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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 2) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย และ 3) จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 3,888 คน จาก 10 โรงงาน ของ
สถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และ
ตกแต่งส่ิงทอไทย กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 402 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถามเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS ถูกนํามาใช้ เพื่อหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์
ความรู้และปัจจัยสําคัญในการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง ประกอบด้วย องค์ความรู้
หลักด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ 3 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร และด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากแบบสอบถามเกีย่วกับระดับความสําคัญขององค์ความรู้ในดา้นการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมืองและปัจจยัสําคัญที่ส่งผล
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) การจัดทําคู่มือการใช้รปูแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีความเป็นไปได้ในการ
นําไปใช้สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.66) ข้อ 2) และ 3) ได้รับการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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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. 
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1. บทนํา 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย มีความสําคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมเนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและมีการจ้างแรงงาน
เป็นจํานวนมาก จึงทําให้ภาครัฐตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันให้ความสนใจสนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกและในตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มประเทศในเอเชียทีก่ําลังเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ
ในปี พ.ศ. 2558 [1] ซึ่งในการจัดทําแผนแม่บทการ
พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (พ.ศ. 
2555-2559) ได้กําหนดวิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการออกแบบส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่มอาเซียน โดยการปรับเปลี่ยนจากการเป็น
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพมาเป็นการผลิตเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและทําให้สินค้ามีความหลากหลายตามความ
ต้องการของตลาดสินค้าแฟช่ัน [2] และในรายงานฉบับ
สมบูรณ์ยุ ทธศาสตร์ และแผนแม่บทเพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม(พ.ศ.2550-2554) ได้กล่าวถึงแนวโน้ม
การแข่งขันธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มโลก 
คือการปฏิวัติห่วงโซ่อุปทานโลก (Revolutionize the 
global textile supply chain) ได้แก่ ความรวดเร็ว การ
ลดระยะเวลาในการผลิต กําลังมีบทบาทสําคัญมากขึ้นใน
การทําธุรกิจการค้า เนื่องจากความต้องการของตลาด
และผู้ บริ โภคที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแฟช่ัน ดังน้ัน ความรวดเร็วในการ
ผลิตจึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่ ผู้ประกอบการต้อง
ตระหนักให้มีการปรบัปรุงและวางแผนการผลิตให้ดียิ่งขึน้ 
ซึ่งในการออกแบบสินค้าแฟชั่นสําหรับสินค้าส่ิงทอและ
เครื่องนุ่งห่ม รูปแบบของสินค้า สีสันและลวดลายผ้ามี
ความสําคัญต่อความสําเร็จทางธุรกิจและความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน [3] 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา องค์กรต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสนใจกําหนดนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสินค้าและการออกแบบ
แฟชั่นที่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการทอผ้า
พื้นเมืองซ่ึงเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
และมีรูปแบบลวดลาย สีสันและขั้นตอนการผลิตที่เป็น

เอกลักษณ์สะท้อนถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ขั้นตอนและกรรมวิธี
การผลิตยังคงใช้กรรมวิธีดั้งเดิมด้วยวัสดุและอุปกรณ์ขั้น
พื้นฐานที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาและหาได้ในท้องถิ่น 
ได้แก่ การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การสาวเส้นไหม การปลูก
ฝ้ายและการเข็นฝ้าย การมัดย้อม การทอด้วยกี่พื้นบ้าน 
กี่กระตุก การทําให้เกิดลวดลายด้วยเทคนิคการทอต่าง ๆ 
เช่น การทอด้วยวิธีการยกดอก การจก การขิด การทอ
ลายมัดหมี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทําด้วยมือและมี
ความซับซ้อน เพื่อให้ ได้ลวดลายผ้าที่สวยงาม แต่
เนื่องจากเป็นงานทีต่้องใช้ฝีมือความประณีต จึงทําให้การ
ผลิตต้ องใช้ เวลานานไม่สามารถตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของตลาดแฟช่ันได้ นักออกแบบ
ทั้งหลายจึงเพิ่มการออกแบบลวดลายและสีสันด้วย
เทคนิคการพิมพ์ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างของ
ลวดลายผ้าได้อย่างไม่มีข้อจํากัดและเป็นเทคนิคการผลิต
ที่มีการใช้เครื่องจักรควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและมีการ
พัฒนาลดข้ันตอนการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องทําให้สามารถพิมพ์ผ้าพื้นเมืองให้มีลวดลายสีสัน
ที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาด
ได้มากขึ้น แต่เนื่องจากการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองมีองค์ความรู้
เฉพาะด้านที่แตกต่างจากการพิมพ์ผ้าชนิดอื่น ๆ ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญจาก
ประสบการณ์ที่ส่ังสมมานานจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพ่ือทดแทนคนเก่าและ
พัฒนาคนใหม่จึงทําได้ยากถ้าขาดการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ทีส่ั่งสมอยู่ในตัว
คน (Tacit Knowledge) และนํามาแปลง จัดเก็บให้เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เพื่อทําให้การ
ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้สามารถทําได้ง่ายขึ้น [4] 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองและจัดทํา
คู่มือการใช้ เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับสถานประกอบการ
ใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติ งานสําหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย โดยนําทฤษฎีของ Edwards [5] 
ซึ่ ง ได้ก ล่าวไว้ว่ าการจัดการความรู้ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ คือ คน (People) กระบวนการ 
(Processes) และเทคโนโลยี (Technology) โดยทั้ง  
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3 องค์ประกอบต้องเช่ือมโยงและทํางานร่วมกัน และนํา
แนวคิดของ Wong and Aspinwall [6] ที่ระบุให้การ
จัดการความรู้ หมายถึง การจัดการกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้บนพื้นฐานของทรัพยากรที่
มีอยู่จริง เพื่อสร้างขีดความสามารถ คุณค่า และ
ความสําเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กร 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้และปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
พิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
พิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

2.3 เพื่อจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้ 

3.1  วิจัยเชิงปริมาณ 
3.1.1 ศึกษาองค์ความรู้ด้านการพิมพ์ ผ้า

พื้นเมือง เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิด 
รูปแบบการจัดการความรู้ และการพัฒนารูปแบบตาม
องค์ประกอบและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

3.1.2 สร้างแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบ
การจัดการความรู้ด้ านการพิมพ์ ผ้าพื้ นเมืองของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลและ
ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean: X ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของ
ค่าเฉล่ียแบบช่วงเท่ากัน (Equal Interval) ช่วงคะแนน
การแปลความหมายเห็นด้วย 5 ระดับ ดังน้ี 

 

ระดับ 5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด 
ระดับ 4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 อยู่ในเกณฑ์ มาก 
ระดับ 3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง 
ระดับ 2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 อยู่ในเกณฑ์ น้อย 
ระดับ 1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 อยู่ในเกณฑ์ น้อยที่สุด 

3.1.3 หาคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค IOC ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามและวัตถุประสงค์  
อยู่ระหว่าง 0.6-1.0 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3.1.4 หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยนํา
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน
แล้วนําผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วย
เทคนิคสัมประสิทธ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
และตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นในภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ 
0.983 [7] 

3.1.5 แจกและเก็บแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการพิมพ์ผ้า/ผ้าพื้นเมือง 

3.1.6  นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้ปฏิบัติงาน
มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression แบบ Step 
Wise ได้องค์ความรู้และปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดการความรู้ 

3.1.7 นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์พัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยและจัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการ
จัดการความรู้ฉบับร่าง 

3.1.8  ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองที่พัฒนาขึ้น  

3.1.9 จัดทําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองสําหรับอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอไทยฉบับสมบูรณ์ 

3.2 วิจัยเชิงคุณภาพ 
3.2.1 ดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกับ

บุคลากรระดับผู้จัดการในสถานประกอบการท่ีเป็น
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และ
ตกแต่งส่ิงทอไทย เพื่อนําความคิดเห็นมาสังเคราะห์โดย
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 10 คน และนําข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุป
ประเด็นสําคัญ (Content Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห์
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และสังเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อนําไปสร้าง
แบบสอบถามในขั้นต่อไป 

3.2.2  ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 ท่านตรวจสอบ ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบและประเมินความเป็นไปได้ในการ
นําคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ 

4. ผลการวิจยั 
4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Multiple Regression 

ได้ระดับความสําคัญขององค์ความรู้และปัจจัยสําคัญ 
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้ านการพิมพ์ ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม 
ส่ิงทอไทยได้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความสําเร็จโดยรวมของการจัดการความรู้ 

ปัจจยัที่สง่ผลต่อความสาํเร็จโดยรวมขององค์ความรู้รายดา้น   S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

1. ด้านองค์ความรู้การพิมพ์ผา้/ผ้าพื้นเมือง 2.75 0.88 ปานกลาง 

 

1.1 ความรู้เกี่ยวกบัชนิดและคุณสมบัตผิา้ 3.08 1.01 ปานกลาง 
1.2 ความรู้ขบวนการเตรียมผา้ก่อนพมิพ ์ 3.07 1.11 ปานกลาง 
1.3 ความรู้เกี่ยวกบัคุณสมบตัิท่ีสาํคัญของผ้าก่อนพิมพ์ 3.02 1.03 ปานกลาง 
1.4 ความรู้เกี่ยวกบัชนิดสีพิมพ ์ 3.01 1.10 ปานกลาง 
1.5 ความรู้เกี่ยวกบัประเภทเครื่องพิมพ์ผา้ 2.92 1.05 ปานกลาง 

2. ด้านพฤตกิรรมการเรียนรู้ของบุคคล 3.62 0.74 มาก
 2.1 การมจีิตสํานึกท่ีดตี่อการทํางานและคิดอยู่เสมอวา่ปัญหาในการทํางานสามารถนํามา

เป็นโอกาสในการพัฒนางานใหด้ีขึ้น 
3.91 0.83 มาก

2.2 การรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถปรับแนวคิดวิธกีารปฏิบัตงิานให้เขา้กันได ้ 3.80 0.96 
มาก

2.3 การตระหนักถงึความสําคัญและความสาํเรจ็ของหน่วยงานเป็นหลัก 3.80 0.91 มาก
2.4 การวิเคราะหห์าสาเหตุของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นทันทีท่ีพบปัญหา 3.79 0.91 มาก
2.5 ความกระตือรือรน้และการพยายามวางแผนงานของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 
3.76 0.89 มาก

 
3. ด้านกระบวนการดําเนินงานขององค์กร 3.27 0.86 ปานกลาง

 

3.1 การกําหนดทักษะท่ีจําเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบตัิงานให้ได้ตาม
เป้าหมาย 

3.46 0.92 มาก

3.2 การสนับสนุนขององค์กรเพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานได้มกีารเพิม่พูนความรู้ความสามารถ 3.44 0.98 มาก
3.3 การกําหนดระดับความสามารถของผู้ปฏิบัตงิานตามหน้าท่ีต่างๆ 3.43 0.93 มาก
3.4 การสนับสนุนความมีสว่นร่วมในการกําหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจําเป็น

ในการปฏิบัตงิานตามเปา้หมาย 
3.39 0.96 มาก

3.5 การส่งเสริมการนําความรู้มาใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการทํางาน 3.38 1.02 มาก
4. ด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจดัการความรู ้ 2.87 1.08 ปานกลาง

 

4.1 ระบบฐานข้อมลูเพื่อสนับสนุนการทํางาน 3.09 1.19 ปานกลาง 
4.2 โปรแกรมการจัดเก็บข้อมลู ความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 3.05 1.21 ปานกลาง 
4.3 โปรแกรมการเก็บรายละเอียด ข้อมลู ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน 3.05 1.21 ปานกลาง 
4.4 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเลก็ทรอนกิส ์ 3.04 1.22 ปานกลาง 
4.5 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค้นหาข้อมลูเพื่อใช้ในการทํางาน 3.02 1.24 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.13 0.76 ปานกลาง
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จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็จ
โดยรวมของการจัดการความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง  
( 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
ลําดับคะแนนมากท่ีสุดของปัจจัยย่อย คือ การกําหนด
ทักษะที่จําเป็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ( X = 3.46) 2) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการความรู้ ( X = 2.87) โดย
มีลําดับคะแนนมากท่ีสุดของปัจจัยย่อย คือ ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทํางาน ( X = 3.09) และ  
3) องค์ความรู้หลักด้านการพิมพ์ ( X = 2.75) โดยมี
ลําดับคะแนนมากที่ สุดของปัจจัยย่อย คือ ความรู้
เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้า ( X = 3.08) 

4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของการพัฒนา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง จาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสม
มากที่สุดทุกข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย ( X = 4.71) ดังตาราง 
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของ 
    อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายการประเมิน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้า
พ้ืนเมือง มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของอตุสาหกรรมส่ิงทอไทย 

4.80 0.41 มากที่สุด 

2. แนวทางในการศึกษาทฤษฎีและเอกสารวิชาการ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะนํามา
สร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองมีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

4.73 0.46 มากที่สุด 

3. แนวทางในการสอบถามบุคลากรของโรงงานพิมพ์ผ้า เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่จะ
นํามาสร้างเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองของอุตสาหกรรม
สิ่งทอไทย 

4.60 0.51 มากที่สุด 

4. วิธีการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง 

4.53 0.64 มากที่สุด 

5. องค์ความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองและปัจจัยย่อยท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ 4.73 0.48 มากที่สุด 
6. กระบวนการตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อนําไปสู่กระบวนการในการค้นหาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง  
4.67 0.49 มากที่สุด 

7. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองท่ีพัฒนาข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพปัจจุบันของกลุ่มโรงงานพิมพ์ผ้าของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 

4.67 0.62 มากที่สุด 

8. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นตามปัจจัยในแต่ละด้าน 4.53 0.52 มากที่สุด 
ผลการประเมินโดยรวม 4.71 0.49 มากที่สุด 

 
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง

ของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย
องค์ความรู้หลักด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองทั้งที่ เป็น

ความรู้ในตัวบุคคล ความรู้ชัดแจ้ง และปัจจัยสําคัญ  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้าน
เทคโนโลยี ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 รูปแบบการจดัการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย 

 
4.3 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนําคู่มือ

รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพื้นเมือง
สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไปใช้ จากความคิดเห็น

ของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า สามารถนําไปใช้ได้มากที่สุดทุก
ข้อโดยเทียบค่าเฉล่ีย ( X = 4.66) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แบบประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการจัดการความรู้ดา้นการพิมพ์ผ้าพื้นเมืองของอุตสาหกรรม 
    ส่ิงทอไทยไปใช้ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

รายการประเมิน   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถนําไปเปน็แนวทางในการพัฒนาได้ 

4.87 0.35 มากที่สุด 

2. ปัจจัยท่ีนํามาพัฒนาเป็นรปูแบบการจัดการความรู้ดา้นการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง 4.65 0.50 มากที่สุด 
3. กิจกรรม แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยสามารถนําไปเป็น 

แนวทางในการจดัการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง ตามปัจจัยหลัก 25 ปัจจัย 
4.67 0.62 มากที่สุด 

4. แนวทางในการศกึษาทฤษฎแีละเอกสารวิชาการ การสอบถามบคุลากรของกลุ่มโรงงาน 
พิมพ์ผ้าเพื่อให้ได้มาซ่ึงปจัจัยท่ีจะนํามาสร้างเป็นรปูแบบการจัดการความรู้ดา้นการ 
พิมพ์ผ้าพ้ืนเมือง สามารถทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยนําไปปฏิบัติได้ 

4.80 0.41 มากที่สุด 

5. อุตสาหกรรมสิง่ทอไทยสามารถนํารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการพิมพ์ผ้าพ้ืนเมืองท่ี
พัฒนาข้ึนไปประยุกต์และดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตามรูปแบบท่ีกําหนดไว ้

4.73 0.46 มากที่สุด 

ผลการประเมินโดยรวม 4.66 0.49 มากที่สุด 
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5. สรุปผลและอภิปรายผล 
5.1 สถานประกอบการขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความรู้ความชํานาญเน่ืองจากไม่มีการจัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบทําให้ไม่สามารถพัฒนาพนักงานใหม่มาทดแทน
คนเก่า สอดคล้องกับแนวคิดของ Wong and Aspinwall 
[6] ที่กล่าวไว้ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยัง
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการจัดการความรู้
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญกับการจัดการ
ความรู้และเส่ียงต่อการสูญเสียความรู้ที่อยู่ในตัวคน
โดยเฉพาะ ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์และความชํานาญเม่ือบุคคลเหล่านี้ไม่อยู่ใน
องค์กร 

5.2 รูปแบบการจัดการความรู้ดา้นการพิมพ์ผ้าพื้นเมอืง
ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบของ
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 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ
ความรู้โดยรวม เช่น ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ทํางาน โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ความรู้ที่ในรูปแบบ
ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมรายละเอียด ข้อมูล 
ผลทดสอบ ประวัติการทํางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Cha et al [9] ที่อธิบายถึงกระบวนการความรู้ที่สามารถ
บูรณาการโดยการใช้สารสนเทศจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
(New Knowledge) ผสมผสานกับความรู้ที่อยู่ภายในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หากความรู้เหล่าน้ันถูก
ถ่ายทอดออกมาในรูปของการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
ความรู้นั้นจะกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ซึ่งสามารถจัดเก็บ ส่ือสาร และถ่ายทอด
กันได้ง่ายขึ้น 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผลการ

ดําเนินงานขององค์กรกับความสําเร็จในการนําคู่มือ
รูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ 

6.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อ
ความต่อเนื่องของนโยบายของฝ่ายบริการและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน 

6.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency 
Development) ของตําแหน่งต่าง ๆ ที่สําคัญด้านการ
พิมพ์หรือด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะตรง
ความต้องการขององค์กร 

6.4 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประสิทธิภาพและ
ผลสําเร็จของกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแต่ละปัจจัย
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] Office of the Permanent Secretary Ministry 

of Education, “Things to know about 
ASEAN community,” [Online]. Available: 
http://www.cscd.psu.ac.th/files/file_pr/ 
asean.pdf. [Accessed 5 November 2016].  
(in Thai) 

[2] Ministry of Industry, “National Industrial 
Deve-lopment Master Plan B.E. 2555 -2574,” 
[Online]. Available: http://www.oie.go.th/ 
sites/default/files/attachments/industry_pla
n/National_Industrial_Development_Master_
Plan.pdf. [Accessed 5 November 2016].  
(in Thai) 

[3] Thailand Textile Institute, “The Complete 
Study of Strategies and a Master Plan for 
Increasing Competitiveness of the Textile 
and Clothing Industry (2007-2011),” [Online]. 
Available: http://www.oie.go.th/sites/default 
/files/attachments/study_report/Strategies-Mas 
terPlanIncreasingCompetitiveness-TextileClot 
hingIndustry2550-2554.rar. [Accessed 5 
November 2016]. (in Thai) 

-19-0667(003)P2.indd   26 7/26/2562 BE   2:09 PM



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
27

 

[4] Y. Saeteaw, “Measurement Analysis and 
Knowledge Management: The Key to Build 
Organization Intellient,” Bangkok: Thailand 
Productivity Institute, 2005. (in Thai) 

[5] J. S. Edwards, “Business processes and 
Knowledge Management,” Encyclopedia of 
Information Science and Technology, vol. 2, 
no. 1, pp. 471-476, 2009. 

[6] K. Y. Wong and E. Aspinwall, “An Empirical 
Study of the Important Factors for 
Knowledge Management Adoption in the 
SME Sector,” Journal of Knowledge 
Management, vol. 9, no. 3, pp. 64-82, 2005. 

[7] K. Vanichbuncha, “Statistical Analysis: 
Statistics for Administration and Research,” 
Bangkok: Chulalongkorn University Printing 
House, 2007. (in Thai) 

[8] Y. F. Jarrar and M. Zairi, “Knowledge 
Management: Learning for Organizational 
experience,” [Online]. Available: https:// 
pdfs.semanticscholar.org/2bbb/a497cdc4b
35a886a402d88a9847dce4347b3.pdf. 
[Accessed 8 October 2014]. 

[9] K. J. Cha, Y. S. Kim, B. Park and C. K. Lee, 
“Knowledge Management Technologies for 
Collaborative Intelligence: A Study of Case 
Company in Korea,” [online]. Available: 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1155 
/2015/368273. [Accessed 8 January 2016]. 

-19-0667(003)P2.indd   27 7/26/2562 BE   2:09 PM




