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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครั3 งนี3 มีวตัถุประสงค์ 1) เพื�อศึกษาการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและ    
เครื� องประดับ ในทัศนะของสมาชิกชมรมผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื� องประดับในจังหวดั
จนัทบุรี 2) เพื�อเปรียบเทียบการปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั จาํแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ครอบครัวเฉลี�ยต่อเดือน  และประสบการณ์        
ในการทํางานเกี�ยวกับอัญมณีและเครื� องประดับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้ประกอบการอัญมณี          
และเครื� องประดับที�จดทะเบียนเป็นสมาชิกชมรมผู ้ประกอบการอัญมณีและเครื� องประดับ                     
กับสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดจันทบุรี จ ํานวน 188 คน  เครื� องมือที� ใช้เป็นแบบสอบถาม            
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 
ไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทั3งในและต่างประเทศ รองลงมา ดา้นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนั 
และดา้นปัจจยัการผลิต 2) การปรับตวัของผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื�องประดบั ดา้นภาพรวม 
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.       




