
 

การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการสินคา้อญัมณีและเครื่องประดบั 

ต่อปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในที่มีผลต่อการส่งออก 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาความคิดเหน็ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความคิดเหน็ของผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับต่อปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อ

การส่งออก ตัวอย่างคือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกสนิค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับ จ านวน 150 บริษัท 

และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศน้ัน ส่วนใหญ่มี

ชนิดสินค้าเป็นเคร่ืองประดับที่ท  าด้วยเงิน มีรูปแบบธุรกิจเป็นแบบบริษัทจ ากัด ลักษณะการจัดตั้งองค์กรเป็น

องค์กรของคนไทย โดยมีจ านวนเงินทุนเร่ิมต้นของกจิการระหว่าง 5,000,000-10,000,000 บาท นอกจากน้ี

ยังพบว่ามีตลาดส่งออกหลักที่ส าคัญในสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุด โดยในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่า

ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการส่งออก มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความส าคัญมาก

ที่สุดคือการบริหารจัดการ (Management) รองลงมาคือด้านขีดความสามารถผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี

ตามล าดับ และระดับการวัดผลต่อประสิทธิผลการส่งออก ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าระดับการวัดผลต่อ

ประสิทธิผลการส่งออกอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีประสิทธิผลมากที่สุดคือการเติบโตของยอดขาย และผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับทมีีข้อมูลชนิดสินค้าแตกต่างกัน มี

ความเหน็ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

1. บทน า 

อัญมณีหรือรัตนชาติ หรือเพชรพลอย ปัจจุบันทั้งสามค าน้ีใช้สื่อความหมายเดียวกัน ต่างกัน

เล็กน้อยตรงที่ อัญมณี และรัตนชาติ มักจะใช้เรียกเป็นทางการ ส่วนเพชรพลอยเป็นค าเรียกทั่วไป ส าหรับ

ความแตกต่างของค าว่า อัญมณี และรัตนชาติ คือ รัตนชาติจะหมายถึง แร่หรือหินมีค่า หรือกึ่งมีค่า ซ่ึ งเมื่อ
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ผ่านการตกแต่ง เช่น ขัดมัน เจียระไน หรือแกะสลักแล้ว จะมีคุณสมบัติเป็นอัญมณีเคร่ืองประดับ หรือเคร่ือง

เพชรพลอย (Jewelry) ได้ อัญมณีมักจะหมายถึง รัตนชาติที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ค าว่า อัญมณี รัตน

ชาติ และเพชรพลอย ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Gemstones และ Gems ดังน้ัน ความหมายโดยรวมแล้ว อัญมณี หรือ

รัตนชาติคือ วัตถุธรรมชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ชนิดต่างๆ หรือเป็นสารอินทรีย์บางชนิด 

เช่น ไข่มุก อ าพัน ฯลฯ หรือเป็นหินบางชนิด เช่น ลาพิส - ลาซูลี โอนิกซ์มาร์เบิล ฯลฯ วัตถุเหล่าน้ีสามารถ

น ามาตกแต่ง ขัดมัน เจียระไน แกะสลัก ใช้เป็นเคร่ืองประดับได้ มีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ ความสวยงาม ความ

คงทนถาวร และความหายาก, (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 20 เร่ืองที่ 7 อญัมณี) 

เคร่ืองประดับ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกายเพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือ

แสดงถึงสถานภาพทางสังคม ทั้งน้ี เคร่ืองประดับที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมแตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปร่างลักษณะ 

และวัสดุที่ใช้ผลิต โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม รสนิยม ตลอดจนลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของประเทศ, (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 34 เร่ืองที่ 4)

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับเป็นอุตสาหรรมที่สร้างช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปี 2559 สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นล าดับที่ 3 ของไทย และ

ล าดับที่ 13 ของโลก ท ารายได้ให้กับประเทศสูงถึง 11,345 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 324,155 ล้าน

บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.43 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด มีผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมฯ จ านวน

กว่า 15,000 ราย เป็นบริษัทจดทะเบียน 3,500 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ถึงร้อยละ 90 และมี

การจ้างแรงงานกว่า 1 ล้านคน 

ภาพที ่1 
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หากพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณี และเคร่ืองประดับ (ไม่รวมทอง) พบว่ามีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพและมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยมา

อย่างยาวนาน สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทย เป็นสินค้าส่งออกที่ได้รับความสนใจจาก

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากเราน้ันมีทกัษะฝีมือในการผลิตของช่างฝีมือไทย (Craftmanship) จนสามารถพัฒนา

รูปแบบสินค้าที่ หลากหลายและรักษาคุณภาพของสินค้าได้อย่างสม ่าเสมอ และประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลาง

การค้าพลอยที่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก เน่ืองจากมีภูมิประเทศอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบพลอยที่ส าคัญของโลก 

และจากความสามารถพิเศษในการหุงหรือเผาพลอยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพลอย รวมถึงฝีมือในการเจียระไนที่

เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก อย่างไรกด็ี จากการที่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ เป็น SMEs และผลิตสินค้าใน

ลักษณะ OEM ซ่ึงมี margin น้อย จึงต้องมีการพัฒนาสินค้าโดยเน้นการสร้าง มูลค่าเพ่ิมเพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายในระดับกลาง-บน เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการแข่งขันด้านราคากับ ประเทศคู่แข่ง เช่น จีน และ

อนิเดีย ที่เน้นการผลิตสนิค้าส าหรับกลุ่มลูกค้าระดับล่าง 

อย่างไรกต็าม ปัญหาของผู้ประกอบการ คือ ค่าแรงที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และวัตถุดิบใน

ประเทศลดลง รวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ยังฟ้ืนตัวไม่เตม็ที่ 

ส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซ้ือ อีกทั้ง กลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) และผลิตสินค้าตามค าสั่งซ้ือ (OEM) ท าให้ก าไรต่อหน่วยลดลง และยังต้องแข่งขันด้านราคาเพ่ิม

มากข้ึน ขณะที่ประเทศคู่แข่ง อาทิ จีนและอินเดีย มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้ น ท าให้

ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวเพ่ือการแข่งขันระดับนานาชาติ  

 ดังน้ันจากหลักการเหตุผลดังกล่าว การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการอัญมณีต่อปัจจัย

ภายในและภายนอกกิจการที่มีผลต่อการส่งออก ถือว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการส่งออกเพ่ือรักษา

ตลาดส่งออกที่ส าคัญ รวมทั้งหาช่องทางในการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดอื่นๆเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ของผู้ประกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดับต่อปัจจัยภายในและ

ภายนอกกจิการที่จะมีประสทิธผิลต่อการส่งออก 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จ าแนกตาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 
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3. สมมติฐานการวิจยั 

3.1 ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการแตกต่างกัน  

มีความคิดเหน็ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกแตกต่างกนั 

3.2 ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มีข้อมูลผู้ประกอบการต่างกันจะมีความคิดเห็น

เกี่ยวกบัประสทิธผิลการส่งออกแตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

4.1 ผลการศึกษาจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับใช้เป็นแนวทางการ

วางแผนกลยุทธใ์นธุรกจิการส่งออก 

4.2 เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดมาตรการส่งเสริม 

เพ่ิมศักยภาพและขยายการส่งออกสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ จะน ามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจให้ประเทศ

ได้ไม่มากกน้็อย 

4.3 ให้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจท าธุรกจิน้ี 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 

5.1 ขอบเขตประชากร 

ด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกจิส่งออกสนิค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับ ที่

เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5.2 ขอบเขตเนื้ อหา  

ด้านเน้ือหามุ่งเน้นการศึกษาธุรกิจส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้แก่ปัจจัยภายนอก คือ ด้าน

การเมืองการปกครอง ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านคู่แข่งขัน ด้านเทคโนโลยี และปัจจัยภายใน 

คือ การบริหารจัดการภายในองค์กร ด้านขีดความสามารถ 

5.3 ขอบเขตเวลา  

เกบ็ข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ ์2560 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั  

การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่ตั้งขึ้ นมาในลักษณะตอบด้วย

ตนเองซ่ึงครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยส่งให้กบัตัวอย่าง และผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังน้ี 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ ได้แก่ ชนิดของ

สนิค้า รูปแบบธุรกจิ ลักษณะการจัดตั้งบริษัท จ านวนเงินทุน และตลาดส่งออก 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเหน็ที่มีต่อปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อ

การส่งออก 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเหน็ของผู้ประกอบการต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลใน

การส่งออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลตามวิธีของ Likert’s Scale 

แบบจ าแนกแต่ละช่วงย่อยเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนนของการวัดได้ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความส าคัญมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความส าคัญมาก 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความส าคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อย 

คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อยที่สดุ 

 

7. ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปผู้ประกอบการ สรุปได้ว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีชนิดสินค้าเป็นเคร่ืองประดับท าด้วยเงิน 

รูปแบบธุรกิจเป็นแบบบริษัทจ ากัด ลักษณะการจัดตั้งองค์กรเป็นองค์กรของคนไทย โดยมีจ านวนเงินทุน

เร่ิมต้นของกิจการระหว่าง 5,000,001-10,000,000 บาท นอกจากน้ียังพบว่ามีมีตลาดส่งออกหลักที่ส าคัญ

ในสวิตเซอร์แลนด์มากที่สดุ  

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในภาพรวม สรุปได้ว่า ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัย

ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการส่งออกอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการมีผลมากที่สุดคือด้านการ

บริหารจัดการ (Management) รองลงมาคือด้านขีดความสามารถและด้านที่มีความส าคัญน้อยที่สุดคือด้านสังคม

และวัฒนธรรม (Social and Culture) รายละเอยีดแต่ละด้านสรุปได้ดังน้ี 

ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง (Political and Legal) พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่า

ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดคือด้าน

ภาษีอากร รองลงมาคือนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนทางการส่งออกและปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุด

คือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกบัมาตรฐานของสนิค้า  

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัย

สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ 

ความต้องการและลักษณะเฉพาะของคนในประเทศต่างๆที่องค์กรเกี่ยวข้อง เน่ืองจากค่านิยมเป็นตัวก าหนด

พฤติกรรมผู้บริโภค องค์กรจึงต้องท าการผลิตสนิค้าและบริการที่สามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

ของตนเอง 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สดุคือด้านอตัราแลกเปล่ียน รองลงมาคืออัตราเงิน

เฟ้อและปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สดุคืออตัราการว่างงาน 

ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน (Competitor) พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านคู่

แข่งขัน มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดคือเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของฝีมือ รองลงมาคือราคาของประเทศคู่แข่งขันและปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สุดคือแหล่งวัตถุดิบที่คู่แข่ง

ขันใช้ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยี มี

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สดุคือด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรด้านการผลิต 

รองลงมาคือการติดติดต่อสื่อสารและปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สดุคือการวิจัยและพัฒนา 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าปัจจัย

สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ มีความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สดุ

คือความรุ้จักสนิค้าที่แท้จริงของพนักงานฝ่ายขาย รองลงมาคือการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่มี

ประสทิธภิาพและปัจจัยที่มีความส าคัญน้อยที่สดุคือวิสัยทศัน์ พันธกจิและเป้าหมายขององค์กร  

ปัจจัยด้านความสามารถของผู้ประกอบการพบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าปัจจัยด้าน

ความสามารถของผู้ประกอบการมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดคือความรู้

ด้านการค้าระหว่างประเทศ รองลงมาคือความรู้ในธุรกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับและปัจจัยที่มีความส าคัญ

น้อยที่สุดคือประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศ 

ประสทิธผิลของการส่งออก สรุปได้ว่าในภาพรวม ตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่าระดับการวัด

ประสทิธผิลต่อการส่งออก มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีประสทิธผิลมากที่สดุคือการเติบโตของ

ยอดขาย รองลงมาคือการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ และด้านที่มีความส าคัญน้อยที่สดุคือการขยายช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความคิดเหน็ต่อปัจจัยภายนอกภายในที่มีประสิทธิผลต่อการส่งออกสินค้าอัญมณี

และเคร่ืองประดับ มีประเดน็ที่สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีประสิทธิผลต่อการส่งออก พบว่าโดยรวมตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่า

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการส่งออก คือด้านบริหารจัดการ มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มี

ความส าคัญมากที่สุดคือความรู้จักสินค้าที่แท้จริงของพนักงานฝ่ายขาย ทั้งน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเน่ืองจาก

สินค้าที่ผลิตข้ึนมาเพ่ือขาย ต้องมีตัวกลางในการขาย ถ้าผู้ที่ท  าการขายไม่รู้จริงในเร่ืองของคุณสมบัติสินค้า 

มูลค่า คุณภาพที่แท้จริง การขายหรือส่งออกสนิค้าอาจจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
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9. ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความคิดเหน็ของผู้ประกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดับต่อปัจจัยภายนอกและ

ภายในกจิการที่มีผลต่อการส่งออก สามารถให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง พบว่าผู้ประกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดับ ควรติดตาม

ข่าวสารความเคล่ือนไหวอย่างใกล้ชิด ภาครัฐอาจจะมีการออกข้อก าหนด ข้อยกเว้นเกี่ยวกบัภาษีหรือกฏหมาย

ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการได้ หากติดตามข่าวสารกจ็ะท าให้เกดิการปรับตัวให้ทนั

ต่อเหตุการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปได้อย่างทนัทว่งท ี

ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าผู้ประกอบการอญัมณีและเคร่ืงประดับ ควร

ท าการศึกษาลักษณะพ้ืนฐานค่านิยม ความเช่ือ ทศันะคติ ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใน

ประเทศนั้นๆ อยู่เสมอ  

ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ พบว่าผู้ประกอบการสนิค้าอญัมณีและเคร่ืองประดับควรท าการซ้ือขายอตัรา

แลกเปล่ียนไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัปัญหาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินที่มีความผันผวนหรือไม่

แน่นอน ซ่ึงจะช่วยให้การบริหารงานการส่งออกของผู้ประกอบการมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน พบว่าผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับควรท าการปรับปรุง

รูปแบบสินค้า และการออกแบบของตนเองให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพคงที่อยู่เสมอ เพ่ือวางแผนการ

บริหารงานของตนเองให้สามารถท าการแข่งขันได้ในธุรกจิน้ีต่อไป 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี พบว่าผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ ควรท าการปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตสนิค้าของตนเองด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมัยเสมอ เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด

ตามก าลังการผลิตที่เหมาะสมของผู้ประกอบการต่อไป 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่าผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ ควรมีการอบรม

ฝึกสอนให้พนักงานฝ่ายขายรู้ลึกถึงสนิค้าโดยรอบด้าน เพ่ือในโอกาสที่ได้พบปะกบัผู้น าเข้าที่มาจากหลากหลาย

ประเทศ น ามาซ่ึงการเจริญเติบโตของยอดขายและการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศต่อไป 

ปัจจัยด้านขีดความสามารถของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการสนิค้าอญัมณีและ

เคร่ืองประดับ ควรท าการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับธุรกจิการส่งออกอยู่เสมอ รวมถึงการเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือการสมัมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในธุรกจิน้ีมีความ

แขง็แกร่งมากย่ิงขึ้น 
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