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บทคัดย
อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคD 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธDระหวJางตัวแปรปLจจัยกับอัตรา           
การเติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2) เพื่อศึกษาคJาน้ําหนักความสําคัญของ  
ตัวแปรปLจจัยที่สJ งผลตJออัตราการเติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ                
จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,648 กิจการ กลุJมตัวอยJางที่ใชQในการวิจัยจํานวน 203 กิจการ ไดQมาจากการ
กําหนดขนาดจากตารางสุJมของ Yamane โดยการใชQวิธีการสุJมตัวอยJางแบบอยJางงJาย (Simple 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใชQในการวิจัยไดQแกJแบบสอบถามวัด สถานที่ตั้ง การเขQารJวมใน
นิคมอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ มูลคJาการลงทุน และอัตราการเติบโตของ
การจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิเคราะหDขQอมูลโดยใชQสถิติวิเคราะหDคJาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธDของเพียรDสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และใชQการวิเคราะหD
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยสรุป 1) ตัวแปรปLจจัย 2 ปLจจัยไดQแกJขนาดของกิจการและอายุของกิจการ     
มีความสัมพันธDกับอัตราการเติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยJางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคJาสัมประสิทธิ์พหุคูณเทJากับ .77 แสดงวJาปLจจัยดังกลJาวรJวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของอัตราการเติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไดQรQอยละ 
59.00 2) ตัวแปรปLจจัยไดQแกJ ขนาดของกิจการและอายุของกิจการสJงผลตJออัตราการเติบโตของ
การจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทออยJางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคJาน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานเทJากับ 0.58 และ -0.44 ยกเวQนปLจจัยดQานสถานที่ตั้ง การเขQา
รJวมนิคมอุตสาหกรรม และมูลคJาการลงทุนเมื่อเริ่มกิจการไมJสJงผล  
 คําสาํคัญ: ปLจจัยท่ีสJงผล อัตราการเติบโตการจQางงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ   
 
 
 
                                                           
1ดุษฎีบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ คณะรัฐประศาสนศาสตรD สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 
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Abstract 
 

 This study was aimed to: 1) Study the relationship of the variation factors and the 
growth rate of employment in textile sector. 2) Study the beta weight of factors contributed 
to the growth rate of the employment of the textile sector. The population comprised of 1648 
businesses. The sample comprised of 203 businesses using simple random sampling was 
selected according to Taro Yamane’s sample selection table. The instruments used in the 
research were questionnaires about the factors of the places where the factories are 
situated, the factories’ joining in the Industrial Estate, the size of the factories, the age of the 
industrial business, the funding at the beginning of the industrial business, and the growth 
rate of the employment in textile industries. The data were analyzed by multiple correlation 
coefficient and multiple regression analysis. 
 The results of the study were as follows. 1) The multiple correlation coefficient 
between the factors of the size and age of the factories and their growth rate were 0.77 
which were statistically significant at .05 level. All factors explained variance the growth rate 
of the employment in textile industries at 59 percentage 2) The size and age of the factories 
affected the growth rate of the employment in textile industries which was statistically 
significant at .05 level. The beta weight of the factors which contributed to tasks were equal 
0.58 and -0.44 respectively.  
 Keywords: Affected factors, Growth rate, Employment, Textiles Industrial 
 

บทนํา 

เปwาหมายหลักในการพัฒนาประเทศไทย
ในปLจจุบันคือความเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปxนแนวทางหน่ึงท่ีจะชJวย
กJอใหQเกิดความเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจ 
หนJวยตJางๆ ในวงการอุตสาหกรรมอันไดQแกJ   
สถานประกอบการ หรือกิจการ หรือหนJวยธุรกิจ 
ไมJวJาจะมีขนาดยJอม ขนาดกลาง หรือขนาดใหญJ                 
ตJางก็เปxนองคDประกอบท่ีสําคัญ ท่ีเปรียบเสมือน
ฟLน เฟ|อง ท่ีชJ วยผลักดันใหQภาคอุตสาหกรรม
สามารถดําเนินกิจกรรมใหQเกิดความเจริญทาง
เศรษฐกิจไดQ 

ความเจริญเติบโตและความย่ังยืนของ
กิจการตJางๆ สามารถวัดออกมาไดQหลากหลาย
รูปแบบ ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชQการวัดอัตราเติบโต
ของการจQางงาน เนื่องจากจะชJวยสะทQอนใหQเห็นถึง
มิ ติทางดQานเศรษฐกิจและดQานสังคมในเวลา
เดียวกัน โดยไดQ ทําการศึกษาในกลุJมของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ซึมซับ (absorb) การจQางงานของประเทศไวQใน
สั ด สJ ว น ท่ี สู ง  ซึ่ ง เ ปx น ผ ล ตJ อ เ นื่ อ ง ม า จ า ก            
การเจริญเติบโตของธุรกิจสิ่ งทอในอดีตของ
ประเทศไทย 
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ในปLจจุบัน อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
กําลังเผชิญภาวะวิกฤติ เนื่องจากการแขJงขัน
ทางดQานคJาแรงของประเทศอื่นๆ อันไดQแกJประเทศ
ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมารD อินโดนีเซีย และ
ฟ�ลิปป�นสD ซึ่งไดQดึงดูดนักลงทุนและคําส่ังซื้อสินคQา
(Order) ออกไปจากภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของ
ประเทศไทยเปxนจํานวนมาก (รายงานการศึกษา
เรืองปLญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุJงหJม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2553 : 1) 
 อยJ า ง ไ รก็ ตาม  อุตสาหกรรมสิ่ งทอ        
ถือวJามีมูลคJาทางเศรษฐกิจสูงสําหรับประเทศไทย 
รัฐบาลมีความจําเปxนท่ีจะตQองเขQาชJวยเหลือและ
ปรับรูปแบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอใหQสามารถ
ดํ า เ นิ นตJ อ ไ ป ไ ดQ ภ า ย ใ ตQ ส ถ า นก า รณD โ ล ก ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อไมJใหQเกิดผลกระทบตJอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

การคงอยูJ ความเจริญเติบโต ความม่ันคง
และความย่ังยืนของกิจการในภาคอุตสาหกรรม   
สิ่งทอ ลQวนสJงผลกระทบตJออุตสาหกรรมโดยรวม 
ปLจจัยท่ีมีผลตJอการเกิดขึ้นใหมJของกิจการ การขยาย
กิจการ และความเจริญเติบโตย่ังยืนของกิจการ
ลQวนมีความสําคัญ เนื่องจากปLจจัยเหลJาน้ีเปxน
ตัวกําหนดพื้นฐานและรูปแบบการดําเนินกิจการ
ของภาคอุตสาหกรรมน้ันๆ ความเจริญเติบโตและ
ความย่ังยืนของกิจการกJอใหQ เกิดเสถียรภาพ               
ในภาคอุตสาหกรรม ท่ีกิจการ น้ัน ดํา เ นินอ ยูJ 
ศักยภาพและเสถียรภาพของภาคอุตสาหกรรม   
จะกJอใหQเกิดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต                
ชJวยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
กJอใหQเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศตJอไป 
 เมื่อทราบถึงปLจจัยท่ีมีผลตJอการเติบโต
และความย่ังยืนของกิจการแลQว จะทําใหQทุกภาค
สJวนท่ีเกี่ ยวขQองไมJวJาจะเปxนภาครัฐบาลหรือ

ภาคเอกชนสามารถเขQาไปสJงเสริม ดูแล ปรับปรุง 
และแกQไขในปLจจัยเหลJาน้ันไดQอยJางมีประสิทธิภาพ
และกJอใหQเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีต้ังเปwาหมายไวQ     
ซึ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเขQา
จัดการกับปLจจัยท่ีถูกตQองจะชJวยผลักดันใหQเกิดการ
ดําเนินไปในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไดQอยJางราบร่ืน 
และชJวยใหQการปรับปรุงรูปแบบและแนวทางธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเปxนไปอยJางเหมาะสม
เพื่อใหQสามารถดํารงอยูJไดQอยJางมีเสถียรภาพ
ภายใตQสภาวะและสถานการณDของกระแส
เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

วัตถุประสงคIของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธDระหวJางตัวแปร
ปLจจัยกับอัตราการเติบโตของการจQางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

2. เพื่อศึกษาคJานํ้าหนักความสําคัญของ
ปLจจัยท่ีสJงผลตJออัตราการเติบโตของการจQางงาน
ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ
มตัวอย
าง 
1. ประชากรไดQแกJสถานประกอบการ          

ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 1,648 กิจการ 

2. กลุJมตัวอยJาง ไดQแกJสถานประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 203 กิจการ ซึ่งไดQจากการสุJมตัวอยJาง                  
แบบงJาย  

ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 

1. ตัวแปรต�น คือ 
 Loci = ตัวแปรหุJน (Dummy Variable) 
สถานท่ีตั้ง โดย Loci = 0 ถQาสถานท่ีตั้งของกิจการ i 
อยูJในเขตกรุงเทพช้ันใน และ Loci = 1 ถQาสถานท่ีต้ัง 
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ของกิจการ i อยูJในเขตกรุงเทพช้ันกลางหรือช้ันนอก
 Esti = ตัวแปรหุJน (Dummy Variable) 
การเขQารJวมในนิคมอุตสาหกรรม Esti = 0             
ถQากิจการ i อยูJในนิคมอุตสาหกรรม และ  Esti = 1 
ถQากิจการ i ไมJอยูJในนิคมอุตสาหกรรม 
 Size = ขนาดของกิจการ โดยวัดจาก
จํานวนการจQางงานเมื่อเร่ิมกิจการ 

Age = อายุของกิจการ โดยคํานวณจาก
ป� พ.ศ. ปLจจุบัน ลบดQวยป�ท่ีกJอต้ังกิจการ (ป� พ.ศ.
2555 – ป� พ.ศ. ท่ีตั้งกิจการ) 
 Inv = มูลคJาการลงทุน 

2. ตัวแปรตาม คือ 
 EmpG = อัตราการเติบโตของการจQาง
งานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยคํานวณจาก 
(จํานวนการจQางงานในปLจจุบัน – จํานวนการจQางงาน
เมื่อเร่ิมตQนกิจการ)/อายุของกิจการ ซึ่งการคํานวณ
ดQวยวิธีน้ีพบไดQในงานศึกษาของ Carl Liedholm, 
Michael McPherson และ Enyinna Chuta , 1994 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1. ตัวแปรปLจจัย ไดQแกJ สถานท่ีต้ังการเขQา
รJวมในนิคมอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการอายุของ
กิจการ และมูลคJาการลงทุนมีความสัมพันธD กับอัตรา
การเติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชQในการวิจัยคร้ังน้ี เปxนสถาน
ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น 1,648 กิจการ
เปxนตัวอยJางท่ีใชQในการศึกษาจํานวน 203 กิจการ 
ซึ่งไดQมาจากตารางการกําหนดขนาดของกลุJม
ตัวอยJาง Yamane (Taro Yamane, 1967:886) โดย
ทําการสุJมแบบงJาย (Simple Random Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชQในการวิจัยไดQแกJ แบบสอบถามการ
วัด สถานท่ีต้ัง การเขQารJวมในนิคมอุตสาหกรรม 
ขนาดของกิจการ อายุของกิจการ มูลคJาการลงทุน 
แ ล ะ อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ตข อ ง ก า ร จQ า ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

การดําเนินการเก็บรวบรวมขQอมูลผูQวิจัย
ไ ดQ ใ ชQ ขQ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ท่ี เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม จ า ก
แบบสอบถามของ กรม โ ร ง ง าน  ก ระทรว ง
อุตสาหกรรม และทําการวิเคราะหDหาคJาสถิติ
พื้นฐานและการประมาณคJา เฉลี่ ยประชากร  
วิเคราะหDหาคJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธDอยJางงJาย 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธDพหุคูณ และวิเคราะหDหาคJา
นํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปLจจัยท่ีสJงผลตJอ
อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก า ร จQ า ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยใชQสถิติการวิเคราะหD
ถดถอยพหุคูน 

ผลการวิเคราะหIข�อมูล 
ตารางท่ี 1 คJาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธDพหุคูณระหวJางตัวแปรปLจจัยกับอัตราการเติบโตของการจQางงาน                

ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แหลJงความแปรปรวน df SS MS F P 

Regression 5 1054.16 210.83 58.75* .000 

Residual 197 706.97 3.58   

Total 202 1761.13    

R = .77 2
R = .59 

2

adj
R = .58 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากตารางท่ี 1 พบวJา คJาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธDพหุคูณระหวJางปLจจัยไดQแกJ ขนาดของ
กิจการ อายุของกิจการและอัตราการเติบโตของ
การจQางงานในภาคอุตสาหกรรมมีคJาเทJากับ .77 

 

ซึ่งมีความสัมพันธDกันอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยตัวแปรปLจจัยท้ังหมดรJวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของ อัตราการ เ ติบ โตของ         
การจQางงานในภาคอุตสาหกรรมไดQรQอยละ 59.00  

ตารางท่ี 2 คJานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปLจจัยท่ีสJงผลตJอการอัตราการเติบโตของการจQางงานใน
 ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 2 พบวJาคJานํ้าหนักความสําคัญ

ของตัวแปรปLจจัย ไดQแกJขนาดของกิจการและอายุ
ของกิจการสJงผลตJออัตราการเติบโตของการจQาง
งานในภาคอุตสาหกรรมอยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ยกเวQนปLจจัย สถานท่ีต้ัง การเขQารJวม
ในนิคมอุตสาหกรรมและมูลคJาการลงทุน          
 โดยตัวแปรปLจจัยท่ีสJงผลตJออัตราการ
เติบโตของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมมาก
ท่ีสุดไดQแกJ  ปLจจัยขนาดของกิจการ โดยมีคJา

นํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) 
เทJากับ 0.58 รองลงมาไดQแกJปLจจัยอายุของกิจการ
โดยมีคJ า นํ้ าห นักความ สําคัญใน รูปคะแนน

มาตรฐาน (β) เทJากับ -0.44 
จากผลสถิติขQางตQน สามารถสรุปผลการวิจัย

เพื่อใหQบรรลุวัตถุประสงคDท่ีตั้งไวQดังน้ี 
1. ผลการวิจัยพบวJาปLจจัย ขนาดของ

กิจการและปLจจัยอายุของกิจการ มีความสัมพันธD
กั บ อั ต ร า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ก า ร จQ า ง ง า น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ อยJางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 

ท่ีระดับ .05 สอดคลQองกับสมมติฐานขQอท่ี 1      
โดยปLจจัยท้ังหมดรJวมกันอธิบายอัตราการเติบโต
ของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอไดQ    
รQอยละ 59.00 ทิศทางของปLจจัยท่ีมีอิทธิพลตJอตัว
แปรตามมีความแตกตJางกัน ปLจจัยขนาดของ
กิจการมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับอัตราการ
เติบโตของการจQางงาน ในขณะท่ี ปLจจัยอายุของ
กิจการมีทิศทางผกผันกับอัตราการเติบโตของการ
จQางงาน 

2. คJา นํ้าหนักความสําคัญของปLจจัย
ขนาดและอายุของกิจการสJงผลตJออัตราการเติบโต
ของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทออยJางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีตัวแปรปLจจัย
ท่ีไมJสJงผลคือ สถานท่ีต้ัง การเขQารJวมในนิคม
อุตสาหกรรม และมูลคJาการลงทุน ซึ่งสอดคลQอง
กับสมมติฐานขQอท่ี 2 ท้ังน้ี ตัวแปรปLจจัยขนาดของ
กิจการสJงผลทางบวกตJออัตราการเติบโตของการ
จQางงานในภาคอุตสาหกรรม สJวนตัวแปรปLจจัย

ตัวแปร β  b 
b

SE  t P 

สถานท่ีตั้ง (Loc) -.05 -.35 .29 -1.21* .22 

การเขQารJวมในนิคมอุตสาหกรรม (Est)  -.03 -.46 .60 -0.77* .44 

ขนาดของกิจการ (Size) .58 1.53 .14 10.42* .00 

อายุของกิจการ (Age) -.44 -.12 .01 -8.95* .00 

มูลคJาการลงทุน (Inv) .07 .13 .10         1.29 .19 
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อายุของกิจการสJงผลทางลบตJออัตราการเติบโต
ของการจQางงานในภาคอุตสาหกรรม 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากประเด็นท่ีคQนพบ (Findings) พบวJา           

มีความสําคัญตJอการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และการเพ่ิมอัตราการเติบโตของการจQางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมดังกลJาว จึงไดQนําผลการวิจัยมา
อภิปรายดังน้ี 

1. อัตราการเติบโตของการจQางงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเปxนตัวบJงช้ีถึงศักยภาพและ        
ความย่ังยืนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งภาคอุตสาหกรรม
ถือวJามีความสําคัญตJอระบบเศรษฐกิจและเปxน
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมเปxนหนJ วยผลิตสินคQ า เพื่ อ
ตอบสนองความตQองการของผูQบริโภคภายในประเทศ 
อีก ท้ัง ยัง เปxนสJ วน ท่ีสรQางรายไดQ เขQ าประ เทศ 
นอกจากน้ันยังเปxนแหลJงจQางงานท่ีสําคัญของ
ประเทศ ในระยะยาวภาคอุตสาหกรรมจะเปxน
แหลJงส่ังสมประสบการณDและทักษะความชํานาญ
ของบุคคลากรในดQานเทคโนโลยีของประเทศ   
ท้ังน้ี เพื่อใหQภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
สามารถดําเนินไปไดQอยJางมีเสถียรภาพ หนJวยงาน
ท่ีเกี่ยวขQองจึงมีความจําเปxนท่ีจะตQองคQนหาประเด็น
ท่ีจะกJอใหQเกิดการเจริญเติบโตและการขยายขนาด
ของกิจการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะไดQ
สJงเสริมในปLจจัยเหลJาน้ันไดQอยJางมีประสิทธิภาพ
และชJวยใหQภาคอุตสาหกรรมดําเนินไปไดQตาม
รูปแบบและแนวทางท่ีประเทศไดQต้ังเปwาหมายไวQ 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดQทําการศึกษาใน
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งถือไดQวJามีมูลคJาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยJางมหาศาลและ            
เปxนแหลJงการจQางงานขนาดใหญJของประเทศ         
แตJเนื่องในปLจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไป 
นักลงทุนจากตJางประเทศไดQเบนเข็มการลงทุน           
ในภาคสิ่งทอจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ            

ในภูมิภาคเอเชียอันเนื่องมาจากปLจจัยตQนทุน
แรงงาน สถานการณDดังกลJาวสJงผลกระทบ
กJอใหQเกิดการหดตัวในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ           
ในประเทศไทย อยJางไรก็ตาม เพื่อใหQภาคอุตสาหกรรม
น้ีสามารถดําเ นินไปไดQอยJางมี ศักยภาพและ
เสถียรภาพ ภาครัฐ ภาคเอกชนและหนJวยงานท่ี
เกี่ยวขQอง จําเปxนตQองรJวมมือกันในการแกQปLญหาใหQ
ตรงประเด็น โดยปLญหาดังกลJาวสามารถแกQไขไดQ
โดยการสนับสนุนใหQผูQประกอบการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจเปxนรูปแบบการมุJง สูJ           
การเปxนเจQาของตราสินคQา (Original Design Manufacturing: 
ODM) แทนการผลิตแบบเดิมท่ีเปxนการผลิตแบบ
ตามคําส่ังซื้อ (OEM: Original Equipment Manufacturing) 

ท้ังน้ี เมื่อมีการปรับรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจใหQ เปลี่ยนไป ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนJวยงานท่ีเกี่ยวขQองจําเปxนตQองทําโครงการพัฒนา
ทักษะและฝ�มือของแรงงานท่ีอยูJในภาคอุตสาหกรรม
ใหQตอบรับตJอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ 
เพื่อใหQแรงงานสามารถปรับตัวและพัฒนาทักษะใหQ
สามารถทํางานในอุตสาหกรรมสิ่งทอตJอไปไดQ ซึ่ง
แนวทางดังกลJาวจะสJงผลใหQอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สามารถดําเนินดําเนินนโยบายในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจโดยดําเนินกิจการไปไดQอยJางตJอเนื่อง 
ไมJสะดุด เนื่องจากแรงงานท่ีอยูJในอุตสาหกรรม
สามารถตอบรับตJอรูปแบบธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ไดQ ในสJวนของภาคธุรกิจเองน้ันก็ไมJตQองเสียตQนทุน
ในการสรรหาหรือฝ�กหัดแรงงานขึ้นมาใหมJและ
กJอใหQเกิดความคลJองตัวในการขยายธุรกิจตJอไปไดQ 
 2. ปLจจัยขนาดของกิจการ จากผลการวิเคราะหD
ความสัมพันธD  พบวJาปLจจัยขนาดของกิจการ              
มีอิทธิพลมากท่ีสุดตJออัตราการเติบโตของกิจการ 
โดยมีทิศทางความสัมพันธDในทิศทางเดียวกับอัตรา
การเติบโตของกิจการ โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
ตรงกับผลการศึกษาของ (Evans S. David, 1987: 10) 
ซึ่งกลJาววJา กิจการขนาดใหญJมีศักยภาพในการอยูJ
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รอดและการเติบโตไดQมากกวJากิจการท่ีมีขนาดเล็ก 
อันเนื่องมาจากกิจการขนาดใหญJมีความสามารถ
ในการเผชิญกับสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และสามารถรับมือไดQกับนโยบายและขQอจํากัด
ตJางๆ ไดQดีกวJากิจการขนาดเล็ก 

จากขQอคQนพบดังกลJาว  หนJวยงาน ท่ี
เกี่ยวขQองไมJวJาจะเปxนภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมี
นโยบายในการสนับสนุนใหQสถานประกอบการ
ขยายกิจการใหQใหญJขึ้น ไมJวJาจะเปxนการสนับสนุน
ในดQานเงินลงทุน การเสริมสรQาง เทคโนโลยี      
การสนับสนุนเพื่อเพ่ิมสายผลิตภัณฑD การขยาย
ตลาดไปยังตJางประเทศ โดยภาครัฐและหนJวยงาน
ท่ีเกี่ยวขQองจะตQองทําการพิจารณาสJงเสริมทักษะ
อื่นๆ ควบคูJไปกับนโยบายสนับสนุนการขยาย
กิจการดQวย เชJนทักษะดQานการบริหาร ทักษะดQาน
บัญชีและการเงิน ทักษะดQานทรัพยากรบุคคล 
ทักษะดQานวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี  

ท้ังน้ี การขยายตัวของธุรกิจจะเปxนผลใหQ
ธุรกิจสามารถเพ่ิมศักยภาพในการเจริญเติบโต 
สามารถฟLนฝ�ากระแสความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ และสามารถ
ยืนหยัดไดQ ในสภาพแวดลQอมท่ีมีการกําหนด
กฏเกณฑDและนโยบายทางการคQาตJางๆ นอกจากน้ัน
ศักยภาพในความเจ ริญเติบโตของ ธุรกิจ ยัง
กJอใหQเกิดการสJงเสริมการจQางงานเพ่ิมขึ้นไดQ ท้ังน้ี
การขยายตัวของธุรกิจ ยังทําใหQเกิดประสิทธิภาพ
ในระบบเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) เนื่องจาก
การขยายตัวของธุรกิจเปxนสัญญาณบJงบอกถึงพลัง
ของอุปสงคDท่ีเกิดขึ้นในตลาด (Demand Pull) 

3. ปLจจัยทางดQานอายุของกิจการ จากผล
การศึกษา พบวJาอายุของกิจการมีความสัมพันธDใน
ทิศทางผกผันกับอัตราการเติบโตของการจQางงาน 
ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ Liedholm, McPherson 
and Chuta, 1994: 1179) ท่ีพบวJากิจการท่ีเกิดขึ้น
ใหมJน้ัน จะสามารถกระตุQนใหQเกิดการเติบโตใน

อัตราการจQางงานเพ่ิมขึ้น ดQวยประเด็นดังกลJาว 
ภาค รัฐและภาค เอก ชน ท่ี เกี่ ย ว ขQ อ งควร ใ หQ
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส รQ า ง
ผูQประกอบการใหมJขึ้นมาเพื่อใหQกระตุQนใหQเกิดการจQางงาน
เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ันการท่ีมีผูQประกอบการใหมJ
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม จะกJอใหQเกิดศักยภาพใน
ภาพรวมของอุตสาหกรรม โดยกิจการท่ีเกิดขึ้นใหมJ 
จะชJวยเขQามาเติมเต็มและกJอใหQเกิดความสมบูรณD
ในสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมน้ันๆ ต้ังแตJ
ในอุตสาหกรรมตQนนํ้า อุตสาหกรรมกลางนํ้า และ
อุตสาหกรรมปลายนํ้า  ซึ่ งความสมบูรณD ใน
สายการผลิตของภาคอุตสาหกรรม จะชJวย
กJอใหQ เกิดประสิทธิภาพในการผลิตของแตJละ
กิจการมากขึ้น 

4. ในสJวนของปLจจัยอื่น  ๆอันไดQแกJ สถานท่ีต้ัง 
การเขQารJวมในนิคมอุตสาหกรรม และมูลคJา              
การลงทุน ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาแตJละตัวแปรแลQว 
พบวJาไมJเกิดนัยสําคัญตJออัตราการเติบโตของ  
การจQางงานโดยแยกพิจารณาจากแตJละปLจจัยดังน้ี 

ปLจจัยสถานท่ีต้ังกิจการ จากการพิจารณา
พ บ วJ า เ นื่ อ ง จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ เ ปx น
อุตสาหกรรมพื้นฐานและเกิดขึ้นมานานมาก             
ในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย การกJอต้ังสถาน
ประกอบการจึงกระจายตัวไปท่ัวทุกพื้นท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบการระบบการขนสJง
และการเดินทางในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนา
ใหQไดQรับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดQวยเหตุนี้ 
การขนสJงสินคQาจากทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
สามารถไปถึงกันไดQจากพื้นท่ีเขตช้ันในไปสูJเขต
ช้ันนอก หรือจากช้ันนอกไปสูJเขตช้ันใน สถานท่ีต้ัง
กิจการจึ ง ไมJสJ งผลตJอ อัตราการเ ติบโตของ        
การจQางงาน  

ปLจจัยการเขQารับการชJวยเหลือจากรัฐ    
โดยการ เขQ า รJ วม ในนิคมอุตสาหกรรม ท้ัง น้ี
อุตสาหกรรมท่ีอยูJในนิคมอุตสาหกรรมจะไดQรับ
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ผลประโยชนD (Benefit) จากการรวมตัวเปxนกลุJม
เครือขJาย (Clusters) หรือการรวมตัวเปxนกลุJม 
(Agglomeration) อ ยJ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ปL จ จุ บั น         
การรวมตัวในลักษณะดังกลJาวสามารถเกิดขึ้นไดQโดย
กิจการไมJจําเปxนตQองอยูJในนิคมอุตสาหกรรม จะเห็น
ไ ดQ จ า ก ก า ร ร ว ม ตั ว เ ปx น ส ม า ค ม ข อ ง ก ลุJ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เชJน มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเคร่ืองนุJงหJมไทย และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอเปxนตQน ดQวยเหตุน้ี อัตราการ
การเติบโตของการจQางงานจึงไมJมีความแตกตJาง
ระหวJางกิจการท่ีอยูJในนิคมอุตสาหกรรมและไมJไดQ
อยูJในนิคมอุตสาหกรรม 

ปLจจัยมูลคJาการลงทุน เนื่องจากในปLจจุบัน 
ภาคสถา บันการ เงิ น ไดQ ใหQ ความรJ วมมือกั บ
ภาครัฐบาลในการใหQการสนับสนุนตJอภาคธุรกิจ 
โดยจะเห็นไดQจากการท่ีภาคสถาบันการเงินไดQ
นําเสนอผลิตภัณฑD (Package) และสิทธิประโยชนD 
(Privilege) ตJางๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุนและ         
การดําเนินงานของภาคธุรกิจอยJางมากมาย 
นอกจากน้ันในสJวนของรัฐบาลเองก็ไดQนําเสนอ
แหลJงเงินทุนผJานสถาบันการเงินของรัฐ อันไดQแกJ 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร            
เ พื่ อ วิ ส า ห กิ จ ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด ยJ อ ม               
จากสถานการณDดังกลJาว จึงสามารถกลJาวไดQวJา
ภาคธุรกิจสิ่งทอสามารถเขQาถึงแหลJงเงินทุนไดQ    
ไมJลําบากนัก จึงทําใหQเงินลงทุนไมJมีผลตJอความ
แตกตJางในอัตราการเติบโตของการจQางงาน            
ในภาคอุตสาหกรรม 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
1. จัดทําโครงการสัมมนาและอบรม

เพ่ิมพูนความรูQในการขยายธุรกิจ โดยเนQนความ
สมดุลยDในการขยายกิจการในทุกๆ ดQานพรQอมกัน 
ไมJวJาจะเปxนในสJวนของ Front Office, Back Office, 

สายการผลิต, เทคโนโลยี และทักษะความชํานาญ
ของบุคคลากร เพื่อใหQทุกสJวนงานสามารถรองรับ
การขยายซึ่งกันและกันไดQ 

2. จัดใหQบริการบJมเพาะหรืออนุบาล  
การขยายธุรกิจ โดยจัดใหQมีเจQาหนQาท่ีใหQคําปรึกษา
และ ใหQ คํ า แนะ นํ า  และ ทํ าการประ เมิ นผล                    
การดําเนินงานและปรับปรุงแกQไขเพื่อใหQบรรลุ
วัตถุประสงคDตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

3. จัด Event หรือสรQางโอกาสทาง
การตลาดใหQกับธุรกิจในการเป�ดตัวสินคQาและ
นําเสนอสินคQาสูJตลาดท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

4. สรQางโครงการสนับสนุนและเสริมสรQาง
ผูQประกอบการใหมJ โดยใหQการสนับสนุนและสิทธิ
พิเศษสําหรับผูQประกอบการใหมJท่ีเพ่ิงเขQามาใน
ต ล า ด  แ ล ะ ใ หQ คํ า ป รึ ก ษ า ชJ ว ย เ ห ลื อ จ น
ผูQประกอบการสามารถดําเนินกิจการไปไดQเอง
อยJางม่ันคงและมีเสถียรภาพ 

5. จัดต้ังหนJวยวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษา
โอกาสทางธุรกิจของแตJละอุตสาหกรรม เพื่อใหQ
ทราบแนวโนQมความตQองการของตลาดโลกและ
สามารถพยากรณDภาวะและรูปแบบทางเศรษฐกิจ
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถใหQ
แนวทางและคําแนะนํากับผูQประกอบการถึงรูปแบบ
ทางธุรกิจท่ีควรจะเปxนในอนาคต และจะชJวยใหQ
ผูQประกอบการสามารถจัดเตรียมความพรQอมของ
ธุรกิจและทักษะความชํานาญของบุคคลากรใหQ
สามารถรองรับตJอสภาพการณDทางเศรษฐกิจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงไป 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต
อไป 

ควรทําการศึกษาในเร่ืองของโอกาสของ
ธุรกิจสิ่งทอของประเทศไทยในภาวะการณDทาง
เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อท่ีจะไดQนํามา
เปxนแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนิน
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ธุรกิจของผูQประกอบการใหQสามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลQไดQ              
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