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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษานโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย (2) วิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม             
สิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก และ(3) ศึกษาแนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี            
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง จ านวน      
600 คน จากประชากร จ านวน 4 ,265 คน ค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ซึ่งเป็น
ตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ส าหรั บ            
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 ราย ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจากบุคคล
ผู้ที่ มีส่ วน เกี่ ยวข้องกับนโยบายการส่ ง เสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอคือ 
ผู้ประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้เครื่องมือคือการวิจัยเอกสาร และ               
การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการตีความ 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประกอบด้วยทิศทางและ
เป้าหมายของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท ทั้งส่วนที่เป็นของรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม 
หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายนอกสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชน มีทิศทาง 
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และเป้าหมายส าคัญคือ เป้าหมายทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนระดับการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับ
โลก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ (1) ประสิทธิภาพการผลิต (2) คุณภาพสินค้า               
(3) สารสนเทศการตลาด (4) แรงงาน (5) นโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย และ                   
(6) ความสามารถในการแข่งขัน 
 3. แนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก คือการก าหนดนโยบายในแต่ละด้านตามองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้คือ (1) ด้าน
ประสิทธิภาพการผลิตคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดห่วงโซ่มูลค่า การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งผู้ประกอบการ การส่งเสริม และพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ และการส่งเสริมการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) ด้านคุณภาพสินค้า คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างตราสินค้าสัญชาติไทย                 
(3) ด้านสารสนเทศการตลาดคือ การพัฒนาการตลาดเชิงรุกและการพัฒนาการบริหารจัดการ
ข้อมูล การมอบหมายหรือจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ (4) ด้านแรงงาน คือการยกระดับทุนมนุษย์ เชิงบูรณาการ              
การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว                       
(5) ด้านนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย คือการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ (6) ด้านความสามารถในการแข่งขันคือ การยกระดับ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุน การสร้างสรรค์และการแข่งขันในเวทีสากล การเตรียม
ความพร้อมสู่การเปิดเสร ีและการสร้างโอกาสจากความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of the research were 1) to study the policy on Thai 
textile industrial promotion and development, 2) to analyze the factors of 
Thai textile industrial promotion and development toward global 
competition, 3) to study the guidelines on policy formulation for Thai textile 
industrial promotion and development for global competition. The mixed 
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methods of research were employed, consisting of quantitative and 
qualitative methods. The quantitative research was used for samples which 
were 600 respondents from the populations of 4,265 textile industrial 
factories which the sample size derived by Taro Yamane’s and selected by 
proportional stratified random sampling and simple random sampling 
techniques. Statistics used to analyze data were percentage, frequencies, 
mean, standard deviation and exploratory factor analysis. The qualitative 
research was conducted through documents and in-depth interview of 18 
key informants selected by purposive sampling from entrepreneurs, public 
sectors and private sectors and data were analyzed by content analysis and 
interpretation. 
 The research findings were as follows :  
 1. the policies on promotion and development for global competition 
were based on government public policy by Ministry of Industry and private 
sector policies, and others to promote  economic growth of the country through 
the utmost capacity for competition but on the purpose to conserve societies 
and environment. The findings for the promotion and development of Thai 
textile for global competition were at the moderate level.  
 2. The promotion and development of Thai textile industries for global 
competition were based on (1) productivity (2) product quality (3) marketing 
information (4) labor intensive (5) international policy and law (6) competitiveness 
 3. The guidelines on formulation of policy on promotion and development 
of Thai textile industrial business for the global competition should be made as 
follows: (1) productivity in all aspects of production should be improved and 
promoted to the strength of the industrial owner by the development of local 
textile materials for production to reduce pollutants and to be friend to the 
environment (2) product quality should be the value added one with new 
innovation from Thai brands (3) marketing information should consisted of 
development of proactive marketing and the data should be managed by the 
central office as a center for textile data that can be used as a measure for the 
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rapid invasion of export promotion (4) for labor intensive, there should be an 
upgraded and integrated development of skilled labors in textile knowhow which 
should be  certified and managed by the office of the foreign labor force                   
(5) international policy and law for textile should be synchronized along with 
national benefits in textile promotion and development; and (6) to keep up 
competitiveness the promotion and development of Thai textile should be 
intended  for the global  competition inclusive of free trade policies and mutual 
cooperation among AEC members for the prosperity of Thai textile industry. 
 
ค าส าคัญ 
            อุตสาหกรรมสิ่งทอ การส่งเสริมและพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติหรือกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลของประเทศ
หนึ่งๆ ก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาของสาธารณชนและการพัฒนาประเทศ โดยมีแผน
และโครงการรองรับ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ การพัฒนาประเทศจึงต้องมี
การก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ และด้วยเหตุที่ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อ             
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม              
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นภาคที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ              
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และ             
รายสาขาที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกระแสโลกซึ่ง
ประกอบด้วยการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงปรับศักยภาพ
หลักของไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับโลกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสาขาที่มีศักยภาพและมีความส าคัญต่อประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากท้ังในด้านสังคมและเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีพของมนุษย์ในรูปของปัจจัยสี่ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูง               
มีบทบาทส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศจากการ
ส่งออก ท าให้เกิดการกระจายรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  อาทิ   
การเปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกที่ภูมิภาคเอเชียก าลังจะกลายเป็นตัวจักร
ส าคัญทางเศรษฐกิจ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 กระแสการ
ตื่นตัวเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ความส าคัญเชิงคุณค่ากับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ 
รวมทั้งบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางตลาดที่มากขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ ง บริบทการแข่งขันที่ นับวันจะทวีความรุนแรง รูปแบบการแข่งขันที่
เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รูปแบบหรือช่องทางใหม่ๆ ในการขายสินค้า/บริการและการเข้าถึงผู้บริโภค  
  
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเป็นอย่างไร 
 2. องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขัน
ระดับโลกมีอะไรบ้าง 
 3. แนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย          
เพ่ือการแข่งขันระดับโลกควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
 2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย             
เพ่ือการแข่งขันระดับโลก 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกที่ส าคัญของนักวิชาการ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน
ประกอบด้วย ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Theory) แนวคิดเรื่อง
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรม (Critical Success Factor Analysis : CSF)              
ของดาเนียล (Daniel, 1961) ทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขันแห่งชาติ (Competitive 
Advantage of Nations) ของพอร์ทเตอร์ (Porter, 1998) แนวคิดของแอนเดอร์สัน 
(Anderson, 2010) และ ซาบาเตียร์ (Sabatier, 2007) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และน าแนวคิดองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอของนักวิชาการดังกล่าวมาศึกษาและสังเคราะห์ตัวแปรเพ่ือน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก และน าไป
เป็นแนวทางก าหนดนโยบายต่อไป 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยได้
น าสาระส าคัญของเรื่องต่างๆ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่ งแสดงได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 
 
 ในภาพที่ 1 เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์
วรรณกรรมของไทยและต่างประเทศ กรอบแรก ที่เป็นแกนกลางของกรอบแนวคิดในการวิจัย 
คือ นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในปัจจุบัน และการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารและการตลาด และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสังเคราะห์ตัวแปรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
เพ่ือการแข่งขันระดับโลกได้ 90 ตัวแปร น ามาศึกษาระดับการส่งเสริมและพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สิ่ ง ท อ ไ ท ย เ พ่ื อ ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ดั บ โ ล ก ใ น ปั จ จุ บั น 
 ล าดับถัดมา เป็นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก โดยศึกษาจากตัวแปรการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก 90 ตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์

 

นโยบายการสง่เสรมิ 
และพฒันาอุตสาหกรรม 

สิง่ทอไทย 
 
 

 
 
 

 

องคป์ระกอบการสง่เสรมิและ
พฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย 
เพื่อการแขง่ขนัระดบัโลก 

 
 
 
 
 

แนวทาง 
การสง่เสรมิและพฒันา
อุตสาหกรรมสิง่ทอไทย 
เพื่อการแขง่ขนัระดบัโลก 

 
 
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 

  
 

41 

องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกที่ส าคัญ และสุดท้าย ผู้วิจัยต้องการศึกษา
แนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขัน
ระดับโลก โดยศึกษาว่าแนวทางการก าหนดนโยบายตามองค์ประกอบแต่ละด้านควรท า
อย่างไร ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการแต่ละด้านมีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods) โดยใช้ทั้งวิธีการวิจัย 
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทั่วประเทศ จ านวน  
4,265 โรงงาน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม, 2554) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย จ านวน 600 โรงงาน เลือกมา
โรงงานละ 1 ราย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนและการสุ่มอย่างง่าย               
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายภาครัฐ และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายภาคเอกชน จ านวน 18 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐานคือ ลักษณะทั่วไปของโรงงาน ได้แก่ สถานที่ตั้ง ประเภทของ
อุตสาหกรรม การจดทะเบียนนิติบุคคล และการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาคือ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก ซึ่งบูรณาการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริม และพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ได้ตัวแปร จ านวน 90 ตัวแปร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบบันทึกเอกสาร (Document Recording Forms) ใช้ในการศึกษานโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
 2. แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้ในการศึกษาระดับการส่งเสริม และ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริม และพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
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 3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Quasi-Structure Interview Forms) ที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริม และ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. การสร้างกรอบแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลกในเบื้องต้น ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. การวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยเกณฑ์การแปล
ความหมายของข้อมูล ก าหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981) 
 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบ               
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย   (Principal Component  Analysis : 
PCA) เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งถือเกณฑ์ การเลือกตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ง 
 โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 2 และ
ถือเอาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวองค์ประกอบนั้นมี
ค่าตั้งแต่ 0.3 ขึ้นไปที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้น ไป ตามวิธีของไกเซอร์    
(Kaiser, 1983) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและการตีความ 
 
ผลการวิจัย 
  1. นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประกอบด้วยทิศทาง
และเป้าหมายของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท ทั้งส่วนที่เป็นของรัฐบาล กระทรวง
อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ภายนอกสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชน 
ได้แก่ 1) รัฐธรรมนูญ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3) นโยบายคณะรัฐมนตรี 
4) แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ 6) แผน
แม่บทการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 7) แผนแม่บทโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางปัญญา 8) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และ 9) แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย มีทิศทางและเป้าหมายส าคัญ คือ เป้าหมายทางด้าน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเป้าหมายทาง



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2557 

  
 

43 

สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนระดับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลกอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส าคัญ โดยด าเนินการ
วิเคราะห์จากเมตริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบ
หลักและท าการหมุนแกนองค์ประกอบหลักแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี        
วาริแมกซ์ (Varimax Rotation)   
 เมื่อพิจารณาค่าไอเกน (Eigenvalue) ซึ่งเป็นผลรวมก าลังสองของสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า 1 มี 11 องค์ประกอบ โดยทั้ง 11 องค์ประกอบ
สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 67.956 ของความแปรปรวนทั้งหมด ผู้วิจัย
วิเคราะห์หาจ านวนองค์ประกอบ โดยวิเคราะห์จากเมตริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และ
สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีเน้นองค์ประกอบหลักและท าการหมุนแกนองค์ประกอบหลักแบบ
ตั้งฉากด้วยวิธีวาริแมกซ์เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 2 ขึ้นไป การพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ
ว่าตัวแปรแต่ละตัวควรอยู่ในองค์ประกอบใด ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ คือ เลือกตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่ามากกว่า .30 แล้วจึงพิจารณาเป็น
องค์ประกอบจะเลือกตัวแปรที่มีน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดบนองค์ประกอบนั้น ถ้าตัวแปร
ใดที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกันหลายค่ามากกว่า 1 องค์ประกอบ จะพิจารณาค่า
องค์ประกอบสูงสุดที่สูงกว่าองค์ประกอบอ่ืนตั้งแต่ 0.1 ขึ้นไป แต่ถ้าความแตกต่างของ
องค์ประกอบไม่ถึง 0.1 จะถือว่าเป็นตัวแปรที่ซับซ้อน ไม่พิจารณาเป็นตัวแปรใน
องค์ประกอบใดเลย และตั้งชื่อองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ชัดเจนได้จ านวนองค์ประกอบที่
ชัดเจน 6 องค์ประกอบ 
 3. แนวทางการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย            
เพ่ือการแข่งขันระดับโลก คือ การก าหนดนโยบายในแต่ละด้านตามองค์ประกอบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกทั้ง 6 องค์ประกอบ 
ดังนี้คือ 1) ด้านประสิทธิภาพการผลิตคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดห่วงโซ่มูลค่า               
การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
และการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ด้านคุณภาพสินค้าคือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และการสร้างตรา
สินค้าสัญชาติไทย 3) ด้านสารสนเทศการตลาดคือ การตลาดเชิงรุกและการพัฒนา            
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การบริหารจัดการข้อมูล การจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4) ด้านแรงงานคือ การยกระดับทุนมนุษย์                    
เชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและการบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าว 5) ด้านนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย คือ การพัฒนานโยบายระหว่างประเทศ
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ 6) ด้านความสามารถในการแข่งขันคือ การยกระดับ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์และการแข่งขันในเวทีสากล การเตรียม
ความพร้อมสู่การเปิดเสรี และการสร้างโอกาสจากความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นและสาระส าคัญเชิงวิชาการที่น ามาอภิปราย
ผลไดด้ังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง กรณีนี้อธิบายได้ว่า ในความ
เป็นจริงหรือโลกแห่งการปฏิบัติ มีประเด็นปัญหาสาธารณะ (Public Issue) จ านวนมากที่
รัฐบาลให้ความสนใจถึงขั้นที่น าประเด็นเข้าสู่วาระทางนโยบาย (Agenda Setting) หรือ
กระทั่งมีการตัดสินใจทางนโยบาย (Policy Decision Making) ออกมาเป็นรูปธรรม ในรูป
ของนโยบายสาธารณะ แต่การน าไปปฏิบัติหรือปรับใช้จริงยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้
การด าเนินนโยบายไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีหรือตามที่คาดหวังไว้ ประกอบ
กับภายใต้สภาพการณ์ที่บริบทและเงื่อนไขทางการบริหารปกครองได้มีการปรับเปลี่ยนไปสู่
สภาพการณ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง
อันสะท้อนบริบททางการเมืองและการบริหารของไทยอันมีตัวแสดงหน้าใหม่นอกเหนือจาก
ภาครัฐมาปฏิสัมพันธ์ในพ้ืนที่หรือกระบวนนโยบายหนึ่งๆ อีกเป็นจ านวนมาก ได้ก่อให้เกิด
สภาพของการกระจัดกระจายทางการบริหารหรือที่ อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2543) เรียกว่า 
การรวมศูนย์อ านาจแบบกระจัดกระจาย (Fragmented Centralization) ดังนั้น ปัญหา
ทางด้านสมรรถนะจึงเป็นปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติโดยหน่วยงานภาครัฐ            
มีประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือการขาดการประสานงานและการประสานความคิดของหน่วย
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระบบราชการมีแนวโน้มที่จะเลือก
นโยบายของรัฐไปปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง อีกทั้งข้าราชการฝ่าย
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การเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลจะก าหนดกรอบความส าเร็จ
ของนโยบายรัฐบาลให้ข้าราชการฝ่ายประจ าด าเนินงานโดยเร่งด่วน ดังนั้น นโยบายใดที่ได้รับ
ความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่จากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการต่างๆ จะให้ความส าคัญเป็น
พิเศษ กรณีของนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยก็เช่นกันที่มี
หน่วยงานมากมายหลายหน่วยทั้งที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ในขั้นตอนของการก าหนดนโยบายแม้จะมีความพยายามที่จะกระท าโดย
การประสานร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ตาม แต่นโยบายก็ยังไม่ประสานสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน บางเรื่องซ้ าซ้อนกัน และขาดหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย           
เพ่ือการแข่งขันระดับโลก พบว่า การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ประสิทธิภาพการผลิต 
(Productivity) 2) คุณภาพสินค้า (Product Quality) 3) สารสนเทศการตลาด (Marketing 
Information) 4) แรงงาน (Labor Intensive) 5) นโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย 
(International Policy and Law) และ6) ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  
องค์ประกอบทั้ง 6 ประการดังกล่าวล้วนเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทย ที่เอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขันระดับโลก  
 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) พบว่า องค์ประกอบที่ 1 
ด้านประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก เป็นอันดับ 1 ประกอบด้วยตัว
แปร 16 ตัว ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามทฤษฎีของพอทเตอร์ ที่กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การแข่งขัน
คือการแสวงหาต าแหน่งการแข่งขันที่ได้เปรียบในวงการอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์การ
แข่งขันมีเป้าหมายที่จะมีต าแหน่งที่ตั้งที่ได้ก าไรที่ยั่งยืนเพ่ือสู้กับก าลังของคู่แข่งที่ต้อง
แข่งขันกันในวงการอุตสาหกรรม (Porter, 1998) และสอดคล้องกับอาชนัน เกาะไพบูรณ์  
และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (2554) ซึ่งสรุปองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกประการส าคัญคือการยกระดับการผลิต สอดคล้องกับ            
สินอัปสร ก าแพงทอง (2547) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า งานขั้นแรกในการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการปรับตัวของกิจการประการหนึ่งคือมาตรการในการปรับตัวด้านการผลิตคือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และในส่วนของเครื่องจักร ได้แก่การปรับปรุงเทคโนโลยีให้
ทันสมัยโดยผลิตตามขนาดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ (2546) ศิริพร บุญสิน (2542)               
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ผลการศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย            
เพ่ือการแข่งขันระดับโลกได้ว่าองค์ประกอบส าคัญมากที่สุดด้านหนึ่งคือการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต 
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพสินค้า (Product Quality) เป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกเป็น
อันดับ 2 ประกอบด้วยตัวแปร 11 ตัว ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ (2554) สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มไทยได้ดังต่อไปนี้ (1) การปรับเปลี่ยนทางการผลิตให้มีความยืดหยุ่น 
(Economy of Flexibility) และให้ความส าคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Benefits)  
(2) การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovation) (3) การจัดการและความคิดสร้างสรรค์ 
(Managerial & Creative Skills) (4) การปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิต (Producer) เป็นผู้
สร้างสรรค์ (Creator) สอดคล้องกับ สุมิตรา วิวัฒน์นิมิต (2547)  
 ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
สมควรให้ความสนใจกับเรื่องการเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วย และทิพพา  เพ่ิมลาภ (2545)                
ผลการศึกษาสรุปองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลกได้ประการหนึ่งคือคุณภาพสินค้าดีตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
 องค์ประกอบที่ 3 ด้านสารสนเทศการตลาด (Marketing Information) เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลกเป็นอันดับ 3 ประกอบด้วยตัวแปร 11 ตัว  ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2546) ได้วิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
สรุปองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก
ได้ประการหนึ่งคือด้านการตลาดและด้านข้อมูลข่าวสาร 
 องค์ประกอบที่  4 ด้านแรงงาน (Labor) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก เป็นอันดับ 4 
ประกอบด้วยตัวแปร 10 ตัว ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ สินอัปสร  ก าแพงทอง (2547)              
ที่ศึกษาพบว่าองค์ประกอบการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ
ด้านแรงงาน 
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย ( International 
Policy and Law) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก เป็นอันดับ 5 ประกอบด้วยตัวแปร 11 ตัว ข้อค้นพบนี้
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สอดคล้องกับ ดาเนียล (Daniel, 1961) ใช้ปัจจัยแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรม 
(Critical Success Factor Analysis : CSF) ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการในการ
แยกแยะ และวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่จะเร่งด าเนินการให้ดีที่สุด เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การประกอบการที่เหนือกว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จ (CSF) ของ
อุตสาหกรรมนี้ ส่วนประกอบที่ส าคัญคือกฎ ระเบียบ ที่เอ้ือต่ออุตสาหกรรม นโยบาย             
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และโครงสร้างภาษ ี
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) เป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญ เป็นอันดับ 6 ประกอบด้วยตัวแปร 9 ตัว  ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องและเป็นไปตามทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขันแห่งชาติ (Competitive 
Advantage of Nations) ของพอทเตอร์ (Porter, 1998) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ดังต่อไปนี้  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. การก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการ
แข่งขันระดับโลก ควรส่งเสริมด้านประสิทธิภาพการผลิต ด้านคุณภาพสินค้า ด้านข้อมูล
การตลาด ด้านแรงงาน ด้านนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมาย และด้านความสามารถ
ในการแข่งขัน  
  2. ควรให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ทิศทางการก าหนดนโยบายสิ่งทอของ
ประเทศต่างๆ เช่น หลังเปิดเสรีภายใต้กรอบการค้าและข้อตกลงระหว่างอาเซียน (AEC) 
ไทยที่เคยใช้ต้นทุนราคาเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันมาอย่างยาวนาน จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนโดยมุ่งส่งเสริมให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างหลากหลาย สินค้าที่
สร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้าที่อาศัยนวัตกรรม รวมถึงเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต มาเป็นการ
สร้างตราสินค้าสัญชาติไทย (Thailand Brand) 
 3. ในระยะสั้น ก่อนที่จะก้าวข้ามการแข่งขันด้วยต้นทุนราคาที่ต่ า รัฐบาลยัง
จ าเป็นต้องก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและเข้ามาดูแลเรื่องค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ 
ไม่ให้แข็งค่าและผันผวนมากเกินไป ด้วยการประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ              
ค่าเงินบาท 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบ 
(ฝ้าย/ไหม) ด้วยการส่งเสริมการปลูกฝ้าย หม่อนไหม เพ่ือป้อนโรงงานอุตสาหกรรม อันเป็น
การลดการพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ  
 5. ในด้านการตลาด รัฐบาลต้องมุ่งส่งเสริมและผลักดันการท าตลาดเชิงรุกมุ่ งเน้น
ความแตกต่างหลากหลาย โดยให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่นผ้าไหมที่ผ่านการส่งเสริมจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย อันเกิดจากการใช้ทักษะฝีมือแรงงาน สู่การเพ่ิม
มูลค่าจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลปะ 
 6. รัฐบาลควรจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ”เพ่ือให้เป็น Hub สิ่งทอของ
ประเทศ โดยตั้งอยู่แนวรอยต่อตะเข็บชายแดนไทยติดประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดการพ่ึงพาอาศัย
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยร่วมกัน 
 7. รัฐบาลควรมอบหมายอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งงบประมาณให้
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นองค์กรกลางที่จะประสานการก าหนดนโยบาย บริหาร
และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีเอกภาพ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ด้านประสิทธิภาพการผลิต ต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาการใช้วัตถุดิบในประเทศ 
และการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ด้านคุณภาพสินค้า มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การสร้างนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างตราสินค้าสัญชาติไทย  
 3. ด้านสารสนเทศการตลาด มีการพัฒนาการตลาดเชิงรุกและการพัฒนาการบริหาร
จัดการข้อมูล การมอบหมายหรือจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางรับผิดชอบเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 4. ด้านแรงงาน ต้องมีการยกระดับทุนมนุษย์เชิงบูรณาการ การพัฒนาทักษะแรงงาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
สิ่งทอไทย ในเชิงปริมาณ เพ่ือน าข้อค้นพบมาพัฒนาปรับปรุงเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลกในเชิงปริมาณ 
 3. ควรมีการศึกษากระบวนการก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก  โดยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายตั้งแต่
เริ่มต้น 
 4. ควรมีการศึกษาวิธีการน านโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยเพ่ือการแข่งขันระดับโลก ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไทยอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และจะด าเนินการอย่างไร 
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