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องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อการแข่งขันในอาเซียน
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการเชิงโครงสร้างยืนยันองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้
ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการแข่งขันในอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 380 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา และสร้างแบบจ�าลองสมการเชิงโครงการด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ และ
บรรยากาศองค์การส่งผลทางบวกต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการแข่งขัน
ในอาเซียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แต่การพัฒนาและฝึกอบรมส่งผลทางลบต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจ
สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย นอกจากน้ี พบว่า การเรียนรู้ของบุคคล และวัฒนธรรมองค์การ ไม่ส่งผลกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการแข่งขันในอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ:  สมการเชิงโครงสร้าง สมรรถนะ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การแข่งขันในอาเซียน

Abstract
  The objectives of this research were to create a structural equation model for confirm influenced 
factors to competence development of textile and apparel entrepreneur for ASEAN competition.   
Selected sample sizes in Bangkok Metropolitan Region. The sample sizes were 380 of Thailand textile and 
apparel entrepreneurs, from systematic randomization.The instrument was a questionnaire and then 
analyzed with descriptive statistics and a structural equation model with LISREL. The research results can 
be summarized as follows: The structural equation model found that business performance and organi-
zational climate had positive direct influenced a competence development of textile and apparel 
entrepreneurs for ASEAN competition, on the other hand training & development had negative influenced 
a competence development of textile and apparel entrepreneurs. Furthermore personal learning and 
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organization culture did not influence competence development of textile and apparel entrepreneurs for 
ASEAN competition.

Key words:  The structural equation model, Competency, Textile and apparel entrepreneurs, 
 ASEAN competition.

ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ที่มีอันดับสูงขึ้น โดยเฉพาะ
เวียดนามมีอันดับสูงขึ้นถึง 12 อันดับ (อภิยุกต์ อ�านวย-
กาญจนสนิ, 2559) เวยีดนามมคีวามโดดเด่นด้านสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นประเทศที่ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่
ที่สุดของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ในปี พ.ศ. 
2556 มีมูลค่าการส่งออกส่ิงทอถึง 17,900 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ มีการขยายตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยร้อยละ 15 
ต่อปี (รู้ลึก AEC, 2558) ผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิธรุกจิ สร้างการเตบิโตของ
ธรุกิจ และเพิม่มลูค่าการส่งออก (Dimitratos, et al., 2014) 
ด้วยการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้สงูขึน้ เนือ่งจากสมรรถนะ
ของผู้บรหิารจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ การด�าเนนิธรุกจิและ
การแข่งขัน (Man, et al, 2002)
  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลกับ
การพัฒนาสมรรถนะ และสร้างสมการเชิงโครงสร้างเพื่อ
ตรวจสอบว่าองค์ประกอบการพัฒนาและฝึกอบรม การ
เรียนรู้ของบุคคล วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ 
และประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อ
การแข่งขันในอาเซียน ผลการวิจัยจะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาและฝึกอบรม 
การเรยีนรูข้องบคุคล วฒันธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ 
และประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
เพื่อการแข่งขันในอาเซียน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย มี
กระบวนการผลิตที่ครบวงจร โดยเน้นการส่งออกมากกว่า
การใช้ภายในประเทศ  มตีลาดส�าคญัคอืสหรฐัอเมริกา ญีปุ่่น 
และสหภาพยุโรป แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน 
อตัราดอกเบีย้ ราคาน�า้มนั ปัญหาการเมอืง และภัยธรรมชาติ
ทีเ่กดิในแต่ละประเทศ ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทยในภาพรวมลดลง มากกว่าร้อยละ 8 ในปี 
พ.ศ. 2560 (วัชรากร ร่วมรักษ์, 2560) ผู้ประกอบการธุรกิจ
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจ�าเป็นที่จะต้องหาตลาดใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก พบว่า อาเซียนเป็นตลาดส�าคัญ
ทีม่ห่ีวงโซ่มลูค่าของอาเซยีน (ASEAN Value Chain: AVCs) 
มากกว่าร้อยละ 5 ของการผลิตทั้งหมดของโลก มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานอย่างเสรี และ
มกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ธรุกจิสิง่ทอและเครือ่ง
นุ่งห่มไทย สามารถส่งไปยังตลาดอาเซียนได้มากขึ้น (สาย
งานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560) 
อาเซียนจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทย (ไพลิน ผลิตวานนท์ และคณะ, 2558) 
อย่างไรก็ตามประเทศส่วนใหญ่ในอาเซียนมีอุตสาหกรรม
สิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่มเช่นเดยีวกับไทย ในบางประเทศ เช่น 
เวียดนาม และกัมพูชายังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
รวมทัง้มีแรงงานจ�านวนมาก และค่าแรงทีถ่กูกว่าประเทศไทย 
ท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (วัชรากร ร่วมรักษ์, 2560) 
  ความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจ พจิารณาจาก
การเตบิโตของธรุกจิ ยอดขาย และมลูค่าการส่งออก (Tehseen 
and Ramayah, 2015) ความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละประเทศ ถูกจัดอันดับโดย IMD (International 
Institute for Management Development) และ WEF 
(World Economic Forum) ซึ่งในแต่ละปีจะมีรายงานผล
การจัดอันดับออกมาให้ปรากฏ และในปี พ.ศ. 2558 พบ
ว่า อันดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
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การทบทวนวรรณกรรม
  จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะของบุคคล ประกอบด้วยการพัฒนาและฝึก
อบรม (Falola, et al., 2014 and Olaniyan and Ojo, 
2008) การเรียนรู้ของบุคคล (Swart, et al., 2008 and 
Awouters and Jans, 2009) วัฒนธรรมองค์การ (Kurni-
awan, 2017 and Syahrum, et al., 2016) บรรยากาศ
องค์การ (Ying, et al., 2011 and Selamat, et al., 
2013) และประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ (Kelley, et al., 
2012 and Sarwoko, et al., 2013 and Laguna, et al, 
2012) ผู้วิจัยวิเคราะห์และก�าหนดองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่อง
นุ่งห่มไทย เพื่อการแข่งขันในอาเซียน ประกอบด้วยตัวแปร
แฝง 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) การพัฒนาและฝึกอบรม 2) การ
เรียนรู้บุคคล 3) วัฒนธรรมองค์การ 4) บรรยากาศองค์การ 
5) ประสทิธิผลการด�าเนนิธรุกิจ และ 6) การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการ โดยมีตัวแปรประจักษ์ทั้งหมด 19 ตัวแปร 
สามารถเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพ 1

วิธีด�าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากร คือ ผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ในกรุงเทพ และ
ปริมณฑล คือ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี 
นครปฐม และนนทบุรี จ�านวน 1,299 คน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2559) 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มต้นน�้า (เส้นใยประดิษฐ์ และเส้นใยธรรมชาติ) 
กลางน�้า (ปั่น ทอ ฟอก ย้อม และตกแต่งลาย) และปลายน�้า 
(เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม) ในกรุงเทพ และปริมณฑล ขนาด
กลุม่ตัวอย่างใช้เกณฑ์ 20 เท่าของตวัแปรประจกัษ์ (สภุมาส 
องัสโุชต ิและคณะ, 2554) การศกึษาครัง้นีม้ตัีวแปรประจักษ์ 
19 ตัว กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 380 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่าง
เป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง มกราคม พ.ศ. 2560 
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 17 เดือน 4 
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ปริมณฑล ขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑ 20 เทาของตัวแปรประจักษ   (สุภมาส อังสุโชติ และคณะ, 2554) การศึกษา
คร้ังนี้มีตัวแปรประจักษ 19 ตัว กลุมตัวอยางจํานวน 380 คน ท่ีไดจากการสุมอยางเปนระบบ เก็บรวบรวมขอมูล
ระหวาง มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม 17 เดือน 
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การดาํเนินธุรกิจ  

  (BUPE)

 การพฒันาสมรรถนะ
    ผู ประกอบการ 

 (ENCD)

ตามอธัยาศยั
(INNL)

แบบไมเป็นทางการ 
(INIF) 

แบบเป็นทางการ
(INFL)

สมรรถนะสวน 
บุคคล (PECO) 

แบบเครือญาติ 
(ORCC) 

สมรรถนะองคการ 
(ORCO) 

แบบราชการ 
(ORBU) 

แบบมุงผลสาํเร็จ 
(ORAC) 

แบบผกูพนั 
(OREC) 

การเติบโตดานการ
สงออก (BUEG) 

การเติบโตดาน
นวตักรรม (BUIN) 

  การอบรมในงาน 
        (TDOF)

 การอบรมนอกงาน  
(TDOJ)

แบบปิด 
(ORCM) แบบเปิด 

(OROP) 

  สมรรถนะการ 
บริหาร (MACO)

การอบรมผานส่ือ 
อิเลคทรอนิคส 

(TDEL) 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเก่ียวกับองค์
ประกอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ธรุกจิสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทย เพือ่การแข่งขนัในอาเซยีน 
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย แบบสอบถามการ
พัฒนาและฝึกอบรม การเรยีนรูข้องบคุคล วฒันธรรมองค์การ 
บรรยากาศองค์การ ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ และ
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวม 
95 ข้อ
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
  ผู ้วิจัยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู ้ทรง
คุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ ค่า IOC ของข้อค�าถามทั้ง 95 ข้อ 
เท่ากับ .67-1.00 น�าแบบสอบถามทั้ง 95 ข้อ ไปทดลองใช้
กับผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่เขตราชวงศ์ จ�านวน 30 ราย 
น�าข้อมูลมาหาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบราค ได้ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับก่อนน�าไปใช้เท่ากับ 0.99

การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผู ้วิจัยประสานผู ้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็น
รายบุคคล เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมวิจัย จัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 100 ฉบับ น�าไปให้ด้วยตนเอง 
255 ฉบับ และส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 25 ฉบับ ผู้วิจัย
ติดตามรับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเองจ�านวน 380 
ฉบับ ตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่ามีความ
สมบูรณ์ 380 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

การวิเคราะห์ข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา แบบจ�าลอง
สมการเชิงโครงสร้าง เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรประจักษ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ด้วยโปรแกรม LISREL

สรุปผลการวิจัย
  การน�าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู และการแปลผล
ความหมายข้อมูล เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้
ก�าหนดสัญลักษณ์ทีใ่ช้แทนค่าสถติแิละตวัแปร และสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
 x แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

 X2 แทน ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่า 

    สถิติไค-สแควร์ 

 λ แทน น�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน

 β แทน ค่าสัมประสิทธิ์

 df แทน  ค่าองศาความเป็นอิสระ 

 R2 แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

 p แทน  ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมติฐาน 

 TE แทน  ขนาดอิทธิพลรวม 

 IE แทน  ขนาดอิทธิพลทางอ้อม 

 DE แทน  ขนาดอิทธิพลทางตรง 

 CFI แทน  ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ 

  สัญลักษณ์แทน ตัวแปรแฝงภายนอก 
   TRDM แทน การพัฒนาและฝึกอบรม
  ตัวแปรแฝงภายใน 
   INDI แทน การเรียนรู้ของบุคคล
   ORCU แทน วัฒนธรรมองค์การ
   ORCL แทน บรรยากาศองค์การ
   BUPE แทน ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ
   ENCD แทน การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ

1. กำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรแฝง
   ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
แฝง โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ตัวแปรแฝงที่
ส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ
และเครื่องนุ ่งห่มไทยเพ่ือการแข่งขันในอาเซียนทุกคู่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
สมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์อยูร่ะหว่าง .471 ถงึ 0.82-0.60 โดย 
คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด คือ การเรียนรู้ส่วนบุคคล 

_
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(INDI) กับวัฒนธรรมองค์การ (ORCU) มีค่าเท่ากับ .82 รอง
ลงมา คือ บรรยากาศองค์การ (ORCL) กับประสิทธิภาพ
การด�าเนนิธรุกจิ (BUPE) มค่ีาเท่ากบั .81 คูท่ีม่คีวามสัมพนัธ์
กันน้อยท่ีสุด คือ การพัฒนาและฝึกอบรม (TRDM) กับ 
วัฒนธรรมองค์การ (ORCU) มีค่าเท่ากับ .60 ตามตาราง 1

2. กำรเปรียบเทียบแบบจ�ำลองตำมสมมติฐำนและแบบ
จ�ำลองทำงเลือก
        การปรับโมเดลสมการเชิงโครงสร ้างตาม
สมมติฐาน เพื่อให้มีความสอดคล้องตามข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยปรับทีละพารามิเตอร์ ให้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์

ตำรำง 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ
   และเครื่องนุ่งห่มไทย

  TRDM INDI ORCU ORCL BUPE ENCD
 TRDM 1.00     
 INDI 0.79** 1.00    
 ORCU 0.60** 0.82** 1.00   
 ORCL 0.65** 0.79** 0.73** 1.00  
 BUPE 0.61** 0.79** 0.76** 0.81** 1.00 
 ENCD 0.68** 0.74** 0.77** 0.74** 0.61** 1.00
     Minimum 2.07 1.33 1.40 1.33 1.53 1.47
     Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
     Mean 4.06 3.98 4.07 3.82 4.00 4.02
     Std. Deviation 0.51 0.45 0.47 0.54 0.57 0.56
    **p<.01

โมเดลแบบจ�าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม 
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบจ�าลองทางเลือก น�า
เสนอตามภาพ 2 และผลการเปรียบเทียบแบบจ�าลองตาม
สมมติฐานและแบบจ�าลองทางเลือกตามตาราง 2

7 

 

   Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
   Mean 4.06 3.98 4.07 3.82 4.00 4.02 
  Std. Deviation 0.51 0.45 0.47 0.54 0.57 0.56 
    **p＜.01   

2. การเปรียบเทียบแบบจําลองตามสมมติฐานและแบบจําลองทางเลือก 
        การปรับโมเดลสมการเชิงโครงสรางตามสมมติฐาน เพ่ือใหมีความสอดคลองตามขอมูลเชิง 

ประจักษ โดยปรับทีละพารามิเตอร ใหคาความคลาดเคล่ือนสัมพันธกันได จนกระทั่งคาดัชนีความกลมกลืนมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงไดแบบจําลองทางเลือก  โดยมีคาสถิติท่ีคํานวณได คือ คา Chi-square 
= 76.90, df = 66, p-value = 0.169, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR= 0.011 , RMSEA = 0.021, CFI = 1.00 และ 
CN = 463.03  โมเดลแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางมีความเหมาะสม กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
แบบจําลองทางเลือก นําเสนอตามภาพ 2 และผลการเปรียบเทียบแบบจําลองตามสมมติฐานและแบบจําลอง
ทางเลือกตามตาราง 2 

         
ภาพ 2 แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธแบบทางเลือก 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองตามสมมติฐานการวิจยักบัแบบจาํลองทางเลือก 

รายการ คาสถิต ิ แบบจําลองตามสมมติฐาน แบบจําลองทางเลือก 
1. Chi-square *ต่ําใกล 0 935.04 76.90 
 *เทากับ df 137 66 
Relative Chi-square ผลหารดวย df < 2 6.82 1.165 
2.  GFI >.90 0.79 0.98 
3.  AGFI >.90 0.72 0.94 
4.  RMR เขาใกล 0 0.031 0.011 
5.  RMSEA <.05 0.124 0.021 

ภาพ 2 แบบจ�าลองโครงสร้างความสัมพันธ์แบบทางเลือก

กันได้ จนกระท่ังค่าดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้แบบจ�าลองทางเลือก  โดยมีค่า
สถิติที่ค�านวณได้ คือ ค่า Chi-square = 76.90, df = 66, 
p-value = 0.169, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMR = 
0.011, RMSEA = 0.021, CFI = 1.00 และ CN = 463.03  
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3. ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงอิทธิพลจำกแบบจ�ำลอง
โครงสร้ำง ที่เป็นแบบจ�ำลองทำงเลือกอธิบำยเส้นทำง
ควำมสัมพันธ์จำกสมกำรพยำกรณ์ 
   ผลการวิเคราะห์เส ้นทางอิทธิพลจากแบบ
จ�าลองโครงสร้าง ท่ีเป็นแบบจ�าลองทางเลือก มีความ
เหมาะสมเพียงพอที่จะเป็นแบบจ�าลองความสัมพันธ์

ตำรำง 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจ�าลองตามสมมติฐานการวิจัยกับแบบจ�าลองทางเลือก

  รำยกำร ค่ำสถิติ แบบจ�ำลองตำมสมมติฐำน แบบจ�ำลองทำงเลือก

 1. Chi-square *ต�่าใกล้ 0 935.04 76.90
   *เท่ากับ df 137 66
 Relative Chi-square ผลหารด้วย df < 2 6.82 1.165
 2.  GFI  >.90 0.79 0.98
 3.  AGFI >.90 0.72 0.94
 4.  RMR  เข้าใกล้ 0 0.031 0.011
 5.  RMSEA <.05 0.124 0.021
 6.  CFI  *0-1 0.93 1.00
 7.  CN  > 200 73.72 463.03

ระหว่างการพัฒนาและฝึกอบรม การเรียนรู ้ของบุคคล 
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ประสิทธิภาพการ
ด�าเนินธุรกิจ ที่มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการแข่งขันในอาเซียน 
ตามตาราง 3

ตำรำง 3  ผลวิเคราะห์อิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อมของแบบจ�าลองทางเลือก

 ตัวแปรตาม ความ   ตัวแปรอิสระ   R2

  สัมพันธ์ TRDM INDI ORCU ORCL BUPE    
 INDI DE 0.68** - - - - 0.47
  IE - - - - - 
  TE 0.68** - - - - 
 ORCU DE 0.38** 0.54** - - - 0.70
  IE 0.37** - - - - 
  TE 0.74** 0.54** - - - 
 ORCL DE 0.41** -0.24 0.71** - - 0.75
  IE 0.36** 0.38** - - - 
  TE 0.77** 0.14 0.71** - - 
 BUPE DE 0.30** 0.01 0.48* 0.10 - 0.68
  IE 0.44** 0.27* 0.07 - - 
  TE 0.74** 0.28** 0.56** 0.10 - 
 ENCD DE -0.25* 0.02 0.30 0.32* 0.50** 0.75
  IE 0.86** 0.34** 0.51** 0.05 - 
  TE 0.61** 0.37** 0.81** 0.37* 0.50** 

Chi-Square=76.90, df=66, p-value = 0.169, GFI=0.98, AGFI=0.94, RMR=0.011, 
RMSEA=0.021, CFI=1.00, CN=463.03
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4. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประสิทธิภาพ
การด�าเนินธุรกิจส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบ
การทางบวก มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ .50 มีนัยส�าคัญ
ทางสถิตทิีร่ะดับ .01 บรรยากาศองค์การส่งผลกับการพฒันา
สมรรถนะผู้ประกอบการทางบวก มีสัมประสิทธ์ิเส้นทาง
เท่ากบั .32 มนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 และการพัฒนา
และฝึกอบรมส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการ
ทางลบ มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ -. 25 มีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ แต่
การเรียนรู ้ และวัฒนธรรมองค์การส่งผลกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ จึงไม่
สนับสนุนสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ ตามตาราง 4

ทีร่ะดับ .01 สามารถอภิปรายได้ว่า ประสทิธภิาพการด�าเนนิ
ธุรกิจที่สามารถท�าให้ธุรกิจมีการเติบโต มูลค่าการส่งออก
เพิม่ขึน้ และมกีารเตบิโตด้านนวตักรรมจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยั
ผูป้ระกอบการท่ีมคีวามรู้ ความสามารถในการบรหิารจดัการ
ธุรกิจหรือมีสมรรถนะ (Kelley, et al., 2012) สอดคล้อง
กับ Laguna, et al, (2012) พบว่า สมรรถนะการบริหาร
ของผูป้ระกอบการส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการบรหิารธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม และสอดคล้องกับ Bendary and 
Minyawi (2015) พบว่า สมรรถนะผู้ประกอบการมีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ และสามารถ
ท�านายความส�าเร็จของธุรกิจได้ร้อยละ 50
  บรรยากาศองค์การส่งผลทางบวกกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

ตำรำง 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน

   สมมติฐำนกำรวิจัย สัมประสิทธิ์เส้นทำง t statistic ผลลัพธ์

 การพัฒนาและฝึกอบรม การเรียนรู้ของบุคคล 
 วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ และ
 ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ  ส่งผลกับการพัฒนา
 สมรรถนะผู้ประกอบการ   
 1.1 การพัฒนาและฝึกอบรมส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะ -0.25* -2.05 สนับสนุน
  ผู้ประกอบการ   (TRDM --> ENCD) 
 1.2 การเรียนรู้ของบุคคลส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะ  0.02 0.17 ไม่
   ผู้ประกอบการ    (INDI --> ENCD)   สนับสนุน
 1.3 วัฒนธรรมองค์การส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะ 0.30 1.42 ไม่
  ผู้ประกอบการ   (ORCU --> ENCD)   สนับสนุน  
 1.4 บรรยากาศองค์การ ส่งผลกับการพัฒนาสมรรถนะ 0.32* 2.08 สนับสนุน
    ผู้ประกอบการ   (ORCL --> ENCD) 
 1.5 ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ ส่งผลกับการพัฒนา   0.50** 5.55 สนับสนุน
  สมรรถนะผู้ประกอบการ  (BUPE --> ENCD) 
* p<.05, **p<.01

อภิปรายผล
  ผลการวจิยั เรือ่ง องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพฒันา
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
เพื่อการแข่งขันในอาเซียน พบว่า ประสิทธิภาพการด�าเนิน
ธรุกจิ ส่งผลทางบวกกบัการพฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอภิปรายได้
ว่า บรรยากาศองค์การที่ดี จะส่งผลให้บุคลากรมีการใช้
ความรู ้ ความสามารถเพือ่ให้ปฏบิติังานอย่างมีประสทิธภิาพ
มากขึ้น (สมยศ นาวีการ, 2536) สอดคล้องกับ Ying, et 
al., (2011) พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ และ Selamat, et 
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al., (2013) พบว่า บรรยากาศองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มสมรรถนะ
ของครูด้วย สอดคล้องกับ Grangeat and Gray (2007) 
พบว่า บรรยากาศองค์การท่ีมีการท�างานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของครู
  การพัฒนาและฝึกอบรมส่งผลทางลบกับการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สามารถอภิปรายได้ว่า การพัฒนาและฝึกอบรม
เป็นกระบวนการในการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความ
สามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น เมื่อบุคคลได้รับการพัฒนาและ
ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง น�าไปสู่การมีสมรรถนะมากขึ้น 
สอดคล้องกับ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2551) ที่ระบุว่า 
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จะท�าให้บุคคลในองค์การ
มสีมรรถนะมากข้ึน องค์การจงึต้องค้นหาสมรรถนะทีจ่�าเป็น 
และวิธีการพัฒนาให้บุคลากรมีสมรรถนะดังกล่าว ดังนั้น 
เมือ่ผู้ประกอบการได้รับการพฒันาและฝึกอบรม การพฒันา
สมรรถนะจงึมคีวามจ�าเป็นน้อยลง  แต่ไม่สอดคล้องกบั Lan, 
et al., (2008) พบว่า การฝึกอบรมผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม ช่วยเพิม่สมรรถนะของผูป้ระกอบ
การธุรกิจ SMEs ได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
  การเรียนรู ้ของบุคคลไม ่ส ่งผลกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการ สามารถอภิปรายได้ว่า การเรียนรู้
เป็นกระบวนการสร้างการรับรู้ ท�าให้บุคคลเพิ่มพูนความรู้  
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซ้ึง ส่งผลในด้านสติ
ปัญญา ด้านทกัษะความช�านาญ และด้านอารมณ์ของบคุคล 
น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการกระท�า (บดนิทร์ 
วิจารณ์, 2547) เมื่อผู้ประกอบการมีการเรียนรู้มากขึ้น จึงมี
สมรรถนะเพิม่มากขึน้ โดยไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องได้รบัการพฒันา
สมรรถนะเพิ่มเติม ไม่สอดคล้องกับ Kunjiapu and Yasin 
(2010) ที่ระบุว่า การเรียนรู้น�าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะ 
โดยเฉพาะการเรียนรู ้ในขณะปฏิบัติงานช่วยเพิ่มความรู้ 
และทักษะให้ผู้ประกอบการมากขึ้น และไม่สอดคล้องกับ  
Rowold (2009) พบว่า พนักงานบริษัทที่มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะด้านสังคม
ของพนักงาน 
  วฒันธรรมองค์การ ไม่ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย สามารถ
อภิปรายได้ว่า วัฒนธรรมองค์การสะท้อนคุณค่า ค่านิยม 
ความเชือ่ทีบ่คุลากรในองค์การท่ีมร่ีวมกนั น�าไปสูก่ารปฏิบตัิ

ตัว หรือการแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน จึงมี
อิทธิพลกับบุคลากรมากกว่าการมีอิทธิพลกับผู้ประกอบ
การ เนื่องจากผู้ประกอบการ คือ เจ้าของธุรกิจที่มีอ�านาจ
ตดัสินใจในการบรหิารจดัการ หรอืการตดัสินใจในการพฒันา
ตนเองโดยไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้น วัฒนธรรม
องค์การจึงไม่มีความสัมพันธ์หรืออิทธิพลกับการพัฒนา
สมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ ่งห่ม  
สอดคล้องกบั Rofiaty (2015) พบว่า สมรรถนะของผูบ้รหิาร
ไม่มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์การ แต่ไม่สอดคล้อง
กับ Kurniawan (2017) พบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร จากการประเมนิ
ของผู้ประกอบการธุรกิจ และไม่สอดคล้องกับ Gorenak 
and Ferjan (2015) พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพล 
และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมรรถนะผู้ประกอบการ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
พฒันาสมรรถนะผูป้ระกอบการธรุกจิสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม
ไทยเพื่อการแข่งขันในอาเซียน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ
การด�าเนินธุรกิจ และบรรยากาศองค์การที่ส่งผลทางบวก
ส�าคัญอย่างมีนัยทางสถิติ และการพัฒนาและฝึกอบรมที่ส่ง
ผลทางลบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
   1.1 หน่วยงำนภำครัฐ 
    1) ก�าหนดนโยบาย ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาสมรรถนะ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างเป็นระบบ และมีความ
ทันสมัยโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย
    2) ด�าเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่
มคีวามพร้อมได้มโีอกาสในการเข้าร่วมการศึกษา ดงูาน หรือ
การสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
    3) สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
    4) สนับสนุนการพัฒนาและวิจัยสินค้า 
และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
    5) สนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีให้กับผู้ประกอบการที่มีการน�านวัตกรรมมา
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ใช้ในการพัฒนาสินค้า และผลติภณัฑ์สิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม 
   1.2 หน่วยงำนภำคเอกชน 
    1) การสร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบการมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาสินค้า และ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
    2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการด�าเนินการ
เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้มีโอกาสเจรจาการค้ากับคู่ค้า 
หรือพันธมิตรทางการค้าท้ังภายในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
   1.3 ผูป้ระกอบกำรธรุกจิสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม 
    1) มีการก�าหนดวิธีการหรือกระบวนการ
ในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่ม
ประสทิธภิาพการด�าเนนิธุรกจิของตนเอง เช่น การเพิม่มลูค่า
การส่งออก

    2) การสร ้างบรรยากาศองค ์การเพื่อ
สนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะตนเอง และ
บุคลากรในองค์การ
2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
   2.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์การ การเรียนรู้ของบุคคลกับสมรรถนะของผู้ประกอบ
การธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อการแข่งขันใน
อาเซียน
   2.2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู ้
ประกอบการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการ
แข่งขันในเวทีการค้าโลก
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