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การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูด้ ้านการพิมพ์ผ้าพืน้ เมือง
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ธํารงค์ สวัสดิ์วราห์กุล1* มงคล หวังสถิตย์วงษ์2 และ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย และ 3) จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,888 คน จาก 10 โรงงาน ของ
สถานประกอบการที่ดําเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และ
ตกแต่งสิ่งทอไทย กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์
และแบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ถูกนํามาใช้ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์
ความรู้และปัจจัยสําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ประกอบด้วย องค์ความรู้
หลักด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร และด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความสําคัญขององค์ความรู้ในด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมืองและปัจจัยสําคัญที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.13) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล ( X = 3.62) และระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งมีการ
เรียงลําดับดังนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร ( X = 3.27) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการ
จัดการความรู้ ( X = 2.87) และองค์ความรู้หลักด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ( X = 2.75) ตามลําดับ 2) การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีความเหมาะสมในระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด ( X = 4.71) และ 3) การจัดทําคู่มือการใช้รปู แบบการจัดการความรูด้ ้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีความเป็นไปได้ในการ
นําไปใช้สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.66) ข้อ 2) และ 3) ได้รับการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การจัดการความรู้, การพิมพ์ผ้าพื้นเมือง, อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
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Abstract
This research aims to 1) study the status of operation, knowledge, and the important factors of
the development of tradition fabrics printing knowledge management model of Thai textile industry
2) develop the knowledge management model of the tradition textile fabrics printing for Thai textile
industry, and 3) create user manual of the tradition fabrics printing knowledge management model for
Thai textile industry. Participants of this research consist of 402 employees operating in printing process
and 10 executives from factories and establishments engaged in printing textiles/traditional fabrics,
whom are also the members of The Association of Thai Bleaching Dyeing Printing and Finishing of Thai
Textiles Industries. Research methodologies used in the study includes interviews and questionnaires
which is a mixed methods approach combining quantitative and qualitative methods. The statistics
used in this study to analyze the data are Mean, Standard Deviation, and Multiple Regression Analysis in
SPSS predictive analytics software is used to determine the relationship of the key factors that affect
the success of the development of knowledge management model. The results showed that 1)
knowledge and the key factors in the development of knowledge management model regarding
textiles/traditional fabrics printing consists of 3 elements which are personal, organizational process, and
knowledge management supported technology. The analytical results of feedback from the
questionnaires, regarding the importance of knowledge level in the field of textiles/traditional fabrics
printing and the key factors that affect the overall success of knowledge management were at a
moderate level ( X = 3.13) and when considering each aspect, found that one aspect at a high level
was personal ( X = 3.62) and the following aspects in moderate levels include; processes of
organization ( X = 3.27), the knowledge management supported technology ( X = 2.87), and the core
knowledge of textiles/tradition fabrics printing ( X = 2.75) respectively, 2) the development of tradition
fabrics printing knowledge management was the most appropriate factor belongs in the highest level (
X = 4.71), and 3) the creation of user manual of tradition fabrics printing knowledge management
model with the possibility of application in the Thai textile industry at the highest level ( X = 4.66).
Both 2) and 3) are evaluated by the experts.
Keywords: Model development, Knowledge management, Tradition fabrics printing, Thai textile industry
_________________________________________
1

Doctoral Degree Student, Doctor of Business Administration, Human Resource Development, King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
2
Assistant Professor, Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok
3
Assistant Professor, Department of Business of Administration, Faculty of Business Administration, King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok
*
Corresponding Author Tel. +668 1869 5882 e-mail: tamrong@jimthompson.com

-19-0667(003)P2.indd 20

7/26/2562 BE 2:09 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562

1. บทนํา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและมีการจ้างแรงงาน
เป็ น จํ า นวนมาก จึ ง ทํ า ให้ ภ าครั ฐ ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันให้ความสนใจสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกและในตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มประเทศในเอเชียทีก่ ําลังเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2558 [1] ซึ่ งในการจั ดทํ าแผนแม่ บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ มไทย (พ.ศ.
2555-2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการออกแบบสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มอาเซียน โดยการปรับเปลี่ยนจากการเป็น
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาเป็นการผลิตเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า และทํ า ให้ สิ น ค้ า มี ค วามหลากหลายตามความ
ต้องการของตลาดสินค้าแฟชั่น [2] และในรายงานฉบับ
สมบู ร ณ์ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนแม่ บ ทเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม(พ.ศ.2550-2554) ได้กล่าวถึงแนวโน้ม
การแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลก
คือการปฏิวัติห่วงโซ่อุปทานโลก (Revolutionize the
global textile supply chain) ได้แก่ ความรวดเร็ว การ
ลดระยะเวลาในการผลิต กําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นใน
การทําธุรกิจการค้า เนื่องจากความต้องการของตลาด
และผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟชั่น ดังนั้น ความรวดเร็วในการ
ผลิ ตจึ งเป็ นปั จจั ยสํ าคั ญอย่ างยิ่ งที่ ผู้ ประกอบการต้ อง
ตระหนักให้มีการปรับปรุงและวางแผนการผลิตให้ดียิ่งขึน้
ซึ่งในการออกแบบสินค้าแฟชั่นสําหรับสินค้าสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รูปแบบของสินค้า สีสันและลวดลายผ้ามี
ความสําคัญต่อความสําเร็จทางธุรกิจและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน [3]
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนได้ ใ ห้ ค วามสนใจกํ า หนดนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าและการออกแบบ
แฟชั่ นที่ เป็ นภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น โดยเฉพาะการทอผ้ า
พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
และมีรูปแบบลวดลาย สีสันและขั้นตอนการผลิตที่เป็น
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เอกลั กษณ์ สะท้ อนถึ งเรื่ องราวชี วิ ตความเป็ น อยู่ และ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ขั้นตอนและกรรมวิธี
การผลิตยังคงใช้กรรมวิธีดั้งเดิมด้วยวัสดุและอุปกรณ์ขั้น
พื้ นฐานที่ สร้ างขึ้ นด้ วยภู มิ ปั ญญาและหาได้ ในท้ องถิ่ น
ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวเส้นไหม การปลูก
ฝ้ายและการเข็นฝ้าย การมัดย้อม การทอด้วยกี่พื้นบ้าน
กี่กระตุก การทําให้เกิดลวดลายด้วยเทคนิคการทอต่าง ๆ
เช่น การทอด้วยวิธีการยกดอก การจก การขิด การทอ
ลายมั ดหมี่ เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ นขั้ นตอนที่ ทํ าด้ วยมื อและมี
ความซั บ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ล วดลายผ้ า ที่ ส วยงาม แต่
เนื่องจากเป็นงานทีต่ ้องใช้ฝีมือความประณีต จึงทําให้การ
ผลิ ต ต้ อ งใช้ เ วลานานไม่ ส ามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของตลาดแฟชั่นได้ นักออกแบบ
ทั้ ง หลายจึ ง เพิ่ ม การออกแบบลวดลายและสี สั น ด้ ว ย
เทคนิ คการพิ มพ์ ซึ่ งสามารถสร้ างความแตกต่ างของ
ลวดลายผ้าได้อย่างไม่มีข้อจํากัดและเป็นเทคนิคการผลิต
ที่มีการใช้เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและมีการ
พัฒนาลดขั้นตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องทําให้สามารถพิมพ์ผ้าพื้นเมืองให้มีลวดลายสีสัน
ที่ หลากหลายและตอบสนองความต้ องการของตลาด
ได้มากขึ้น แต่เนื่องจากการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีองค์ความรู้
เฉพาะด้ า นที่ แ ตกต่ า งจากการพิ มพ์ ผ้ า ชนิ ดอื่ น ๆ ซึ่ ง
ผู้ ปฏิ บั ติ งานจะต้ องมี ความรู้ และความเชี่ ยวชาญจาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพื่อทดแทนคนเก่าและ
พัฒนาคนใหม่จึงทําได้ยากถ้าขาดการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ทสี่ ั่งสมอยู่ในตัว
คน (Tacit Knowledge) และนํามาแปลง จัดเก็บให้เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เพื่อทําให้การ
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สามารถทําได้ง่ายขึ้น [4]
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและจัดทํา
คู่มือการใช้ เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับสถานประกอบการ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย โดยนําทฤษฎีของ Edwards [5]
ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การจั ด การความรู้ ป ระกอบด้ ว ย
3 องค์ประกอบ คือ คน (People)
กระบวนการ
(Processes) และเทคโนโลยี (Technology) โดยทั้ง

7/26/2562 BE 2:09 PM

22

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 10 No. 1 January – April, 2019

3 องค์ประกอบต้องเชื่อมโยงและทํางานร่วมกัน และนํา
แนวคิดของ Wong and Aspinwall [6] ที่ระบุให้การ
จัดการความรู้ หมายถึ ง การจั ดการกระบวนการหรื อ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้บนพื้นฐานของทรัพยากรที่
มี อ ยู่ จ ริ ง เพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถ คุ ณ ค่ า และ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กร
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
พิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
พิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
3. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
3.1 วิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการพิ ม พ์ ผ้ า
พื้นเมือง เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิด
รูปแบบการจัดการความรู้ และการพัฒนารูปแบบตาม
องค์ประกอบและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
3.1.2 สร้างแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบ
การจั ด การความรู้ ด้ า นการพิ ม พ์ ผ้ า พื้ น เมื อ งของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลและ
X ) ส่ วน
ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean:
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับ
เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนดช่ ว งของ
ค่าเฉลี่ยแบบช่วงเท่ากัน (Equal Interval) ช่วงคะแนน
การแปลความหมายเห็นด้วย 5 ระดับ ดังนี้
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ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด
ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์ มาก
ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์ น้อย
ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด
3.1.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค IOC ได้ค่า
ดั ชนี ความสอดคล้ องของข้ อคํ าถามและวั ตถุ ประสงค์
อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1.4 หาความเชื่ อมั่ น ของเครื่ อ งมื อ โดยนํ า
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
แล้ วนํ าผลการทดลองใช้ มาวิ เคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ ด้ วย
เทคนิคสัมประสิทธ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ
0.983 [7]
3.1.5 แจกและเก็บแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง
3.1.6 นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน
มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression แบบ Step
Wise ได้องค์ความรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดการความรู้
3.1.7 นํ าผลวิ จั ยที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ พั ฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการความรู้ฉบับร่าง
3.1.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองที่พัฒนาขึ้น
3.1.9 จั ดทํ า คู่ มื อ การใช้ รู ป แบบการจั ด การ
ความรู้ ด้ านการพิ มพ์ ผ้ าพื้ นเมื องสํ าหรั บอุ ตสาหกรรม
สิ่งทอไทยฉบับสมบูรณ์
3.2 วิจัยเชิงคุณภาพ
3.2.1 ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกับ
บุ ค ลากรระดั บ ผู้ จั ด การในสถานประกอบการที่ เ ป็ น
สมาชิ ก ของสมาคมอุ ต สาหกรรมฟอกย้ อ มพิ ม พ์ แ ละ
ตกแต่งสิ่งทอไทย เพื่อนําความคิดเห็นมาสังเคราะห์โดย
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 10 คน และนําข้อมูล
ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ม าวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและสรุ ป
ประเด็นสําคัญ (Content Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห์
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และสังเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย ใน
การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการความรู้ เ พื่ อนํ าไปสร้ า ง
แบบสอบถามในขั้นต่อไป
3.2.2 ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 ท่านตรวจสอบ ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและประเมินความเป็นไปได้ในการ
นําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้
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4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression
ได้ ระดั บความสํ าคั ญขององค์ ความรู้ และปั จจั ยสํ าคั ญ
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ ด้ า นการพิ ม พ์ ผ้ า พื้ น เมื อ งของอุ ต สาหกรรม
สิ่งทอไทยได้ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของการจัดการความรู้
ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์ความรู้รายด้าน



S.D.

1. ด้านองค์ความรู้การพิมพ์ผา้ /ผ้าพื้นเมือง
1.1 ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัตผิ า้
1.2 ความรู้ขบวนการเตรียมผ้าก่อนพิมพ์
1.3 ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่สาํ คัญของผ้าก่อนพิมพ์
1.4 ความรู้เกี่ยวกับชนิดสีพิมพ์
1.5 ความรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องพิมพ์ผา้
2. ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคล
2.1 การมีจิตสํานึกที่ดตี ่อการทํางานและคิดอยู่เสมอว่าปัญหาในการทํางานสามารถนํามา
เป็นโอกาสในการพัฒนางานให้ดีขึ้น
2.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถปรับแนวคิดวิธกี ารปฏิบัตงิ านให้เข้ากันได้

2.75
3.08
3.07
3.02
3.01
2.92
3.62
3.91

0.88
1.01
1.11
1.03
1.10
1.05
0.74
0.83

3.80

0.96

2.3 การตระหนักถึงความสําคัญและความสําเร็จของหน่วยงานเป็นหลัก
2.4 การวิเคราะห์หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันทีที่พบปัญหา
2.5 ความกระตือรือร้นและการพยายามวางแผนงานของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

3.80
3.79
3.76

0.91
0.91
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก

3.27
3.46

0.86
0.92

ปานกลาง
มาก

3.44
3.43
3.39

0.98
0.93
0.96

มาก
มาก
มาก

3.38
2.87
3.09
3.05
3.05
3.04
3.02
3.13

1.02
1.08
1.19
1.21
1.21
1.22
1.24
0.76

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

องค์กร
3. ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร
3.1 การกําหนดทักษะที่จําเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้ได้ตาม
เป้าหมาย
3.2 การสนับสนุนขององค์กรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มกี ารเพิม่ พูนความรู้ความสามารถ
3.3 การกําหนดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ต่างๆ
3.4 การสนับสนุนความมีสว่ นร่วมในการกําหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถทีจ่ ําเป็น
ในการปฏิบัตงิ านตามเป้าหมาย
3.5 การส่งเสริมการนําความรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
4. ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้
4.1 ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางาน
4.2 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ความรูท้ ี่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.3 โปรแกรมการเก็บรายละเอียด ข้อมูล ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน
4.4 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการทํางาน
ภาพรวม
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จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ ว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ
โดยรวมของการจั ดการความรู้ อยู่ ในระดั บปานกลาง
( X = 3.13) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคคล ( X = 3.62) โดยมีลําดับคะแนนมาก
ที่สุดของปัจจัยย่อย คือ การมีจิตสํานึกที่ดีต่อการทํางาน
และคิดอยู่เสมอว่าปัญหาในการทํางานสามารถนํามาเป็น
โอกาสในการพัฒนางานให้ดีขึ้น ( X = 3.91) และระดับ
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งเรียงลําดับได้ ดังนี้ 1)
ปัจจัยด้านการดําเนินงานขององค์กร ( X = 3.27) โดยมี
ลําดับคะแนนมากที่สุดของปัจจัยย่อย คือ การกําหนด
ทักษะที่จําเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ( X = 3.46) 2) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ( X = 2.87) โดย
มี ลํ า ดั บ คะแนนมากที่ สุ ด ของปั จ จั ย ย่ อ ย คื อ ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางาน ( X = 3.09) และ
3) องค์ ความรู้ หลั กด้ านการพิ มพ์ ( X = 2.75) โดยมี
ลํ า ดั บ คะแนนมากที่ สุ ด ของปั จ จั ย ย่ อ ย คื อ ความรู้
เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้า ( X = 3.08)
4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง จาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกข้อโดยเทียบค่าเฉลี่ย ( X = 4.71) ดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยจากความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
รายการประเมิน



S.D.

1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมือง มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
2. แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะนํามา
สร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
3. แนวทางในการสอบถามบุคลากรของโรงงานพิมพ์ผ้า เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะ
นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทย
4. วิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง
5. องค์ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
6. กระบวนการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อนําไปสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง
7. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองที่พัฒนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบันของกลุ่มโรงงานพิมพ์ผ้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
8. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นตามปัจจัยในแต่ละด้าน
ผลการประเมินโดยรวม

4.80

0.41

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด

4.73

0.46

มากที่สุด

4.60

0.51

มากที่สุด

4.53

0.64

มากที่สุด

4.73
4.67

0.48
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67

0.62

มากที่สุด

4.53
4.71

0.52
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
องค์ ค วามรู้ ห ลั ก ด้ า นการพิ ม พ์ ผ้ า พื้ น เมื อ งทั้ ง ที่ เ ป็ น
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ความรู้ ใ นตั ว บุ ค คล ความรู้ ชั ด แจ้ ง และปั จ จั ย สํ า คั ญ
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
เทคโนโลยี ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
4.3 แบบประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า คู่ มื อ
รู ป แบบการจั ด การความรู้ ด้ า นการพิ ม พ์ ผ้ า พื้ น เมื อ ง
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไปใช้ จากความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า สามารถนําไปใช้ได้มากที่สุดทุก
ข้อโดยเทียบค่าเฉลี่ย ( X = 4.66) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทยไปใช้ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการประเมิน
1. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาได้
2. ปัจจัยที่นํามาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการพิมพ์ผ้าพืน้ เมือง
3. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถนําไปเป็น
แนวทางในการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง ตามปัจจัยหลัก 25 ปัจจัย
4. แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ การสอบถามบุคลากรของกลุ่มโรงงาน
พิมพ์ผ้าเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จะนํามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการ
พิมพ์ผ้าพื้นเมือง สามารถทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนําไปปฏิบัติได้
5. อุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยสามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองที่
พัฒนาขึ้นไปประยุกต์และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบที่กําหนดไว้
ผลการประเมินโดยรวม
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4.87

0.35

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด

4.65
4.67

0.50
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.73

0.46

มากที่สุด

4.66

0.49

มากที่สุด
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5. สรุปผลและอภิปรายผล
5.1 สถานประกอบการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี
ความรู้ความชํานาญเนื่องจากไม่มีการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบทําให้ไม่สามารถพัฒนาพนักงานใหม่มาทดแทน
คนเก่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Wong and Aspinwall
[6] ที่กล่าวไว้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้
เนื่ องจากส่ วนใหญ่ยั งไม่ให้ ความสํ าคั ญกั บการจัดการ
ความรู้ แ ละเสี่ ย งต่ อ การสู ญ เสี ย ความรู้ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว คน
โดยเฉพาะ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จั ด การและผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสบการณ์และความชํานาญเมื่อบุคคลเหล่านี้ไม่อยู่ใน
องค์กร
5.2 รูปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง
ที่ พั ฒนาขึ้ นมี ความเหมาะสมและมี องค์ ประกอบของ
ปัจจัยสําคัญครบถ้วน ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมต้องการ
เรียน การดําเนินงานอย่างเป็นระบบขององค์กรและการ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี เพื่อจูงใจและส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร สอดคล้องตามทฤษฎี ของ Edwards [5] ได้
กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี
(Technology)
5.3 ผู้ปฏิบัติงานให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านบุคคล
โดยรวมในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ
Jarrar and Zairi [8] ที่สรุปผลที่ทําให้การจัดการความรู้
ประสบความสําเร็จ 90% เกิดจากปัจจัยด้านบุคคลและ
วัฒนธรรมองค์กร
5.4 ปั จ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การจั ด การ
ความรู้โดยรวม เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ความรู้ที่ในรูปแบบ
ของสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โปรแกรมรายละเอี ยด ข้ อมู ล
ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Cha et al [9] ที่อธิบายถึงกระบวนการความรู้ที่สามารถ
บูรณาการโดยการใช้สารสนเทศจนเกิดเป็นความรู้ใหม่
(New Knowledge) ผสมผสานกับความรู้ที่อยู่ภายในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หากความรู้เหล่านั้นถูก
ถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ความรู้นั้นจะกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) ซึ่งสามารถจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอด
กันได้ง่ายขึ้น
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรศึ กษาเกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์ ของผลการ
ดํ าเนิ นงานขององค์ กรกั บความสํ าเร็ จในการนํ าคู่ มื อ
รูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ
6.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อ
ความต่ อ เนื่ อ งของนโยบายของฝ่ า ยบริ ก ารและเพิ่ ม
ศักยภาพการแข่งขัน
6.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency
Development) ของตําแหน่งต่าง ๆ ที่สําคัญด้านการ
พิมพ์หรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะตรง
ความต้องการขององค์กร
6.4 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประสิทธิภาพและ
ผลสําเร็จของกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแต่ละปัจจัย
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
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