
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 




