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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองค์การ  ด้วยวิจยัเชิง
ปรมิาณทีป่ระยุกตใ์ชท้ฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยแีละแบบจ าลองการโน้มน้าวใจโดยใช้
ความกลวัมาเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั ท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานในองคก์ารทีม่ี
ระบบจัดการความรู้ใช้งานโดยไม่จ ากัดประเภทขององค์การ จ านวน 201 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสอบถามทาง
อเิลก็ทรอนิกส์และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ตามกรอบการวจิยัที่ก าหนดไว้ ผลการวจิยั
พบว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ การรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน การรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ใช้ระบบจดัการความรูใ้นองค์การ ในขณะที่เจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรูแ้ละการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิไม่
สง่ผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเน่ืองจากช่องทางในการแบ่งปันความรูม้คีวามแตกต่างกนัไปในแต่
ละองคก์ารและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิใหผ้ลทีแ่ตกต่างกนัในช่วงอายุทีต่่างกนั ประโยชน์จากงานวจิยันี้ท าใหอ้งคก์าร
ต่างๆ สามารถน าปัจจยัทีม่ผีลไปปรบัใชใ้นการพฒันาระบบจดัการความรูห้รอืปรบัปรุงระบบเดมิทีม่อียู่แลว้ใหเ้หมาะสม
ยิง่ขึน้ 
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Abstract 

The objective of this study is to determine the factors affecting the intention to use knowledge 
management system in the organization. This research is a quantitative research that applies the Theory of 
Planned Behavior, Technology Acceptance model and Fear Appeal Model to develop research conceptual 
model. The data were collected by electronics questionnaire from 201 personnel that work within the 
organization that implemented knowledge management system regardless of organizational types. The 
results found that perceived knowledge sharing behavioral control, perceived ease of use, perceived 
usefulness, perceived threat susceptibility and self-efficacy directly affect the intention to use knowledge 
management system in the organization. However, attitude toward knowledge sharing behavior and 
subjective norms do not affect the intention to use knowledge management in the organization. The reason 
might be that each organization has different channels to share knowledge not only limited to the system and 
subjective norms show result differently in various ages. The organizations can use these influenced factors 
to develop or improve knowledge management 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบนัความรู้เป็นหนึ่งในทรพัยากรที่ส าคญัในการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของ
องค์การ (Nonaka, 2007) การจดัการความรู้จงึไม่ใช่สิง่ที่ท ากนัตามกระแสแต่เป็นสิง่ที่ต้องกระท าเพราะไม่สามารถ
หลกีเลีย่งความเปลีย่นแปลงไดท้ัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นปัจจยั
หรอืเป็นตวัก าหนดให้ต้องแข่งขนั (ลาวลัย์ สุขยิง่, 2550) ในหลายๆ กรณีที่องค์การต้องสูญเสยีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถส่งผลให้การปฏิบตัิงานขาดความต่อเนื่องหรอืหยุดชะงกั (Hana & Lucie, 2011) เนื่องจากบุคลากรที่
ยังคงอยู่หรือบุคลากรที่ถูกจ้างเข้ามาใหม่นัน้ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันความรู้
ความสามารถจงึเป็นความจ าเป็นทีท่ าใหเ้กดิการพฒันาทกัษะใหม่ ๆ และสมรรถนะหลกัทีจ่ าเป็นในการท างานเพื่อเพิม่
มลูค่าและความยัง่ยนืทีช่่วยสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบใหแ้ก่องคก์าร (Renzl, 2008) จากความนิยมของการจดัการความรูพ้บว่า 
ผลการสบืค้นขอ้มูลจากอนิเทอร์เน็ตเมื่อวนัที่ 4 มถุินายน พ.ศ. 2546 โดยใช้ค าว่า “Knowledge Management” หรอื 
“การจดัการความรู้” เป็นกุญแจในการสบืค้นผ่านเสริช์เอนจนิ (www.google.com) พบว่าม ี4.8 ลา้นเวบ็เพจ ที่มคี าว่า 
“Knowledge Management” หรอื “การจดัการความรู”้ ปรากฏอยู่ (ลาวลัย ์สขุยิง่, 2550) และผลลพัธจ์ากการสบืคน้โดย
ใช้กุญแจหลกัค าเดยีวกนัผ่านเสริ์ชเอนจิน (www.google.com) เมื่อวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 พบว่ามีจ านวน
เพิม่ขึน้เป็น 26.9 ลา้นเวบ็เพจ ซึ่งสะท้อนให้เหน็ถึงความสนใจของผู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตที่มต่ีอการจดัการความรู ้การ
จดัการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได้ดตี้องท าให้ความรูฝั้งลกึในตัวบุคคลกลายมาเป็นความรูช้ดัแจ้งที่สามารถบนัทึก
เพื่อให้บุคคลอื่นน าไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้และสามารถจดัเก็บการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
ฐานความรูข้ององคก์ารเพื่อเป็นการหลกีเลีย่งไม่ใหค้วามรูเ้หล่านัน้หายไปกบัตวับุคคลนัน้ๆ (ประพนธ ์ผาสขุยดึ, 2547) 
องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการจดัการความรูใ้นองคก์ารม ี3 ประการคอื  

(1) คน (Human) ซึ่งถือว่าเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้ที่น าความรูไ้ปใชใ้ห้
เกดิประโยชน์ 

(2) เทคโนโลย ี(Technology) เป็นเครื่องมอืในการช่วยคน้หา จดัเกบ็ แลกเปลีย่นและน าความรูไ้ปใชง้านไดง้่าย 
สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

(3) กระบวนการความรู ้(Knowledge process) เป็นการบรหิารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรูไ้ปให้ผูใ้ช ้
เพื่อท าใหเ้กดิการปรบัปรุงและนวตักรรม  

องคป์ระกอบทัง้ 3 ประการต้องเชื่อมโยงและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอย่างสมดุลและเหมาะสม การน าวธิกีารจดัการ
ความรูม้าใชใ้นการพฒันาคน พฒันางาน และพฒันาองคก์าร เป็นการเพิม่คุณภาพและศกัยภาพขององคก์ารเอง โดย
การน าความรูท้ีม่อียู่เดมิ มาบูรณาการก่อใหเ้กดิเป็นความรูใ้หม่ ๆ และสามารถน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึน้จน
กลายเป็นวงจรแห่งการเรยีนรูท้ีเ่พิม่พนูอย่างไม่มทีีส่ ิน้สดุ (ศศธิร สายศกัดา, 2556) 

ระบบจดัการความรู ้(Knowledge management system) หมายถงึ ระบบทีม่กีารน าเขา้ เกบ็รกัษา แลกเปลีย่นและ
เข้าถึงความรู้ที่สามารถท างานได้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งรวมไปถึงบรบิทเกี่ยวกบัความรู้ ระบบที่ท าการรวบรวมความรู้
ประเภทต่างๆ จากบทเรยีนในอดตี ระบบการจ าแนกเอกสารความรู้ ระบบที่ช่วยค้นหาผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมี
เทคโนโลยทีีช่่วยอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ (Kulkarni et al., 2006) เทคโนโลยทีีน่ าเขา้มาใช้
งานในระบบจดัการความรู้จะเป็นเครื่องมอืในการช่วยปฏบิตังิานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสนับสนุนพฤตกิรรมการ
จดัการความรูใ้นองคก์ารใหส้ามารถน าความรูท้ีม่อียู่มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สรา้งความรูใ้หม่ รวมไปถงึการเรยีนรู้
ของบุคลากรในองคก์ารเป็นการอ านวยความสะดวกในกจิกรรมความรูท้ีจ่ะส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์ารในการใช้
ระบบจดัการความรู ้ความส าคญัของระบบจดัการความรูท้ีม่ต่ีอองคก์ารส่งผลใหเ้กดิความสนใจในปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผล
ต่อการยอมรบัและตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีจ่ะน าไปเป็นตวัแบบในการน าระบบจดัการความรูม้าปรบัใช้
ในองคก์ารอื่นๆ ทีส่นใจได ้โดยสามารถมุ่งเน้นไปทีปั่จจยัชีว้ดัทีส่่งผลถงึความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูไ้ดโ้ดยทนัท ี
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ทัง้นี้เพื่อประโยชน์สงูสุดในการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารเองและเพื่อประโยชน์แห่งการเรยีนรูข้อง
บุคลากรภายในองคก์ารสบืต่อกนัไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองค์การและ
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่างๆ กบัความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเพื่อกระตุ้นใหอ้งคก์ารเหน็ถึง
ความส าคญัของความรู ้การจดัการความรูแ้ละระบบจดัการความรู ้

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้น าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) และแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
(Technology acceptance model) มาเป็นหลกัในการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
ไดด้งันี้ 

เจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Attitude toward knowledge sharing behavior) หมายถงึ การที่
บุคคลมคีวามรูส้กึหรอืความเชื่อในการกระท าพฤตกิรรมใด ทีส่่งผลในเชงิบวก บุคคลนัน้ย่อมมเีจตคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรม
นัน้ เมื่อตวับุคคลมคีวามเชื่อว่าการแบ่งปันความรูก้บับุคลากรในองคก์ารจะสง่ผลดทีัง้ต่อตนเองและองคก์ารแลว้ บุคคล
นัน้จะมเีจตคตทิีด่ต่ีอการแบง่ปันความรู ้(Ryu et al., 2003) การแบ่งปัน รวบรวมและจดัเกบ็ความรูแ้บบต่างๆ ใหอ้ยู่กบั
องคก์ารมากกว่าการอยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่ช่วยท าใหค้วามรูน้ัน้ยงัคงอยู่และเป็นผลดต่ีอองคก์ารในระยะยาว ไม่
สูญหายไปกับบุคลากรเมื่อบุคคลเหล่านัน้ออกจากงาน เช่น การจดัท าฐานข้อมูลที่จดัเก็บรวบรวมความรู้เพื่อการ
แบ่งปันระหว่างบุคลากรในองคก์ารเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีม่ากขึน้ (Hansen et al., 1999) 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้  (Subjective norms toward knowledge sharing) 
หมายถงึ สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบทางความคดิจากบุคคลอื่นทีม่อีทิธพิลสง่ผลต่อการตดัสนิใจของบุคคลนัน้ อาจ
เป็นแรงกระตุน้ ความเชื่อหรอืแรงจงูใจทีป่ฏบิตัติามการกระท าทีม่าจากบุคคลนัน้ เช่น เพื่อน ครอบครวั ผูบ้งัคบับญัชา 
(Ajzen, 1991) การที่บุคลากรเหน็ว่าบุคคลใดกต็ามในองค์การที่มีความส าคญัต่อเขา เช่น ผู้บรหิาร หวัหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน ไดม้กีารรเิริม่แบ่งปันความรูเ้กดิขึน้ บุคคลนัน้กจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรยีนรูด้ว้ย (Ryu 
et al., 2003) ความน่าเชื่อถือและภาวะผู้น าของบุคคลที่สนับสนุนการแบ่งปันความรูภ้ายในองค์การมอีทิธพิลต่อการ
แบ่งปันความรูข้องบุคคลนัน้ (Yang 2010; DuBrin 1998; Korsgaard et al., 2002) 

การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ (Perceived knowledge sharing 
behavioral control) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลว่าง่ายหรอืยากที่จะแสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา ซึง่อาจสะท้อนจาก
ประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเนปัจจยัทีส่นบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคในการรบัรูก้ารควบคุม บุคคลอาจใชว้ธิกีารใด
วธิกีารหนึ่งหรอืหลายวธิเีพื่อปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปเป็นพฤติกรรมที่พึง
ประสงคโ์ดยความเชื่อเกีย่วกบัการควบคุมอาจไดร้บัอทิธพิลจาก ประสบการณ์เกีย่วกบัพฤตกิรรมในอดตี ขอ้มลูขา่วสาร
ทีไ่ดร้บัจากผูอ้ื่นเกีย่วกบัพฤตกิรรมนัน้ การสงัเกตจากประสบการณ์ของคนรอบตวั และตัวแปรอื่นๆ ทีเ่พิม่หรอืลดการ
รบัรูค้วามยากง่ายของการกระท าพฤตกิรรมนัน้ (ปิยภรณ์ อภฐิานฐติิ, 2551) ถา้บุคคลเชื่อว่ามคีวามสามารถทีจ่ะกระท า
พฤติกรรมได้และสามารถควบคุมให้เกิดผลได้ตามที่ตัง้ใจ บุคคลนัน้จะมีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมนัน้ (สุวรรณา     
วริยิะประยรู, 2548) 

การรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived usefulness) หมายถงึ การแสดงถงึระดบัความเชื่อมัน่ของบุคคลทีเ่ชื่อว่าสิง่นัน้
จะสง่ผลดกีบัการท างาน ความมปีระโยชน์จะเป็นตวัก าหนดการรบัรูใ้นระดบับุคคลว่าเทคโนโลยจีะมสีว่นชว่ยในการเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (Davis, 1989) ซึง่การทีบุ่คคลมคีวามรูท้ีเ่พิม่ขึน้ย่อมหมายถงึบุคคลนัน้ไดร้บัประโยชน์
ทัง้จากการเรยีนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานระบบจดัการความรู้เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวม
ความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน (Punnoose, 2012; สงิหะ ฉวสีขุและสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555)  
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การรบัรูค้วามง่ายของการใช้งาน (Perceived ease of use) หมายถงึ การทีบุ่คคลเชื่อมัน่ว่าการใชง้านนัน้ไม่
จ าเป็นต้องใชค้วามพยายามทีม่ากเกนิไป โดยความง่ายในการใชง้านจะเป็นตวัก าหนดการรบัรูใ้นแง่ของปรมิาณหรอื
ความส าเรจ็ทีจ่ะไดร้บัว่าตรงตามความคาดหวงัหรอืไม่ (Davis, 1989; สงิหะ ฉวสีขุและสนุนัทา วงศจ์ตุรภทัร, 2555) 

การรบัรู้ถึงความอ่อนแอต่อภยัคกุคาม (Perceived threat susceptibility) หมายถงึ ระดบัของความเป็นไป
ได้และผลกระทบของปัจจยักระตุ้นจากภายนอกที่มอียู่ ที่บุคคลนัน้ตระหนักถึงได้ เช่นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ
อาชพีหรอืหน้าที่การงาน อาจเกดิขึน้จากการทีบุ่คลากรในองค์การเกษียณอายุหรอืลาออก ยิง่บุคคลนัน้รบัรูถ้ึงระดับ
ของความเป็นไปได้และผลกระทบของภยัคุกคามทีม่อียู่ เช่น โอกาสในการกา้วหน้าต่ออาชพีการงาน บุคคลนัน้จะยิง่
ตอบสนองต่อปัจจยักระตุน้จากภายนอกนัน้ไดด้ยีิง่ขึน้ (Gore & Bracken, 2005)  

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การที่บุคคลนัน้เชื่อในความสามารถของตนเอง
และรบัรูว้่าตนเองจะปฏบิตัิตอบสนองตามค าแนะน านัน้ได้ (Witte, 1994 as cited in Johnston & Warkentin, 2010) 
ความเชื่อหรอืความมัน่ใจของบุคคลว่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการนัน้จนประสบผลส าเรจ็ได้
ผลลพัธท์ีต่อ้งการ (Bandura, 1977) 

ความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร (Intention to use KM in the organization) หมายถงึ เจตนา
หรอืความต้องการทีจ่ะใชร้ะบบจดัการความรูซ้ึง่เป็นเทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึน้เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิขัน้ตอนการสรา้ง
ความรู ้การเกบ็รกัษาและการสบืคน้ขอ้มูลความรู ้การแลกเปลีย่นและการประยุกต์ใชข้อ้มูลความรูข้ององคก์าร ท าให้
สามารถเตรยีมตวัเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง การหมุนเวยีน การลดขนาดและการใชป้ระโยชน์จากความรูโ้ดยการ
ท าให้ความเชี่ยวชาญสามารถเขา้ถึงได้อย่างกว้างขวางและรวดเรว็ นอกจากนี้ระบบจดัการความรู้ยงัช่วยเรื่องการ
จดัการความรูโ้ดยการท าให้ความรู้ถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปสู่อกีบุคคลหนึ่งทีต่้องการความรู้ไดอ้ย่างทัว่ทัง้องค์การ
อย่างเป็นระบบ (Ajzen, 1991; Alavi & Leidner, 2001; Bose, 2004) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากการประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
(Technology acceptance model) มาเป็นกรอบแนวคดิพืน้ฐาน ผนวกกบัปัจจยัใหม ่2 ปัจจยัทีง่านวจิยันี้เพิม่เขา้มา คอื 
การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม และการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ทีจ่ะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรม
ความตัง้ใจ (Behavioral intention) จากแบบจ าลองการโน้มน้าวใจโดยใชค้วามกลวั (Fear appeal model) เพื่อใชเ้ป็น
กรอบการศกึษาในการหาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
 

การแบ่งปันความรูถ้อืว่าเป็นกระบวนการส าคญัทีท่ าใหก้ารจดัการความรู ้(Knowledge management) ในองคก์าร
ประสบผลส าเรจ็ น าไปสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้บุคคลใดคน้พบความรูใ้หม่ๆ แต่ไม่มกีารน าความรูน้ัน้แบ่งปัน
กบัผู้อื่นหรอืน ากลบัมาใช้ใหม่ก็ถือว่าความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่นัน้เป็นความรู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์การ กา ร
รวบรวมและจดัเกบ็ความรูแ้บบต่างๆ ใหอ้ยู่กบัองคก์ารมากกว่าการอยู่กบับุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยท าใหค้วามรูน้ัน้ยงัคง
อยู่และเป็นผลดีต่อองค์การในระยะยาว ไม่สูญหายไปกบับุคลากรเมื่อบุคคลเหล่านัน้ออกจากงาน เช่น การจดัท า
ฐานความรูท้ี่จดัเกบ็รวบรวมความรู้เพื่อการแบ่งปันระหว่างบุคลากรในองค์การเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่มากขึ้น 
(Hansen et al., 1999) นอกจากนี้การแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนความรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อบุคคลนัน้มีเจตนาในการ
แบ่งปันความรูก้่อน (Qian et al., 2008) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H1: เจตคตต่ิอพฤตกิรรมแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร  
 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรบัรู้บุคคลที่มีแรงผลกัดนัทางสงัคมหรอืตัวบุคคลอื่นที่มีความส าคญัต่อการ

ตดัสนิใจกระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ อาจมาจากความเชื่อเกี่ยวกบักลุ่มอา้งองิหรอืแรงจูงใจจากกลุ่มอา้งองิที่จะปฏบิตัติาม
กลุ่มอา้งองินัน้ (Ajzen, 1991) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิทีไ่ดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตัง้ใจ
แสดงถงึพฤตกิรรมเรื่องการแบ่งปันความรู ้หากบุคลากรในองค์การเหน็ว่าบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อเขา เช่น ผูบ้รหิาร 
หวัหน้างานหรอืเพื่อนร่วมงาน มีการแบ่งปันความรู้เกิดขึ้น บุคคลนัน้ก็จะมีมุมมองในทางบวกและมีแนวโน้มที่จะ
แบ่งปันความรู ้โดยความน่าเชื่อถือและภาวะผูน้ าของบุคคลทีส่นับสนุนการแบ่งปันความรูภ้ายในองคก์ารมอีทิธพิลต่อ
การแบ่งปันความรูข้องบุคคลนัน้ (Yang, 2010; DuBrin, 1998; Korsgaard et al., 2002) ซึ่งสามารถตัง้สมมตฐิานได้
ดงันี้  

 
H2: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
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การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเป็นการรับรู้ระดับความยากง่ายของการกระท า
พฤตกิรรมนัน้ซึ่งเป็นการสะทอ้นจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดคะเนปัจจยัทีอ่าจสนับสนุนหรอืเป็นอุปสรรคใน
การควบคุมพฤตกิรรม ได้รบัอทิธพิลจากประสบการณ์ในอดตี ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมนัน้จากบุคคลอื่น การสงัเกต
จากประสบการณ์รอบตวั และตวัแปรอื่นๆ ที่สามารถเพิม่หรอืลดการรบัรูค้วามยากง่ายของการกระท าพฤตกิรรมนัน้ 
(ปิยภรณ์  อภิฐานฐิติ, 2551) การทบทวนงานวิจัยในอดีตพบว่า การแบ่งปันความรู้เป็นกระบวนการของการมี
ปฏิสมัพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการความตัง้ใจเพื่อแลกเปลี่ยน กระจายความรู้หรือ
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล (Wu et al., 2012) การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมกบัความตัง้ใจมคีวาม
เกีย่วขอ้งกนั หากบุคลากรสมัผสัไดถ้งึประสบการณ์ทีส่ าเรจ็ไดจ้รงิ เช่น การแลกเปลีย่นความรูท้ีม่อียู่เดมิหรอืเป็นทกัษะ
ทีถ่นดั ย่อมสง่ผลถงึความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(สวุรรณา วริยิะประยรู, 2548) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้  

 
H3: การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการ

ความรูใ้นองคก์าร 
 
การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านคอืการทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใช้

งานระบบจดัการความรู ้และถา้ระบบใดๆ มกีารใชง้านทีง่่าย จะสง่ผลใหบุ้คคลนัน้มกีารรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน
ไดโ้ดยง่ายและน าไปสู่การมพีฤตกิรรมของความตัง้ใจที่จะใชง้าน ดงันัน้หากมกีารรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านเกดิขึน้ 
ย่อมส่งผลทางตรงต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้งานได้และมผีลทางตรงต่อความตัง้ใจในการใช้งานระบบจดัการ
ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง (Said et al., 2007; Abdelrahman, 2013) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
H5: การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
 
การรบัรูป้ระโยชน์คอื ระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการแสวงหาความรูใ้นระบบจดัการความรูจ้ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพใน

การท างาน (Davis, 1989) การที่บุคคลมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงบุคคลนัน้ได้รบัประโยชน์ทัง้จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้จากการใช้งานระบบจดัการความรูเ้น่ืองจากเป็นแหล่งรวบรวมความรูต่้างๆ ทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏบิตังิาน บุคคลใดทีเ่หน็ว่าระบบจดัการความรูม้ปีระโยชน์ย่อมสง่ผลใหบุ้คคลนัน้มแีนวโน้มต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองคก์าร (Punnoose, 2012) ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
 H6: การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร  
 
การรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของภัยคุกคามน ามาซึ่งการรับรู้ถึงความอ่อนแอต่อภัยคุกคามมีอิทธิพลต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปได้ที่จะเผชญิและรบัมอืกบัภัย
คุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อบุคคลนัน้ (Rogers, 1975; Witte, 1992) ในบรบิทของการใชง้านระบบจดัการความรู ้การ
รบัรูร้ะดบัความรุนแรงต่อภยัคุกคามจากภายนอกทีเ่กดิขึน้จากความกลวัต่อความไม่กา้วหน้าในอาชพีอนัเนื่องมาจาก
การขาดความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานของบุคลากร ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H7: การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคกุคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
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การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คอื ระดบัทีบุ่คคลนัน้เชื่อในความสามารถของตนเองทีจ่ะปฏบิตัติอบสนองตาม
ค าแนะน า (Witte, 1994) ความเชื่อหรอืความมัน่ใจของบุคคลว่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมทีต่้องการ
นัน้จนประสบผลส าเรจ็ไดผ้ลลพัธท์ีต่อ้งการ (Bandura, 1977) หากบุคคลรบัรูไ้ดว้่าตวัเองมคีวามรูห้รอืขดีความสามารถ
ที่ต ่า บุคคลนัน้จะกระตือรอืร้นในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพฒันาตวัเองแล้ว การที่บุคคลรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองย่อมสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู ้ซึง่สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H8: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

 
4. วิธีการวิจยั 

ประชากรของงานวจิยันี้เป็นพนักงานที่ท างานในองคก์ารทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่สีถานที่ท างานในประเทศไทย
และมีระบบจัดการความรู้ในองค์การ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 ราย ที่ค านวณจากโปรแกรม         
G*Power ดว้ยแบบสอบถามในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ปรบัปรุงขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มลูทางเอกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวข้อง (ประกอบด้วย  ปิยภรณ์  อภิฐานฐิติ, 2551; สุวรรณา วิริยะประยูร, 2548; สิงหะ ฉวีสุขและสุนันทา           
วงศจ์ตุรภทัร, 2555; Hansen et al., 1999; Yang, 2010; Said et al., 2007; Abdelrahman, 2013; Punnoose, 2012; 
Gore & Bracken, 2005; Bandura, 1977; Johnston & Warkentin, 2010; Alavi & Leidner, 2001; Bose 2004) 
ขอ้มูลทีร่วบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปสอบทานขอ้มูลทีข่าดหาย (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliners) การ
กระจายตัวของขอ้มูล (Normality) การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล (Accuracy of the data) ก่อนการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยใช้การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) (เพ็ญแข ศิรวิรรณ, 
2546) ด้วยการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซที่ควรมากกว่า 0.7 เพื่อน าไปทดสอบสมมติฐานดว้ยวธิี
วเิคราะหถ์ดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 และ
หาค่าอทิธพิลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มดว้ยโปรแกรมจากเวบ็ Denielsoper 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 57.0) โดยอยู่ในช่วงอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 34.4) ระดับ
การศึกษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรี (ร้อยละ 54.6) ท างานอยู่ในหน่วยงานเอกชน (ร้อยละ 73.5) ขนาดขององค์การ
มากกว่า 5,000 คน (รอ้ยละ 28.7) และท างานในองค์การประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 14.6) 
ทัง้นี้กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการ (ร้อยละ 50.8) ท างานในแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ (ร้อยละ 18.2) 
และมอีายุงานระหว่าง 3-5 ปี (รอ้ยละ 28.7) 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) ทีก่ าหนดใหค้่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) ควรมคี่า
ไม่ต ่ากว่า 0.5 และค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ควรมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่าสถติทิีไ่ดข้องแต่ละตวัแปรและขอ้ค าถามทัง้หมด 40 ขอ้ค าถามสามารถจดักลุ่มตวัแปรของงานวจิยัได้
ครบ 8 ตวัแปร ด้วยขอ้ค าถาม 37 ขอ้ค าถาม ทุกตวัแปรมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซมากกว่า 0.7 มเีพียง
ค าถามขอ้ 4-5 ในปัจจยัเพื่อวดัเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้และขอ้ 5 ในปัจจยัเพื่อวดัการรบัรูค้วามง่ายของ
การใชง้าน ทีไ่ม่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดคอื 0.5 จงึท าการตดัขอ้ค าถามนัน้ออก ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ 

ตวัแปร 
ค่าสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา 
ของครอนบาซ 

จ านวนขอ้
ค าถาม 

เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้ 0.736 3 

การคลอ้ยตามบุคคลอา้งองิในการแบ่งปันความรู ้ 0.838 5 

การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ความรู ้

0.815 5 

การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน 0.856 4 

การรบัรูป้ระโยชน์ 0.861 5 

การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคกุคาม 0.701 5 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.844 5 

ความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 0.846 5 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัดว้ยวธิวีเิคราะหถ์ดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression analysis) 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดต้ามตารางที่ 2 โดยก าหนดค่า p-value ที่น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรในกรอบแนวคดิการ
วจิยัตามตารางที ่3 ทัง้นี้สามารถวเิคราะหผ์ลการทดสอบสมมตฐิานไดด้งันี้ 

5.3.1 การรบัรู้ประโยชน์ ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านส่งอทิธพิลทางตรงต่อการ
รบัรู้ประโยชน์ ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.305 และมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 9.3   
(R2 = 0.093) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการ
รบัรูป้ระโยชน์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Said et al. (2007) และ Abdelrahman (2013) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูค้วาม
ง่ายของการใชง้านคอื การทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ต้องใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใชง้านระบบจดัการ
ความรูแ้ละถ้าระบบใดๆ มกีารใชง้านที่ง่ายจะส่งผลให้บุคคลนัน้มกีารรบัรูถ้ึงประโยชน์ของการใช้งานได้โดยง่ายและ
น าไปสูก่ารมพีฤตกิรรมของความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน 

5.3.2 การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามส่ง
อทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.228 และมคีวามผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 5.2 (R2 = 0.052) ซึง่สอดคลอ้งตามสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความ
อ่อนแอต่อภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rogers (1975) 
และ Witte (1992) ที่กล่าวว่าการรบัรู้ถงึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจและ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลสง่ผลต่อบุคคลนัน้ 

5.3.3 ความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองคก์าร ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูค้วามสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน การรบัรูป้ระโยชน์ การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อ
ภยัคุกคาม การรูรู้ค้วามสามารถของตนเองส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองค์การ โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 50.3 (R2 = 0.503) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 
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5.3.3.1 เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการ
ความรูใ้นองคก์ารเท่ากบั (0.039) ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูไ้ม่สนบัสนุน
สมมติฐานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่า เจตคติต่อพฤติกรรมแบ่งปันความรู้ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการ
ความรูใ้นองคก์าร เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายลบ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้
ไว ้อาจมสีาเหตุจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่าง ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่ารอ้ยละ 70 ตอบเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อขอ้
ค าถามที่เกี่ยวกบัเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู ้แต่มเีพยีงร้อยละ 30 ที่ตอบเหน็ดว้ยอย่างยิง่ต่อขอ้ค าถาม 
“คุณตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารเพื่อเพิม่ขดีความสามารถของคุณ” ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สทิธิ
ชยั ประชานันท ์(2554) ทีก่ล่าวว่าความสมคัรใจในการใชร้ะบบจะสง่ผลอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบจดัการความรูแ้ละ
งานวจิยัของ บุญด ีบุญญากจิ และคณะ (2547) ที่กล่าวว่า การแบ่งปันความรู้สามารถท าได้หลายรูปแบบขึน้อยู่กบั
ความต้องการและวฒันธรรมองค์การ ส่วนใหญ่มกัจะใช้วธิผีสมผสานเพื่อให้ผู้ใช้ขอ้มูลสามารถเลอืกใช้ได้ตามความ
สะดวก เช่น การจดัท าเป็นเอกสาร ระบบพีเ่ลีย้ง การสบัเปลีย่นหน้าทีง่าน เป็นตน้ 

5.3.3.2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิในการแบ่งปันความรู้ มคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้ระบบ
จดัการความรู้ในองค์การ เท่ากบั 0.021 ซึ่งจากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปัน
ความรูไ้ม่สนับสนุนสมมติฐานการวจิัยที่ 2 ที่กล่าวว่า การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองค์การ เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลที่ได้ไม่สอดคล้องกบันัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 อาจมี
สาเหตุมาจากบรบิทของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าช่วงอายุตัง้แต่ 20 – 35 ปี คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 67.1 ของกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด โดยในจ านวนนี้มคี่าเฉลีย่ของการตอบค าถามในเชงิไม่เหน็ด้วยกบัขอ้ค าถามของตวัแปรการคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิในการแบ่งปันความรูเ้ป็นจ านวนรอ้ยละ 38 ในกลุ่มบุคคลเดยีวกนัมคี่าเฉลีย่ของการตอบค าถามเหน็ดว้ยอย่างยิง่
ต่อตวัแปรการตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้เป็นจ านวนร้อยละ 28 เท่านัน้ ซึ่งบุคคลในช่วงอายุดงักล่าวส่วนใหญ่เป็น
บุคคลใน Generation Y ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรทีเ่ตบิโตมาในยุคที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากของสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง รวมไปถึงเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าขึน้เมื่อเทยีบกบัยุคก่อนหน้า จงึเป็นปัจจยัท าให้คนใน 
Generation Y มลีกัษณะทีช่อบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล และคณะ (2553)  

5.3.3.3 การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใช้
ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.172 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 3 ที่กล่าวว่าการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้
สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปิยภรณ์ อภฐิานฐติ ิ(2551) 
สุวรรณา วริยิะประยูร (2548) และ Wu et al. (2012) ที่กล่าวว่า การรบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมกบั
ความตัง้ใจมคีวามเกีย่วขอ้งกนั หากบุคลากรสมัผสัไดถ้งึประสบการณ์ทีส่ าเรจ็ไดจ้รงิ การแลกเปลีย่นความรูท้ีม่อียู่เดมิ
หรอืเป็นทกัษะทีถ่นัด การแบ่งปันความรูเ้ป็นกระบวนการของการมปีฏสิมัพนัธร์่วมกนัระหว่างบุคคลซึ่งเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการความตัง้ใจเพื่อแลกเปลีย่นกระจายความรูห้รอืประสบการณ์ระหว่างบุคคล ย่อมส่งผลถงึความตัง้ใจในการ
แบ่งปันความรู ้

5.3.3.4 การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารทีค่่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.305 และทางออ้มผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ทีม่คี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางออ้มเท่ากบั 
0.109 และค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.294 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวจิยัที ่4 และ 5  

5.3.3.5 การรบัรูป้ระโยชน์ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้ในองค์การ ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.358 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานงานวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่า 
การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Davis 
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(1989) และ Punnoose (2012) ที่กล่าวว่า บุคคลใดที่เหน็ว่าระบบจดัการความรู้มปีระโยชน์ย่อมส่งผลให้บุคคลนัน้มี
แนวโน้มต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

5.3.3.6 การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ทีค่่า
สมัประสทิธิท์างตรงเท่ากบั 0.239 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยัที่ 8 ที่
กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์ารและสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Bandura (1977) และ Witte (1994) ที่กล่าวว่าหากบุคคลรับรู้ได้ว่าตัวเองมีความรู้หรือขีด
ความสามารถทีต่ ่า บุคคลนัน้จะกระตอืรอืรน้ในการคน้หาความรูใ้หม่ๆ เพื่อพฒันาตนเอง การทีบุ่คคลรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองย่อมสง่ผลโดยตรงต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้ 

5.3.3.7 การรบัรู้ถึงความอ่อนแอต่อภัยคุกคาม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อการรบัรู้ความสามารถของตนเองที่ค่า
สมัประสิทธิอ์ิทธิพลทางตรงเท่ากบั 0.228 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อการ
ตดัสนิใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองค์การผ่านการรบัรู้ความสามารถของตนเองที่มีค่าสมัประสิทธิอ์ทิธพิลทางอ้อม
เท่ากบั 0.054 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานงานวจิยัที่ 7 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถึง
ความอ่อนแอต่อภัยคุกคามส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
Rogers (1975) และ Witte (1992) ทีก่ล่าวว่าการรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่าง
ความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไปไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผล
ต่อบุคคลนัน้ 

 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ตวัแปร ผลการทดสอบ 
H1 เจตคตติ่อพฤตกิรรมแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรู้

ในองคก์าร 
ไมส่นบัสนุน 

H2 การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร ไมส่นบัสนุน 
H3 การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้ง่ผลทางบวกต่อ

ความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
สนบัสนุน 

H4 การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้านส่งผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ สนบัสนุน 
H5 การรบัรูค้วามงา่ยของการใชง้านส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรูใ้น

องคก์าร 
สนบัสนุน 

H6 การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร สนบัสนุน 
H7 การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามสง่ผลทางบวกต่อการรบัรู้ 

ความสามารถของตนเอง 
สนบัสนุน 

H8 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้ 
ระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 

สนบัสนุน 
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ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรในกรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตวัแปรอิสระ 

เจตคติ
ต่อพฤติ 
กรรม 
การ

แบง่ปัน
ความรู้ 
(ATT) 

การ
คล้อย
ตาม
กลุ่ม
อ้างอิง
ในการ
แบง่ปัน
ความรู้ 
(SN) 

การรบัรู้
ความ 

สามารถใน
การควบคมุ
พฤติกรรม
การแบง่ปัน
ความรู้ 
(PBC) 

การรบัรู้
ความง่าย
ของการ
ใช้งาน 
(PEU) 

การรบัรู้
ประโยชน์ 
(PU) 

การรบัรู้ถึง
ความ

อ่อนแอต่อ
ภยัคกุคาม 
(PTS) 

การรบัรู้
ความ 
สามารถ
ของ

ตนเอง 
(SE) 

ความตัง้ใจใช้
ระบบจดัการ
ความรูใ้น
องคก์าร (INT) 

0.503 

ทางตรง -0.039 0.021 0.172* 0.185* 0.358* - 0.239* 

ทางออ้ม - - - 0.109* - 0.054* - 

โดยรวม -0.039 0.021 0.172* 0.294* 0.358* 0.054* 0.239* 

การรบัรูค้วาม 
สามารถของ
ตนเอง (SE) 

0.052 

ทางตรง - - - - - 0.228* - 

ทางออ้ม - - - - - - - 

โดยรวม - - - - - 0.228*   

การรบัรู้
ประโยชน์ 
(PU) 

0.093 

ทางตรง - - - 0.305* - - - 

ทางออ้ม - - - - - - - 

โดยรวม - - - 0.305* - - - 

*p < 0.05 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาขอ้มูลทางสถิตพิบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้ระบบจดัการความรู้ในองคก์าร ประกอบดว้ย  การ
รบัรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู ้(Perceived knowledge sharing behavioral control) 
การรบัรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived ease of use) การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness) การรบัรู้ถึง
ความอ่อนแอต่อภัยคุกคาม (Perceived threat susceptibility) การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิการวจิยัทีผู่ว้จิยัจดัท ามคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้  

(1) การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านสง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ กล่าวคอื การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านคอืการ
ทีบุ่คคลเชื่อว่าไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใดๆ ในการใชท้ าความเขา้ใจหรอืใชง้านระบบจดัการความรูแ้ละถา้ระบบใดๆ มี
การใช้งานทีง่่ายจะส่งผลใหบุ้คคลนัน้มกีารรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้งานไดโ้ดยง่ายและน าไปสู่การมพีฤติกรรมของ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Said et al. (2007) และ Abdelrahman (2013) 

(2) การรบัรูถ้งึความอ่อนแอต่อภยัคุกคามส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง กล่าวคอื การรบัรูถ้ึงความ
อ่อนแอต่อภยัคุกคามมอีทิธพิลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างความตัง้ใจและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในความเป็นไป
ไดท้ีจ่ะเผชญิและรบัมอืกบัภยัคุกคามทีม่อีทิธพิลส่งผลต่อบุคคลนัน้ ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Rogers (1975) และ 
Witte (1992)  

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะหข์อ้มลูครัง้นี้ พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้
(Attitude toward knowledge sharing behavior) และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้ (Subjective 
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norms) ต่อความตัง้ใจระบบจัดการความรู้ในองค์การ ( Intention to use KMs in the organization) ไม่มีความ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื เจตคติต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูส้่งผลทางลบต่อความตัง้ใจใชร้ะบบ
จดัการความรูใ้นองคก์าร อาจมสีาเหตุมาจากความสมคัรใจในการใชร้ะบบจะส่งผลอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบจดัการ
ความรู ้ตามผลการวจิยัของ สทิธชิยั ประชานนัท ์(2554) และงานวจิยัของ บุญด ีบุญญากจิ และคณะ (2547) ทีก่ล่าวว่า
การแบ่งปันความรู้สามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กบัความต้องการและวฒันธรรมองค์การ ส่วนใหญ่มกัจะใช้วิธี
ผสมผสานเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก เช่น การจัดท าเป็นเอกสาร ระบบพี่เลี้ยง การ
สบัเปลีย่นหน้าทีง่าน เป็นต้น เครื่องมอืดงัทีก่ล่าวมาส่งผลให้บุคลากรในองคก์ารสามารถเลอืกใชเ้พื่อ ใหส้อดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัวธิกีารท างานและวฒันธรรมองคก์าร อน่ึง เนื่องจากผูว้จิยัมไิดท้ าการสอบถามถงึความสมคัรใจและวธิกีาร
แบ่งปันความรู้ของผู้ใช้งานระบบ เช่นเดียวกบัการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการแบ่งปันความรู้ที่ไม่สนับสนุนตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อาจมสีาเหตุมาจากการทีป่ระชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในช่วงอายุ 20-35 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 67.1 ของประขากรในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด เป็นคนใน Generation Y ทีม่ลีกัษณะทีช่อบแสดงออก มคีวาม
เป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข ตามผลการวจิยัของ ธรีะวฒัน์ อนนัตวรสกุล และคณะ (2553) 
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

ผลของงานวจิยันี้ท าให้ทราบถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจใชร้ะบบจดัการความรูใ้นองคก์าร โดยปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้านและการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม
พฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้การรบัรูถ้ึงความอ่อนแอต่อภยัคุกคาม ส่งผลมากที่สุดตามล าดบั ดงันัน้หากหน่วยงาน
ต้องการรณรงค์ให้เกิดการแบ่งปันความรู้และใช้งานระบบจดัการความรู้ในองค์การ ก็ควรพิจารณาหาแนวทางให้
บุคลากรในองคก์ารไดต้ื่นตวัตามปัจจยัทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรเหล่านัน้เกดิความเชื่อมัน่ว่าหากใชง้าน
แลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและบุคลากรอื่นในองคก์าร ดงัต่อไปนี้  

(1) องคก์ารควรมกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการความรู ้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของ
การจดัการความรู้และการใช้งานระบบจดัการความรู้รวมไปถึงการสร้างวฒันธรรมองค์การส่งเสรมิให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนัใหม้ากขึน้ 

(2) องค์การควรจดัให้มกีารฝึกอบรมการใชง้านระบบจดัการความรูเ้พื่อให้บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจมากขึน้ 
เช่น การอบรมการใช้งานระบบ วธิกีารใชง้านระบบให้เกดิประโยชน์สูงสุด การผสมผสานโดยการแทรกระบบจดัการ
ความรูเ้ขา้ไปในระบบงานทีบุ่คลากรใชง้านอยู่เป็นประจ า เป็นตน้ สิง่เหล่านี้จะช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรรูส้กึเคยชนิกบัการ
ใชง้านและไม่ก่อใหเ้กดิความพยายามทีม่ากเกนิความสามารถจนเกนิไป 

(3) องค์การควรมีการแจ้งหรือประกาศเพื่อให้บุคลากรในองค์การเข้าใจโดยทัว่กนัถึงสิ่งที่ก าลงัจะเกิ ดขึ้นกับ
องคก์าร เช่น องคก์ารมแีผนจะท าอะไร ท าไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ท าเมื่อไหร่ ท าอย่างไร การเปลีย่นแปลงนี้รวมไปถงึ
การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างองค์การหรอืบุคลากรหรอืไม่ มกีารพฒันาความรู้หรอืทกัษะในการท างานเขา้มาเกี่ยวขอ้ง
หรอืไม่ ทัง้นี้เพื่อใหบุ้คลากรทราบถงึความเป็นไปในองคก์าร นอกจากนี้องคก์ารยงัควรน าผลความส าเรจ็ของกจิกรรม
ต่างๆ ทีส่ื่อให้เหน็ประโยชน์ของการใชง้านระบบจดัการความรูม้าน าเสนอเพื่อใหบุ้คลากรรูส้กึถงึดา้นบวกของการเขา้
ร่วมเป็นสว่นหนึ่งของการจดัการความรูใ้นองคก์าร 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
งานวจิยัต่อเนื่องในอนาคตเพื่อประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ผู้วจิยัขอเสนอการท าวจิยัครัง้ต่อไปใน

บรบิทเดยีวกนั ดงันี้ 
(1) จดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัวธิแีละช่องทางการแบ่งปันความรูเ้พื่อศกึษาถึงขอ้มูลเพิม่เติมที่อาจ

สง่ผลต่อการใชง้านระบบจดัการความรูใ้นองคก์าร 
(2) งานวจิยัครัง้นี้พบว่า ปัจจยัเจตคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรูแ้ละปัจจยัการคล้อยตามกลุ่มอ้างองิ ไม่

สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างที่ได้เป็นกลุ่มบุคคลในช่วงอายุ 20-35 ปีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
อาจมคีวามสนใจและพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างออกไปกบักลุ่มบุคคลในช่วงอายุอื่น ทัง้นี้การศกึษางานวจิยัในอดตีเกีย่วกบั
สองปัจจยันี้ให้ขอ้สรุปที่แตกต่างกนั ดงันัน้งานวจิัยต่อเนื่องจงึควรศกึษาปัจจยัทัง้สองด้วยจ านวนประชากรศาสตร์ที่
เทยีบเท่ากนัในแต่ละช่วงอายุเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ 
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