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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        



3 
 

 

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%  



4 
 

 

 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.) 




