
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  
 
 




