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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปจจัยดานการผลิตที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพ
การสงออกเสื้อผาสําเร็จรูปของผูประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ
ผู จั ด การหรื อ กรรมการผู จั ด การสถานประกอบการเสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป ที่ เ ข า ร ว มโครงการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแขงขันธุรกิจของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 200 ราย เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, ANOVA
ผลการวิจัยพบวา สภาพของสถานประกอบการสวนใหญเปนกิจการขนาดใหญ มีการ
ดําเนินงานในรูปแบบ บริษัท จํากัด จัดตั้งมาแลวเปนเวลา 15 ป ขึ้นไป สวนใหญผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
การลงทุนเปนของคนไทยทั้งหมด เปนการรับจางผลิตตามที่ลูกคากําหนด โดยจัดจําหนาย
ภายในประเทศและสงออกตลาดตางประเทศ
ศักยภาพของธุรกิจการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา การเพิ่มศักยภาพใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การเพิ่มศักยภาพอยูในระดับมากทุกดาน
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเพิ่มศักยภาพอยูในระดับมากทุกขอ
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การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการเพิ่มศักยภาพการสงออกเสื้อผาสําเร็จรูป จําแนกตาม
สภาพทั่วไป พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความแตกตางกัน
จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานการผลิต และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกัน จํานวน 5
ขอ ไดแก ดานแรงงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักร ความสามารถในการออกแบบ จํานวนนักออกแบบ
เสื้อผา การแขงขันดานราคากับคูแขง จําแนกตามสภาพทั่วไปของดานระยะเวลาดําเนินกิจการ พบวา
โดยภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน และรายขอ พบวา ไมมีความแตกตาง
กัน การวิจัยครั้งนี้กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purposes of this study were to investigate Factors of Product to Enhancement of
Garment for Exports in Bangkok. The population of the study was 200 managers or managing
directors of garment establishments that joined the implemented by the Department of Industrial
Promotion. Questionnaires were used to collect the data. Percentage, frequency, arithmetic mean,
standard deviation, t-test, ANOVA,.
It was found that most establishments were of operated in a form of limited company for
more than 15 years most of which produced garments. All investment was made by Thai people.
With respect to the problems of operating the business, the study indicated, as a whole, by
aspects, and by-items, that they were at a high level.
The comparison of the level of problems of operating garment business as classified by
General condition showed that problems occurring. In taking aspects into consideration, it was
found that the level of problem in relation to production was different; medium establishments had
more problems in production. According to the by-items analysis, five problems were found
different; namely, problems concerning employees, machine maintenance, number of designers,
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and price competition. Such problems in the medium establishments were at a higher level than
those in the small and large establishments. Regarding business age, the examination yielded no
differences as a whole, by-aspects, and by-items. The statistical significance level of this study
was set at .05.

