุงแก้ไขให้เกิด          
ความสมบูรณ์ก่อนนาํไปทดลองใช ้
 2. ลกัษณะโครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี'  
  ตอนที�  1  เป็นคาํถามขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวนทั'งสิ'น 7 ขอ้คาํถาม 
  ตอนที�  2  เป็นขอ้คาํถามเกี�ยวกบัความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและ
เครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี  จาํนวน 24 ขอ้ 
  ตอนที�  3  เป็นการศึกษาถึงการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั  
ในทศันะของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 20 ขอ้ 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
  ผูศึ้กษาวจิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั'นตอน  ดงันี'   
  3.1 ผูว้ิจยัไดข้อหนงัสือจาก คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
เพื�อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งที�ทาํการวจิยั 
  3.2 ผู ้วิ จ ัย ไ ด้ ทํา ก า รแ จก แ บ บ ส อบ ถ า ม ใ ห้ กับ ก ลุ่ ม ตัวอย่ า ง  ส ม า ชิ ก ช ม ร ม
ผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับจังหวดัจันทบุรี เพื�อให้ผู ้ประกอบการทําการตอบ
แบบสอบถามที�ไดรั้บ 
  3.3 เมื�อไดรั้บแบบสอบถามที�กลุ่มประชากรตอบแบบสอบถามที�สมบูรณ์เรียบร้อย    
ผูว้จิยัก็จะนาํแบบสอบถามที�ไดเ้ก็บรวบรวมแลว้ ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดก้าํหนดขึ'นตอนโดยการนาํแบบสอบถามทั'งหมด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ดงันี'  
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  4.1 ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
โดยวเิคราะห์หาค่าความถี� ค่าร้อยละ  
  4.2 ขอ้มูลเกี�ยวกบัความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดับ 
วเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  4.3 ขอ้มูลเกี�ยวกบัการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั วิเคราะห์
ดว้ยสถิติเชิงพรรณา โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
  4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการอญัมณีและ
เครื�องประดบัต่อการปรับตวั โดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ t-test และ F-test ที�ระดบันยัสาํคญั .05 
  4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบัต่อการปรับตวั โดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ t-test และ F-test ที�ระดบันยัสาํคญั .05 
    
สรุปผลการวจัิย 

 จากการวจิยัครั' งนี'สรุปผลไดด้งันี'  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั เป็นเพศหญิงมากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 58.50)  
รองลงมา มีอายุ 46 - 55 ปี (คิดเป็นร้อยละ 43.10) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า         
(คิดเป็นร้อยละ 44.70) มีสถานภาพสมรส (คิดเป็นร้อยละ 56.90) มีประสบการณ์ 25 ปีขึ'นไป          
(คิดเป็นร้อยละ 46.30) มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 400001-600,000 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 38.30)  
 2. ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระการอญัมณีและเครื�องประดบั 
  ความรู้ความเข้าใจของผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ พบว่า โดยรวม         
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.32) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 
ด้านการตลาดทั'งในและต่างประเทศ ( X = 2.67) รองลงมา ด้านการส่งเสริมความสามารถ              
ในการแข่งขนั ( X = 2.24)  และดา้นปัจจยัการผลิต ( X = 2.04) ตามลาํดบั   
 3. การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
  การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ( X = 3.25) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี'  เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย      
ได้แก่ ด้านการปรับตวัทางด้านสินคา้ ( X = 3.60) รองลงมาด้านการปรับตวัทางช่องทาง               

การจดัจาํหน่าย ( X = 3.49) ดา้นการปรับตวัทางดา้นราคา ( X = 2.99) และดา้นการปรับตวั           

ทางการส่งเสริมการขาย ( X = 2.91) ตามลาํดบั 
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 4. เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการทาํงาน        
และความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีอาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน ประสบการณ์ในการทาํงาน และความรู้ความเขา้ใจต่างกนั      
มีการปรับตวัแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนผูป้ระกอบการที�มีเพศ            
และสถานภาพต่างกนั มีการปรับตวัไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื� องการปรับตัวของผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับในทัศนะ       
ของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ดงันี'ดงันี'   
 1. ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
  ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นภาพรวม พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี  เสาร์แก้ว (2550 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาวจิยัเรื�อง วธีิการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั'งเดิมในการแข่งขนัธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ ในเขตเทศบาลเชียงใหม่จงัหวดัจนัทบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเขา้ใจในการ
ปรับตวัแบบการบริหารงานสมยัใหม่ อยู่ในระดบัปานกลาง สามารถอธิบายไดว้่า ในการทดสอบ
ความรู้นั'น ผูป้ระกอบส่วนใหญ่อาจเคยไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัการผลิต การตลาด การส่งออกของอญัมณี
และเครื�องประดบั จากการรับฟังข่าวสารผ่านสื�อต่าง ๆ แต่สิ�งที�ไดรั้บฟัง รับรู้มา อาจยงัไม่ครบถว้น
หรือไดรั้บครบถว้น แต่อาจจาํไม่ได ้หรือจาํไม่ไดท้ั'งหมด จึงทาํให้มีการตอบคาํถามตามประสบการณ์ 
ที�ไดเ้คยรับฟัง และได้รับรู้มา ซึ� งอาจมีบางข้อที�รับรู้มาไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และบางข้อ      
อาจไม่เคยรับรู้มาเลย  เช่นในข้อคําถามความรู้เรื� อง การทําต้นแบบแม้พิมพ์เครื� องประดับ”               
ซึ� งมีผูต้อบอยู่ในระดับน้อยที�สุด (จากตาราง 2 หน้า 36) เป็นไปตามทฤษฎีเกี�ยวกับความรู้ที�          
บุญชม  ศรีสะอาด (2543 : 40) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของความรู้ไวว้า่ เป็นขอ้มูลต่าง ๆ ที�มนุษย ์       
มีความสามารถรับรู้เข้าไวใ้นสมอง และรวบรวมจากประสบการณ์ทั' งทางตรงและทางออ้ม           
ซึ� งวดัไดจ้ากความสามารถในการระลึกไดข้องมนุษย ์ซึ� งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2556 : 1)      
ได้จดัโครงการเสริมสร้างผูบ้ริหารระดบักลางยุคใหม่ สาขาอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื�องประดับ        
ปีงบประมาณ 2556 หลกัสูตรระดบัเบื'องตน้ขึ'น เพื�อให้ผูป้ระกอบการที�เขา้ร่วมโครงการสามารถ      
ไดรั้บความรู้และทกัษะเพิ�มมากขึ'นในระดบัหนึ�ง  
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 2. การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
  การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ด้านภาพรวม พบว่า โดยรวม    
อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชนี  เสาร์แกว้ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง 
วิธีการปรับตวัของผูป้ระกอบการร้านค้าปลีกแบบดั' งเดิมในการแข่งขนัธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่        
ในเขตเทศบาลเชียงใหม่จงัหวดัเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า วิธีการปรับตวัของผูป้ระกอบการ       
อยูใ่นระดบัปานกลาง สามารถอธิบายไดว้า่ อาจสืบเนื�องมาจากการที�ผูป้ระกอบการมีความรู้ในเกี�ยวกบั
การประกอบธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั อยู่ในระดบัปานกลาง จึงมีผลทาํให้มีการปรับตวัในการ
ประกอบธุรกิจในระดบัปานกลางได้  เนื�องจากการที�บุคคลจะมีทศันคติต่อสิ� งใดสิ� งหนึ� งได้นั'น 
บุคคลจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื�องนั'น ๆ เสียก่อนคือ เคยมีประสบการณ์ เคยรู้ เคยเห็น เคยทาํ 
และเคยสัมผสั จึงจะทาํให้เกิดความรู้สึกหรือมีท่าทีต่อสิ� งนั'น ในทางตรงกนัขา้มหากบุคคล      
ไม่เคยมีประสบการณ์ ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ไม่เคยทาํ และไม่เคยสัมผสัก็จะไม่แสดงความรู้สึกหรือ
แสดงท่าทีต่อสิ�งนั'นเช่นกนั เป็นไปตามทฤษฎีเกี�ยวกบัทศันคติที�เฉลิมพล  ตนัสกุล (2541 : 22) กล่าวถึง 
องค์ประกอบของทศันคติดา้นความรู้ไวว้า่ เป็นการรับรู้ในรายละเอียดเกี�ยวกบัสิ�งนั'น เพราะความรู้
เป็นพื'นฐานของความเชื� อที�จะทําให้บุคคลนั' นเชื� อว่า  ข้อมูลนั' นเป็นจริง หรือไม่ เป็นจริง                    
มีคุณมีโทษอย่างไร ในทาํนองเดียวกนัการที�ผูป้ระกอบการมีการการปรับตวัของธุรกิจอญัมณี     
และเครื�องประดบัที�ดีได ้ก็ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบัเสียก่อนเช่นกนั  
 3. เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทาํงานและรายได้ครอบครัวเฉลี�ย        
ต่อเดือน และความรู้ความเขา้ใจ   
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามเพศ 
พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีเพศต่างกนั มีการปรับตวัไม่แตกต่างกนั ซึ� งสามารถ
อธิบายได้ว่า เพราะว่าในปัจจุบันสังคมเปิดกวา้งให้ผู ้หญิงและผู ้ชายได้รับโอกาสในการศึกษา         
อยา่งเท่าเทียมกนั ทาํให้ผูห้ญิงมีความรู้และความสามารถหรือมีมีการปรับตวัทดัเทียมกบัผูช้าย อีกทั'ง
ในปัจจุบนัชายและหญิงต่างมีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองให้เป็นที�ประจกัษ์แก่สังคม     
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัส่งให้ความแตกต่างทางดา้นเพศ จึงไม่ใช่อุปสรรคในการปรับตวัในการประกอบ
ธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบัอีกต่อไป ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของขุนทอง  ศาลางาม (2553 :     
บทคดัย่อ) กลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามอาย ุ
พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีอายุต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
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ทางสถิติที�ระดบั .05 สามารถอธิบายไดว้่า ผูป้ระกอบการที�มีอายุมากมกัจะรู้ถึงวิธีการแกไ้ขปัญหา
หรือวิธีการปรับตวัเพื�อให้ธุรกิจอยู่รอดไดม้ากกว่าเพราะว่าอายุมากก็ตอ้งมีประสบการณ์การทาํงาน 
และความรู้มากกว่าผูป้ระกอบการที�มีอายุน้อย และบางครั' งผูป้ระกอบการผูที้�มีอายุน้อยก็ยงัไม่กล้า   
ตดัสินใจอะไรได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวเพราะกลวัว่าถ้าตดัสินใจไปแล้วจะผิดพลาด ต่างกับ        
ผูป้ระกอบการที�มีอายุมากมกัจะตดัสินใจแน่วแน่ ถูกตอ้งและแม่ยาํกว่าผูผู้ป้ระกอบการที�มีอายุน้อย   
ดงันั'น ผูป้ระกอบการที�มีอายุมากย่อมจะมีวิธีการปรับตวัเพื�อเอาตวัอยู่รอดในสังคมไดม้ากกว่าผูที้�มี
อายุน้อย ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของขุนทอง  ศาลางาม (2553 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเรื� อง        
กลยุทธ์การปรับตัวของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า  การเปรียบเทียบกลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจ      
ร้านคา้ปลีกจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที�มี อายุต่างกนั มีกลยุทธ์การปรับตวั
แตกต่างกนั  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั จาํแนกตาม 
ระดับการศึกษา พบว่า ผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที� มีระดับการศึกษาต่างกัน                  
มีการปรับตวัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 สามารถอธิบายไดจ้ากสภาพการณ์    
ในสังคมปัจจุบนัมีระบบการสื�อสารขอ้มูลทางด้านธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบัที�ทนัสมยัผ่าน
ช่องทางสื�อต่าง ๆ ทั'งในระบบและการศึกษานอกระบบการศึกษา ทาํให้ประชาชนทุกระดับ        
มีโอกาสไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสารที�แตกกนัไปตามระดบัการศึกษา เพราะผูที้�มีการศึกษาสูง
อาจมีช่องทางการการเปิดรับสื�อข่าวสารมากกวา่กวา่ เช่น การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
ส่วนผูที้�มีการศึกษานอ้ยก็อาจจะเปิดรับสื�อไดเ้พียงแค่ฟังวทิยหุรืออ่านหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ จึงทาํให้
ผูป้ระกอบการที�ระดบัการศึกษาในระดบัสูง มีแนวโนม้ที�จะสามารถบริหารจดัการองค์การหรือมีการ
ปรับตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงวา่ผูป้ระกอบการที�มีระดบัการศึกษาสูงมกัจะมีความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถเข้าถึงในเรื� องของอัญมณีและเครื� องประดับมากกว่าผู ้ประกอบที�มีการศึกษาน้อย             
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจียระไน ภทัราคม (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง การปรับตวั
ของผู ประกอบการธุรกิจนาํเที�ยวในอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม  อนัเนื�องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ   
และการเมืองไทย ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเที�ยว
ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบที�มีระดบัการศึกษา 
ต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนั  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั จาํแนกตาม 
สถานภาพสมรส พบว่า ผูป้ระกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที� มีสถานภาพสมรสต่างกัน             
มีการปรับตวัไม่แตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้่า  ในสังคมไทยเป็นสังคมที�มีการดาํรงชีวิตแบบ
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ครอบครัวเครือญาติ มีบุตรหลานและญาติพี�น้องที�คอยให้ความช่วยเหลือกนัในดา้นการดาํเนินชีวิต
และการประกอบธุรกิจ และคอยคําปรึกษาแก่กันทั' งเรื� องส่วนตัวและเรื� องงาน ดังนั' น จึงทาํให ้              
ผูป้ระกอบการที�มีสถานภาพสมรส โสด  หยา่ หมา้ย แยกกนัอยู ่มีการปรับตวัในดา้นธุรกิจ เช่นเดียวกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของขนุทอง  ศาลางาม (2553 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยัเรื�องกลยุทธ์การปรับตวั
ของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษา
พบว่า การเปรียบเทียบกลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกจาํแนกตามขอ้มูล   
ส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบการที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีกลยทุธ์การปรับตวัไม่แตกต่างกนั  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตามรายได ้
พบว่า ผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับที� มีรายได้ต่างกัน มีการปรับตัวแตกต่างกัน         
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 แสดงให้เห็นรายได้ต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวของ                 
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบัที�ต่างกัน ทั' งนี' อาจเป็นเพราะว่าผูป้ระกอบการที�มีรายได ้   
มากกว่านั' นก็ย่อมจะมีเงินนําไปลงทุนหรือนําไปต่อยอดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อัญมณีและ              
เครื� องประดับได้มากกว่าผูที้�มีรายได้น้อย เพราะผูที้�มีรายได้น้อยก็ตอ้งนําเงินที�หามาได้ไปใช้จ่าย       
ในสิ�งที�จาํเป็นก่อนแล้วค่อยนาํมาต่อยอดหรือนาํมาลงทุนใหม่  ดงันั'นผูป้ระกอบการที�มีรายได้มาก     
ก็ย่อมส่งผลทําให้ผู ้ประกอบการมีการปรับตัวมากตามไปด้วย ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
ขนุทอง  ศาลางาม (2553 : บทคดัยอ่) ศึกษาเรื�อง กลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีก
ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่า  การเปรียบเทียบกลยุทธ์        
การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบการ    
ที�มีรายไดต่้างกนั มีกลยทุธ์การปรับตวัแตกต่างกนั  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั จาํแนกตาม 
ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีประสบการณ์ในการ
ทาํงานต่างกนั มีการปรับตวัแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  แสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ในการทาํงานที�ต่างกนั มีผลต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั 
ทั'งนี' อาจเป็นเพราะว่าผูป้ระกอบการที�มีประสบการณ์ทาํงานมากกว่าก็ย่อมจะรู้ถึงวิธีการดาํเนินงาน    
ที�ถูกตอ้งและรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ของการประกอบธุรกิจที�เกิดขึ'น  ซึ� งประสบการณ์เหล่านี' เหล่านี'    
อาจสืบเนื�องมาจากการที�ผูป้ระกอบการมีอายุการทาํงานที�มาก หรือมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักบั
เรื�องอญัมณีและเครื�องประดบัมากก็เป็นไปได ้ ดงันั'นประสบการณ์ที�มากกว่าก็จะทาํให้รู้ถึงวิธีการ
ปรับตวัที�มากกวา่ผูป้ระกอบการที�ประสบการณ์นอ้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจียระไน  ภทัราคม 
(2552 : บทคดัยอ่) ศึกษาวจิยัเรื�องการปรับตวัของผ ูประกอบการธุรกิจนาํเที�ยวในอาํเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม  อนัเนื�องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ    
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การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเที�ยวในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จาํแนกตามประสบการณ   
ด านการท องเที�ยว โดยรวมแตกต่างกนั  
  เปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดบั จาํแนกตาม 
ความรู้ความเขา้ใจ พบว่า ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�มีความรู้ความเขา้ใจต่างกนั       
มีทศันะการปรับตวัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แสดงให้เห็นผูป้ระกอบการที�มี
ความรู้ความเขา้ใจต่างกนั มีผลต่อการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบัที�ต่างกนั   
ทั'งนี' อาจเป็นเพราะว่าผูป้ระกอบการที�มีความรู้ดี จะมีวิธีการปรับตวัในด้านการประกอบธุรกิจดี    
ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการที�มีความรู้ไม่ดี จะมีวธีิการปรับตวัการประกอบธุรกิจไม่ดีดว้ยเช่นกนั 
เป็นไปตามทฤษฎีเกี�ยวกบัทศันคติที� เฉลิมพล ตนัสกุล (2541 : 22) กล่าวถึงองคป์ระกอบของทศันคติ     
ด้านความรู้ไวว้่า ความรู้เป็นพื'นฐานของความเชื�อที�จะทาํให้บุคคลนั'นเชื�อว่า ขอ้มูลนั'นเป็นจริง   
หรือไม่เป็นจริง มีคุณ มีโทษอย่างไร ในทาํนองเดียวกันการที�ผูป้ระกอบการมีการการปรับตวั      
ของธุรกิจอัญมณีและเครื� องประดับที�ดีได ้ก็ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นธุรกิจอัญมณีและ      
เครื�องประดบัเสียก่อนเช่นกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขุนทอง  ศาลางาม (2553 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาเรื�อง กลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านคา้ปลีกในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่  การเปรียบเทียบกลยุทธ์การปรับตวัของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้าคา้ปลีกจาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบการที�มี ความรู้ความเขา้ใจต่างกนั มีกลยุทธ์
การปรับตวัแตกต่างกนั   
   
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั"วไป 

 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.1 รัฐบาลควรจัดโครงการขึ' น เพื�อเปิดโอกาสให้ทั' งผูป้ระกอบการได้มีโอกาส     

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งผูป้ระกอบการดว้ยกนัเองเพื�อที�จะไดมี้การแลกเปลี�ยนการเรียนรู้เกี�ยวกบั

การทาํตน้แบบแม่พิมพเ์ครื�องประดบัที�มีการผลิตที�แตกต่างกนัไป เพื�อเป็นการเพิ�มพูนและนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของตนเอง 

  1.2 รัฐบาลควรมีมาตรการเพื�อเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างตลาดทั' งในและ          

ต่างประเทศ เพื�อที�จะไดท้ราบถึงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอญัมณี

และเครื�องประดบัจะไดมี้กฎหมายรองรับเหมือนกนัทั�วโลก 
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  1.3 รัฐบาลควรเร่งภาคธุรกิจเอกชน ในการปรับปรุงคุณภาพสินคา้ให้เป็นที�ตอ้งการ

ของตลาดให้เพิ�มมากขึ'น และเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีให้แก่สินคา้อญัมณีและเครื�องประดบั     

ให้เป็นที�ประทับใจแก่ลูกค้าให้มากที�สุด ทั' งด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย และ           

ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 
 2. ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
  2.1 ผูป้ระกอบการอญัมณี ควรสร้างตราสินคา้และแบรนด์สินคา้ขึ'นมาเอง เพื�อเป็น
สร้างภาพลกัษณ์ให้กบัสินคา้ ให้ผูพ้บเห็นสินคา้เกิดความประทบัใจและจดจาํสินคา้ของเราตั'งแต่
ครั' งแรกที�เห็น 
  2.2 ผูป้ระกอบการอญัมณี ควรหาช่องทางการจดัจาํหน่ายนอกเหนือจากแหล่งประจาํ
หรือจากร้านประจาํของผูป้ระกอบการ โดยการนาํสินคา้ไปจาํหน่ายเป็นของที�ระลึกในสโมสร
นนัทนาการต่าง ๆ เพื�อเป็นการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ 
  2.3 ผูป้ระกอบการอญัมณี ควรมีการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้า อย่างเช่น มีการ   
ซ่อมแซม มีการเปลี�ยนสินคา้ หรือมีการบริการหลงัการขายอื�นๆ เพื�อเป็นการสร้างความประทบัใจ
แก่ลูกคา้หลงัการขาย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยครั!งต่อไป 
 1. ในการดาํเนินการวจิยัครั' งต่อไปควรใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพื�อให้ไดข้อ้มูล
ที�เป็นทั'งขอ้เทจ็จริงที�ละเอียดและชดัเจนยิ�งขึ'น  
 2. ควรทาํการวิจยัเรื� องปัญหาและความตอ้งการในการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณี
และเครื�องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี วา่มีปัจจยัใดบา้งที�เป็นปัญหาในการปรับตวัของผูป้ระกอบการ 
และผูป้ระกอบการมีความตอ้งการอะไรบา้งในการปรับตวัในแต่ละครั' ง  
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แบบสอบถาม 

เรื�อง การปรับตัวของผู้ประกอบการอญัมณแีละเครื�องประดับ ในทศันะของผู้ประกอบการอญัมณี

และเครื�องประดับจังหวดัจันทบุรี 

 

คําชี+แจง    แบบสอบถามฉบบันี�ผูต้อบ ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบั ในจงัหวดั
จนัทบุรี แบบสอบถามนี� มีวตัถุประสงค์เพื!อให้ทราบถึงการปรับตวัและเปรียบเทียบ     
การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรี ขอให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื!อประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพฒันา         
ผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบัในจงัหวดัจนัทบุรีต่อไปในอนาคต 
แบบสอบถามฉบบันี�แบ่งออกเป็น 3 ตอน   คือ 
ตอนที!  1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนที!  2  ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบั 
ตอนที!  3  การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบั  ดา้นสินคา้  ดา้นราคา           

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการขาย 
  

************************************************ 
 

ขอขอบคุณที!ใหค้วามร่วมมือ 
นางสาววไลภรณ์  สูตภูมิ 

นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาสังคมศาสตร์เพื!อการพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที�  1  ปัจจัยส่วนบุคคล 

คําชี+แจง  โปรดทาํเครื!องหมาย � ลงใน (   )  หรือเติมคาํตอบลงในช่างวา่ง ให้ตรงกบัความเป็นจริง
มากที!สุด 

1. เพศ   
(   ) 1) ชาย (   ) 2) หญิง 
 

2. อาย…ุ……………………ปี 
 

3. การศึกษา 
(   ) 1) ประถมศึกษา  
(   ) 2) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(   ) 3) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(   ) 4) สูงกวา่ปริญญาตรี 
(   ) 5) อื!น ๆ   ระบุ …………………………………. 
 

4. สถานภาพสมรส 
(   ) 1) โสด 
(   ) 2)  สมรส 
(   ) 3)  หยา่, หมา้ย, แยก 
 

5. ประสบการณ์ในการทาํงานที!เกี!ยวกบัอญัมณีและเครื!องประดบั……………………ปี 
 

6.     รายไดโ้ดยเฉลี!ยต่อเดือน……………………………..บาท 
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ตอนที� 2   ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื�องประดับ 
คําชี+แจง   โปรดทาํเครื!องหมาย � ลงในช่องวา่งทา้ยขอ้ความ ที!ตรงกบัความรู้ความเขา้ใจของท่าน     

โดยมีเกณฑพ์ิจารณา  ดงันี�  
1. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจมาก  ตอบ มาก   
2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจพอสมควร ตอบ ปานกลาง 
3. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย  ตอบ นอ้ย 
 

ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ 
อญัมณีและเครื!องประดบั 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอ้ย 
(1) 

1.  ดา้นปัจจยัการผลิต    
1.1 การออกแบบเครื!องประดบัดว้ยเครื!องคอมพิวเตอร์    
1.2 การออกแบบเครื!องประดบัดว้ยการวาดมือ    
1.3 การวเิคราะห์อญัมณีเบื�องตน้    
1.4 การทาํตน้แบบแม่พิมพเ์ครื!องประดบั    
1.5 การหล่อตวัเรือนเครื!องประดบั    
1.6 เทคนิคการฝังตวัเรือนดว้ยกลอ้ง Microscope    
1.7 เทคนิคการชุบโลหะมีค่าในอุตสาหกรรมอญัมณี       

และเครื!องประดบั 
   

1.8  การเจียระไนเหลี!ยมใหม่ของพลอยเนื�ออ่อน    
2.  ดา้นการตลาดทั�งในและต่างประเทศ    

2.1 การจดัทาํเวปไซต ์    
2.2 การขยายตลาดในประเทศ    
2.3 การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้ในประเทศไทย    
2.4 การขยายตลาดต่างประเทศ    
2.5 การจดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ    
2.6 การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื!อต่าง ๆ    
2.7 การตลาดเชิงสร้างสรรค ์    
2.8 กฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื!องประดบั 
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ความรู้ความเขา้ใจของผูป้ระกอบการ 
อญัมณีและเครื!องประดบั 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

นอ้ย 
(1) 

3.  ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั    
3.1 การพฒันาผลิตภณัฑอ์ญัมณีและเครื!องประดบั    
3.2 การพฒันาตลาดอญัมณีและเครื!องประดบั    
3.3 การวเิคราะห์และตรวจสอบอญัมณี    
3.4 การวเิคราะห์และตรวจสอบเครื!องประดบั    
3.5 การสร้างภาพลกัษณ์ที!ดีใหแ้ก่สินคา้อญัมณี                

และเครื!องประดบั 
   

3.6 การสร้างความเชื!อมั!นให้ลูกคา้    
3.7 พฤติกรรมการซื�ออญัมณีและเครื!องประดบัของลูกคา้    
3.8 การสร้างตราสัญลกัษณ์รับประกนัคุณภาพสินคา้    
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ตอนที�  3  การปรับตัวของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื�องประดับ 

คําชี+แจง   โปรดทาํเครื!องหมาย  � ลงในช่องวา่งทา้ยขอ้ความ ที!ตรงกบัระดบัการปรับตวัของท่าน
ในเรื!องของการปรับตวัทางดา้นสินคา้  การปรับตวัทางดา้นราคา  การปรับตวัทางดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย  และการปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย   

 

การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบั 

ระดบัการปรับตวั 
มาก 
ที!สุด 
( 5 ) 

มาก 
 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

นอ้ย 
 

( 2 ) 

นอ้ย  
ที!สุด 
( 1 ) 

1.  การปรับตวัทางดา้นสินคา้      
1.1 การผลิตสินคา้มีความสวยงาม และคงทน      
1.2 ผลิตสินคา้ที!มีคุณภาพ ราคาคุม้ค่า      
1.3 สินคา้รูปแบบทนัสมยัมีความหลากหลาย      
1.4 การสร้างตราสินคา้      
1.5 มีการรับประกนัสินคา้      

2.  การปรับตวัทางดา้นราคา      
2.1 ตน้ทุนการผลิต เช่น วตัถุดิบ หรือค่าแรง      
2.2 สินคา้มีความทนัสมยั และมีเอกลกัษณ์      
2.3 กลุ่มของผูบ้ริโภค      
2.4 สถานที!ในการจาํหน่าย      
2.5 การสร้างแบรนดสิ์นคา้      

3.  การปรับตวัทางช่องทางการจดัจาํหน่าย      
3.1 การออกงานแสดงสินคา้ ตามงานแสดงสินคา้      
3.2 การจาํหน่ายผา่นสื!ออิเล็กทรอนิกส์หรือ

อินเตอร์เน็ต 
     

3.3 การเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง       
3.4 จาํหน่ายเป็นของที!ระลึก ในสโมสรนนัทนาการ 

(Club) ต่าง ๆ 
     

3.5 การปรับกลยทุธ์ผลิตภณัฑ ์เพื!อใหต้รงกบั     
ความตอ้งการของตลาด 
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การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื!องประดบั 

ระดบัการปรับตวั 
มาก 
ที!สุด 
( 5 ) 

มาก 
 

( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

นอ้ย 
 

( 2 ) 

นอ้ย   
ที!สุด 
( 1 ) 

4.  การปรับตวัทางดา้นการส่งเสริมการขาย      
4.1 การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื!อต่าง ๆ      
4.2 การใหข้อ้มูลข่าวสารลูกคา้อยา่งต่อเนื!อง      
4.3 การบริการหลงัการขาย      
4.4 การแนะนาํการใชสิ้นคา้ และการรักษาคุณภาพ

ของสินคา้ 
     

4.5 ใหข้องสัมมนาคุณกบัลูกคา้ที!มาซื�อผลิตภณัฑ ์      
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพค์าํ

อา้งอิงจาก
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
 

ชื�อ – ชื�อสกุล นางสาววไลภรณ์  สูตภูมิ 

วนั  เดือน  ปีเกดิ 8  สิงหาคม  2526 

สถานที�เกดิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

สถานที�อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที* 64/4  ถนนสฤษดิเดช  ตาํบลวดัใหม่  

 อาํเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตวั 

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน เลขที* 64/4  ถนนสฤษดิเดช  ตาํบลวดัใหม่  อาํเภอเมือง  

 จงัหวดัจนัทบุรี (บา้น) 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2542 มธัยมศึกษาตอนตน้ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  

  อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2544 มธัยมศึกษาตอนปลาย ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  

  อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

 พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (สื*อสารมวลชน) 

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

 พ.ศ. 2557 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื*อการพฒันา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   

 

 


