
 

การมุ่งเน้นการลดความผดิพลาดทีม่ีผลต่อศักยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิง
ทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 

พรีธนัยนันท์ ตันเรืองศรี 

บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอ
ในจงัหวดัสมุทรสาคร  3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดกบัศกัยภาพในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและใช้วิธีสุ่ม
ตวัอยา่งจากบุคลากร จ านวน 234 คน วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  t-test (Independent-Samples t-test), One – way 
Anova และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันในการสรุปผลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

ผลการวจิยัพบวา่ขอ้มูลทัว่ไปของผูจ้ดัการฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
จ านวน 234 คน จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา ประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไดด้งัน้ี 

เพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ตามล าดบั 

อายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 132 คน คิด เป็นร้อยละ 
65.4 รองลงมาอายุระหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.1 และอายรุะหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 

การศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาวา่ปริญญาตรี จ  านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.2 รองลงมามีการศึกษาระดบัต ่าปริญญาตรี จ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 

ประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ
ตน้น ้ า จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมาคืออุตสาหกรรมส่ิงทอกลางน ้ า จ  านวน 84  คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.9 และอุตสาหกรรมส่ิงทอปลายน ้า จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 

 

1.บทน า 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทยมีมานานกว่า 40 ปี และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสาขาการผลิตท่ีสร้างรายไดผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศอยู่ท่ีอนัดบั 4 คิดเป็นมูลค่า 245 พนัลา้นบาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมทั้งประเทศ 
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มูลค่า (Gross Domestic Product : GDP) การส่งออกส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยเดือนมีนาคม 2560 มีมูลค่า 
618.39 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.06 เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ดา้นการน าเขา้ มีมูลค่า 
422.84 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.90 ท  าให้เกินดุลการคา้ 195.55 ลา้นเหรียญสหรัฐฯท าให้ไตร
มาสแรกของปี (เดือนมกราคม – มีนาคม) มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,631.77 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 2.82 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ดา้นการน าเขา้มีมูลค่า 1,128.48 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 3.67 ท  าให้เกินดุลการคา้ 503.29 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ(การดี เลียวไพโรจน์,ภูมิพร ธรรมสถิตยเ์ดช, และ
สถาบนัพฒันาอุสาหกรรมส่ิงทอ 2559) 

ส่ิงทอเป็นสินคา้ท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเร่ิมตน้ของ
การพฒันาอุตสาหกรรมเช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ไตห้วนั และฮ่องกง ซ่ึงอุตสาหกรรม
น้ีเคยมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่าน้ีและเป็นอุตสาหกรรมเร่ิมตน้ของการพฒันาอุตสาหกรรม 
แต่ในปัจจุบนัลว้นลดความส าคญัลงเน่ืองมาจากปัญหาค่าจา้งแรงงานท่ีสูงข้ึน ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ของความไดเ้ปรียบในการผลิตและการส่งออกสินคา้ส่ิงทอในตลาดโลก จนปัจจุบนัประเทศญ่ีปุ่นท่ีเคยเป็น
ประเทศส่งออกสินค้าส่ิงทอของโลกยงักลับกลายมาเป็นประเทศน าเข้าสุทธิ และประเทศไต้หวนัก็มี
แนวโน้มเช่นเดียวกับประเทศญ่ีปุ่นท่ีปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มลดลง อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบเศรษฐกิจมาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้นการสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประเทศในการส่งออก ซ่ึงแต่ละปีมีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 5,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐและมีสัดส่วนสูงเป็นอนัดบั 4 
รองจากมูลค่าการส่งออก ผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า และรถยนตอุ์ปกรณ์และส่วนประกอบ
อุตสาหกรรมส่ิงทอของไทยมีกระบวนการผลิตท่ีครบวงจรตั้งแต่ การผลิตเส้นใย การป่ันดา้ย ถกัผา้ ฟอก
ยอ้ม ตดัเยบ็ เส้ือผา้ส าเร็จรูป และผลิตภณัฑ์ส่ิงทออ่ืนๆ เช่นเคหะส่ิงทอ ซ่ึงในการผลิตแต่ละขั้นตอนมีผูผ้ลิต 
อยู่เป็นจ านวนมากซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเล็กกระจายอยู่ทัว่ภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการ
จา้งงานเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนเฉล่ีย
ประมาณร้อยละ 7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (สถาบนัอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2559) อุตสาหกรรมส่ิง
ทอของไทยมีการผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมตน้น ้ า (เส้น ใยธรรมชาติ) อุตสาหกรรมกลางน ้ า 
(การทอผา้ การยอ้มผา้ การพิมพล์าย) และอุตสาหกรรมปลายน ้ า (การตดัเยบ็) และยงัไดมี้การรวมกลุ่มตั้ง
สมาคมเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหา อุตสาหกรรม ส่ิงทอซ่ึงกนัและกนัอยา่งเขม้แขง็ รวมไปถึงผูป้ระกอบการ
ไทยมีประสบการณ์ดา้นส่ิงทอยาวนานมากกวา่ 30 ปี ท าให้ผูซ้ื้อมีความเช่ือมัน่สินคา้ส่วนใหญ่เป็นท่ียอมรับ
ในตลาดโลกและมีแรงงานเพียงพอในการผลิต นอกจากน้ียงัมีตลาดภายในและต่างประเทศท่ีใหญ่
พอสมควรท่ีจะสามารถรองรับสินคา้แต่ละอุตสาหกรรมได ้มีการบริหารโควตาส่งออกอยา่งมีประสิทธิภาพ 
รัฐบาลมีเสถียรภาพ ท าให้เป็นท่ีมัน่ใจของนกัลงทุนและดว้ยความร่วมมือท่ีดีระหวา่งภาครัฐและเอกชนใน
การ แกปั้ญหาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ประการส าคญัประเทศไทยอยูใ่นภูมิภาคท่ีเหมาะสมโดยเป็นศูนยก์ลางใน
เอเชียอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวนมาก 
แมว้า่ในบางช่วงจะเกิดปัญหาค่าแรงงานขั้นต ่า แต่ในระยะต่อมาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยก็
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ไดเ้ร่ิมมีการขยายตวัอย่างรวดเร็วและในจ านวนท่ีสูงมากข้ึนอีกคร้ัง  อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม
ไทยมีการขยายตวัมาหลายคร้ัง ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการผลิตภายในประเทศ จ านวนเคร่ืองจกัร
เพื่อการผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอทุกสาขาก็มีปริมาณเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

 

2. วตัถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัการมุ่งเนน้การลดความผดิพลาดของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2 .เพื่อศึกษาระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดกับศกัยภาพในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

3. สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อทางการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม
ส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาครแตกต่างกนั 
 3. การมุ่งเนน้การลดความผิดพลาดมีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิง
ทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นขอ้สนเทศในการมุ่งเน้นในการลดความผิดพลาดท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 2. เป็นขอ้มูลในการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมส่ิงทอ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการรองรับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 3. เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะไปใช้ในการมุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด
ของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
 4. เป็นแนวทางส่งเสริมให้องคก์รของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร มีการมุ่งเน้นใน
การลดความผดิพลาดท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั 
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5. ขอบเขตการวจิัย 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

      การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะการมุ่งเนน้การลดความผิดพลาดท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น 
                  ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.ระเบียบวจิัย 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดย

แบ่งไดด้งัน้ี 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูจ้ดัการฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวดั   

สมุทรสาคร โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหา
ค่าความถ่ีและร้อยละ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการจดัการเชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลกั
สถิติเชิงพรรณนาน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย 

การมุ่งเน้นการลดความผดิพลาด 
(ชัยรัตน์ ไชยวงษ์, 2554) 

1) การก าหนดขอบเขตของปัญหา 
(Define Phase) 

2) การวดัและรวบรวมขอ้มูล 
(Measure Phase) 

3) การวเิคราะห์  
    (Analyze Phase) 
4) การปรับปรุง  
    (Improve Phase) 
5) การควบคุมกระบวนการ  
    (Control Phase) 

 

ศักยภาพในการแข่งขัน 
(รุ่งนภา  ดีมาก,2549) 

1) ศกัยภาพในการท านายผล 
2)  ศกัยภาพทางนวตักรรม 
3) ศกัยภาพทางการตลาด 
4) คุณภาพของสินคา้และบริการ 
5) ภาพลกัษณ์ขององคก์รและความ

รับผดิชอบ 
6) ศกัยภาพในการสนบัสนุนให้           

เกิดความเจริญในวทิยาการ 
7) ศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์       

จากขอ้มูลข่าวสารดา้นเทคโนโลย ี
8) ศกัยภาพทางการเงิน 

209



และสรุปผลการด าเนินการวจิยัซ่ึงก าหนดการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี    (บุญชม ศรีสะอาด. 
2535: 99–100) 
  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  ก าหนดให ้5 คะแนน 
  ระดบัความคิดเห็นมาก          ก าหนดให ้4 คะแนน 
  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง   ก าหนดให ้3 คะแนน 
  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย        ก าหนดให ้2 คะแนน 
  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด    ก าหนดให ้1 คะแนน 

แลว้หาค่าเฉล่ียของค าตอบแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี(บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2535: 99-100) 
  ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบทางการมุ่งเนน้การลดความผดิพลาดท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัท่ี
มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมส่ิงทอจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการทดสอบ ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (Analysis of Variance: ANOVA) 

ตอนท่ี 4 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งทางการมุ่งเนน้การลดความผดิพลาดของอุตสาหกรรมส่ิง
ทอในจงัหวดัสมุทรสาคร และศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาครของ
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต โดยใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเทีนร์สัน (Correlation Analysis) 
 

7. สรุปผลการวจิัย 
1.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูจ้ดัการฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร จ านวน 234 คน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 143 คน ร้อยละ 61.1  มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.4  มีระดบัการศึกษา ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 118 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 เป็นประเภทของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอตน้น ้า จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 

1.2 การวิเคราะห์แนวทางการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาดของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดั
สมุทรสาคร 
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แนวทางการมุ่งเนน้การลดความผิดพลาดของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาครจ าแนก
ไดเ้ป็น 5 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัสูง และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ จะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
แรก ระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การก าหนดขอบเขตและปัญหา  การวดัและรวบรวมขอ้มูล  การ
ปรับปรุง  การควบคุมกระบวนการ  กลุ่มท่ีสอง คือหัวขอ้ท่ีระดบัความคิดเห็นอยู่ท่ีระดบัมากได้แก่ การ
วเิคราะห์ 

1.3 การวเิคราะห์ศกัยภาพ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจังหวดัสมุทรสาครศักยภาพในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นมาก   และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้จากทั้งหมด 8 ดา้น  สามารถแบ่งได ้2 กลุ่มคือ 1 ในระดบัความคิดเห็นมาก ไดแ้ก่ ศกัยภาพทางการตลาด 
ศกัยภาพในการสนบัสนุนใหเ้กิดความเจริญในวทิยาการ และศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นเทคโนโลยี  2 ในระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ศกัยภาพในการท านายผล ศกัยภาพทางนวตักรรม 
ศกัยภาพทางการเงิน คุณภาพของสินคา้และบริการ และภาพลกัษณ์ขององคก์ารและความรับผดิชอบ 

1.4 การมุ่งเนน้การลดความผดิพลาด 
มีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่

การก าหนดขอบเขตปัญหามีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพในการท านายผล  0.33* (0.00) ศกัยภาพทางการตลาด 
0.52* (0.00) คุณภาพของสินค้าและบริการ  0.26* (0.00)  การวดัและรวบรวมข้อมูลมีความสัมพนัธ์กับ
ศกัยภาพในการท านายผล0.16*(0.02) ศกัยภาพทางนวตักรรม 0.45*(0.00) คุณภาพของสินคา้และบริการ 
0.28*(0.00) ภาพลักษณ์ขององค์การและความรับผิดชอบ 0.62*(0.00)  การวิเคราะห์มีความสัมพนัธ์กับ
ศกัยภาพทางการตลาด 0.37*(0.00) ภาพลกัษณ์ขององคก์ารและความรับผิดชอบ 0.34*(0.00) การปรับปรุงมี
ความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพในการท านายผล 0.33*(0.00)  ศกัยภาพทางการตลาด 0.53*(0.00)  คุณภาพของ
สินค้าและบริการ 0.28*(0.00)  การควบคุมกระบวนการมีความสัมพนัธ์กับศักยภาพในการท านายผล 
0.59*(0.00)  คุณภาพของสินค้าและบริการ 0.76*(0.00) ภาพลักษณ์ขององค์การและความรับผิดชอบ 
0.26*(0.00)  ศกัยภาพทางการเงิน 0.60*(0.00) 

 

8. อภิปรายผลการวจิัย  
2.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการมุ่งเน้นในการลดความผิดพลาด โดยรวมไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น มีท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และประเภทของอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ เน่ืองจากในงานอุตสาหกรรม จะถูกก าหนดให้มีการท างานไปในทิศทางเดียวกนั และมีระเบียบแบบ
แผนในการท างานในแต่ละงานอยู่แลว้ จึงท าให้ อายุ การศึกษา และประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไม่มี
ความแตกต่างกนั 

เพศของผูจ้ดัการอุตสาหกรรมส่ิงทอ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหก้ารมุ่งเนน้การลดความผดิพลาดดา้น
การก าหนดขอบเขตปัญหาต่างกนัอาจเป็นเพราะเพศหญิงมีความละเอียดและรอบครอบและมีการมองใน
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หลายๆดา้นมากกวา่เพศชายในเร่ืองการก าหนดขอบเขต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธิรดา สุวณัณะศรี (2553) ไดศึ้กษา
เร่ือง ศกัยภาพของสมองระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย ไดก้ล่าววา่ ผูห้ญิงจะมีสมอง Hippocampus ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บ
ความจ าต่อเหตุการณ์ ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ผูช้าย ดงันั้น ผูห้ญิงจึงจดจ าเร่ืองราวต่างๆ ไดม้ากกวา่และสามารถ
ระลึกถึง เหตุการณ์เก่าๆ ท่ีสะเทือนจิตใจได้ดีกว่าผูช้าย โดยผูช้ายมกัจะเก็บความทรงจ าในภาพรวมหรือ
เหตุการณ์ส าคญัๆ ในขณะท่ีผูห้ญิงมกัจะจดจ ารายละเอียดของเหตุการณ์และอารมณ์ความ รู้สึกในขณะนั้น 
และสอดคลอ้งกบั การุณยล์กัษณ์ พหลโยธิน (2549)ท่ีกล่าววา่ เพศหญิงมีศกัยภาพ มีความคิด ความสามารถ 
มีบทบาท และไม่ใชผู้ด้อ้ยโอกาส เพศหญิงมีโอกาสเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่ตนเองเสมอ 

2.2 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้น มีท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ และ อาย ุ

เพศและอายุ เพศชายและหญิงมกัมีทุกมองและความคิดความอ่านท่ีไม่เหมือนกันในขณะท่ี
ผูห้ญิงมกัจะจดจ ารายละเอียดของเหตุการณ์และอารมณ์ความ รู้สึกในขณะนั้น และสอดคลอ้งกบั การุณย์
ลกัษณ์ พหลโยธิน (2549)ท่ีดงัขา้งตน้ 

อายุ เน่ืองจากผูท่ี้มีอายุมาก มกัผา่นประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆในชีวิต  จึงท าให้คิดระเอียดรอบ
ครอบมากวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย จึงไม่แปลกใจท่ีอายจุะส่งผลท่ีแตกต่างมากกวา่ประชากรดา้นอ่ืน 

ผูป้ระกอบการท่ีมีระดับการศึกษาและประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ของผูป้ระกอบการ
แตกต่างกนั ความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอ เน่ืองจาก  พบวา่ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายผลิตท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัและประเภทของอุตสาหกรรมส่ิงทอแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ย
เก่ียวกบัศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยรวมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากมีการวดัศกัยภาพ
การท างานของแต่ละองคก์ร  ท าใหผ้ลท่ีออกมาไม่แตกต่างกนั 

2.3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการมุ่งเน้นในการลดความผิดพลาดของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดั
สมุทรสาคร 

การมุ่งเนน้ในการลดความผิดพลาดมีทั้งหมด 5 ดา้นคือ การก าหนดขอบเขตปัญหา  การวดัและ
รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์  การปรับปรุง  และการควบคุมกระบวนการ  ซ่ึงพบว่าด้านการวิเคราะห์มี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนและการควบคุมกระบวนการมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดา้น มีท่ีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด คือเร่ืองการควบคุมกระบวนการท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
เม่ือดูรายละเอียดรายขอ้พบวา่เร่ืองการสนบัสนุนการจดัท าแผนการควบคุมและติดตามกระบวนการท างาน  
และการน าแผนงานมาช่วยในการลดของเสียในองคก์รเพื่อลดการเสียหายของสินคา้ เป็นเร่ืองท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นมากท่ีสุด เพราะว่าแผนท่ีท าอยู่เป็นมาตรฐานท่ีต้องท าอยู่แล้วในองค์กร เช่น KPI ,TQM, CQI, 
KAIZEN, และ SIX SIGMA เป็นตน้ รวมถึงเป็นวฒันธรรมขององค์กรในการท างานให้ออกมามีคุณภาพ
และดีท่ีสุด และระดบัความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการให้ความส าคญักบัปัญหาและจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายใน
องคก์ร อาจจะเป็นเพราะวา่วฒันธรรมคนไทยไม่กลา้ท่ีจะกา้วก่ายและวิเคราะห์หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่ของตน
จึงท าใหก้ารหาจุดอ่อนของฝ่ายอ่ืนเป็นไปไดอ้ยาก  
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2.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ศกัยภาพในการแข่งขนัมีทั้งหมด 8 ดา้นคือ  ศกัยภาพในการท านายผล  ศกัยภาพทางนวตักรรม  

ศักยภาพทางการตลาด  คุณภาพของสินค้าและบริการ  ภาพลักษณ์ขององค์การและความรับผิดชอบ  
ศกัยภาพในการสนบัสนุนให้เกิดความเจริญในวิทยาการ  ศกัยภาพในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร
ด้านเทคโนโลยี  และศกัยภาพทางการเงิน ซ่ึงพบว่าด้านศกัยภาพในการสนับสนุนให้เกิดความเจริญใน
วิทยาการ มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนและคุณภาพของสินคา้และบริการ  มีระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด เม่ือดูในรายระเอียดรายขอ้พบว่าเร่ืองท่ีมีระดบัความคิดเห็นน้อยกวา่ดา้นอ่ืน คือเร่ือง  การสนบัสนุน
การส่ือสารและถ่ายทอดขอ้มูลในการด าเนินงานให้พนกังานไดรู้้ เพื่อเขา้ใจวตัถุประสงค์ของธุรกิจไดเ้ป็น
อยา่งดี  และเร่ืองการส่งเสริมการเป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนให้เกิดการเรียนรู้และกระจายขอ้มูลท่ีเรียนรู้ไปทัว่
ทั้งองค์กรธุรกิจ อาจจะเป็นเพราะว่า เป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในผงัองค์กร  ซ่ึงการ
กระจายขอ้มูลไปยงัแต่ละฝ่ายจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือเขา้มาช่วย  และตอ้งเกิดการลงทุน ในขณะท่ีองคก์ร
ตั้งอยู่มานานและไม่เกิดปัญหาใดๆจึงไม่เน้นการเรียนรู้หรือเขา้ใจในเร่ืองน้ี และคุณภาพของสินคา้และ
บริการ  เม่ือพิจารณารายดา้น มีท่ีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือเร่ืองการส่งเสริมการบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้  และการมุ่งเน้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพสูงเพิ่มบทบาทให้
ครอบคลุม เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจในสินคา้ อาจเป็นเพราะว่า เป็นธรรมชาติของการท างานท่ีงาน
ออกมาจะตอ้งดีมีคุณภาพ และตรงความตอ้งการของลูกคา้ เน่ืองจากคุณภาพสินคา้เป็นปัจจยัท าให้องคก์รอยู่
รอดหวัหนา้งานจึงใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมากท่ีสุด 

ผูป้ระกอบการมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิงทอ
โดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมากและมากท่ีสุด ดงันั้น ดา้น
คุณภาพของสินคา้และบริการ ดา้นภาพลกัษณ์ขององค์กรและความรับผิดชอบ ดา้นศกัยภาพทางการเงิน 
ดา้นศกัยภาพทางการตลาด ดา้นศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสารดา้นเทคโนโลย ีดา้นศกัยภาพ
ทางนวตักรรม ด้านศกัยภาพในการท านายผล และด้านศกัยภาพในการสนับสนุนให้เกิดความเจริญใน
วทิยาการ เน่ืองจากสภาวะปัจจุบนัอุตสาหกรรมไดมี้การแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงมา  

2.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการมุ่งเน้นการลดความผิดพลาด ต่อศกัยภาพในการแข่งขนัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ของอุตสาหกรรมส่ิงทอในจงัหวดัสมุทรสาคร 

การมุ่งเนน้การลดความผิดพลาดมีความสัมพนัธ์ต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมส่ิง
ทอในจงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ การมุ่งเนน้การลดความผิดพลาดในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกและ
ทางลบกบัศกัยภาพในการแข่งขนัโดยระดบัท่ีสูงท่ีสุดจะเป็นกระบวนการควบคุมสัมพนัธ์กบัคุณภาพของ
สินคา้และบริการ และระดบัท่ีต ่าท่ีสุดจะเป็นกระบวนการควบคุมท่ีไม่สัมพนัธ์กบัศกัยภาพทางการตลาด 

เน่ืองดว้ยการควบคุมทุกๆโรงงานมีมาตรการและแผนงานการควบคุมกระบวนการในการท า
อยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ จึงท าใหด้า้นอ่ืนเช่น การก าหนดขอบเขตปัญหา การวดัและรวบรวมขอ้มูล การ
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วิเคราะห์ การปรับปรุง อาจถูกหยิบยกมาในการแก้ไขเฉพาะด้าน มีความสัมพนัธ์ท่ีมากกว่าจึงท าให้เกิด
ศกัยภาพท่ีเด่นชดัและชดัเจน 

 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากศกัยภาพในการสนบัสนุนใหเ้กิดความเจริญในวิทยาการ มีระดบัต ่ากวา่ขอ้อ่ืนๆ ควร

ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ในการติดตามเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อให้เกิดความกา้วหนา้ในงานและเพิ่ม
ความสามารถใหแ้ก่พนกังาน   

2.  การลดความผดิพลาดในดา้นของการควบคุมกระบวนการยงัมีระดบันอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ จึงควร
เพิ่มเติมการวิเคราะห์ของแต่ละฝ่ายให้มากข้ึนเพื่อใหมี้ความเขา้ใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะไดน้ าขอ้มูล
มาปรับปรุงแกไ้ขใหท้นั 

3.  สนับสนุนการจดัท าแผนงานในด้านๆ ท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองให้เป็นวฒันธรรม
องคก์รต่อไป โดยสนบัสนุนการใหร้างวลัเพื่อกระตุน้ใหแ้ผนท่ีท าอยูน่ั้นดียิง่ๆข้ึนไป 
 

10.ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป  
1. ใช้เคร่ืองมือ KPI มาวดัแทนความคิดเห็นเพื่อให้เห็นถึงปัญหาและเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการ

จริงๆ 
2. การวเิคราะห์การวดัความคิดเห็น ในคร้ังต่อไปพิจารณาใชผ้ลของงานหรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน

เช่นหวัขอ้การร้องเรียน จ านวนของเสีย ความพึงพอใจ ยอดขายหรือก าไร เป็นตวัวดั ศกัยภาพในการแข่งขนั
ในคร้ังต่อไป 

3. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของผู ้ประกอบการของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอซ่ึงจะท าให้ธุรกิจได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข 
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