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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกจิกรรมเฉพาะทางดา้นการน าความรูอ้อกมาเพื่อสรา้งองค์
ความรู้ใหม่ขององค์การ โดยน าทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA) ตัวแบบ
ความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean’s Model) และตัวแบบในการสร้างความรู้ของ Nonaka (SECI 
Model) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ด าเนินการเก็บขอ้มูลด้วย
แบบสอบถามออนไลน์กบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นบุคคลากรในองคก์ารทีม่กีารใชร้ะบบการจดัการความรู้จ านวน 138 ราย 
ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้อง
องคก์าร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้นบุคคล โดยปัจจยัทัง้สองจะมอีทิธพิลต่อปัจจยัดา้นการใชร้ะบบ
การจดัการความรู้ และปัจจยัด้านความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ ซึง่มอีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งองค์
ความรู้ใหม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององค์การอย่างมนีัยสาคญั  ส่วนปัจจยัด้านเทคโนโลยนีัน้ ไม่มอีทิธพิลต่อ
ปัจจยัดา้นการใช้ระบบการจดัการความรู้ และปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ จงึไม่มอีทิธพิลต่อการสรา้ง
แรงจงูใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร 
 
ค าส าคญั: ระบบการจดัการความรู ้การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ความรูโ้ดยนยั 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing the specific activities of knowledge 
acquisition to create new knowledge into Knowledge Management System of the organization. This research 
integrated The Theory of Reasoned Action (TRA), Delone & Mclean’s Model and SECI Model along with 
associated literature reviews for determining research model. The study uses an online survey to collect the 
information from a total of 138 questionnaires among representative employees who work in the organization 
that currently has procedures about knowledge management system.  The study results showed that the 
factors which influence motivation to create new knowledge into Knowledge Management System of the 
organization consist of organizational factor and individual factor.  According to those two factors, they 
influence other factors including KMS usage and intention to share knowledge. These two factors influence 
motivation to create new knowledge into Knowledge Management System of the organization significantly. In 
contrast, the technological factor does not have an influence on KMS usage and intention to share 
knowledge factors.  Thus it does not influence the motivation to create new knowledge into Knowledge 
Management System. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบันความรู้มีบทบาทส าคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์การประสบความส าเร็จ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของธุรกจิอยา่งยัง่ยนื เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิในยุคปัจจุบนัมกีารแขง่ขนัและมี
ความไม่แน่นอนมากขึน้กว่าเดมิจงึเป็นเรื่องทีท่า้ทายมากขึน้ส าหรบัองคก์ารทีจ่ะด าเนินงานไดด้แีละประสบความส าเรจ็ 
ความรู้ซึ่งได้รบัการยอมรบักนัอย่างกว้างขวางว่าเป็นแหล่งที่มาหลกัของความได้เปรยีบในการแข่งขนั จงึเขา้มามี
บทบาทส าคญัในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัที่ยัง่ยืนและกลายเป็นสนิทรพัย์หลกัส าหรบัความส าเรจ็ของ
องคก์าร (Chen & Huang, 2007) ความสามารถพืน้ฐานขององคก์าร เกดิจากความสามารถในการสรา้งความรู ้การรบั
ความรู ้การบูรณาการความรู ้และการใชค้วามรูท้ีก่ระจายออกมาผ่านทางบุคคล ทมีงาน และองคก์าร เพื่อการเตบิโต
และประสบความส าเรจ็ แต่ละองคก์ารจะตอ้งไม่ใชป้ระโยชน์จากความรูท้ีอ่งคก์ารมอียูเ่ท่านัน้ แต่ตอ้งใหค้วามส าคญัและ
มกีารลงทุนอย่างต่อเนื่องในการคน้หาความรูใ้หม่ไวส้ าหรบัเป็นทางเลอืกในการสรา้งกลยุทธข์ององคก์ารในอนาคต อกี
ทัง้ยงัสามารถใชค้วามรูใ้หม่เพื่อสรา้งและรกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์ารไวอ้กีดว้ย 

ความรูส้ามารถเป็นไดท้ัง้ความรูท้ีช่ดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรูโ้ดยนยั (Tacit Knowledge) (Nonaka, 
1994) โดยความรูท้ี่ชดัแจง้ หมายถึง ความรู้ทีส่ามารถประมวลผลแยกส่วนออกมาแลว้สามารถถ่ายทอดออกมาผ่าน
การเขยีนหรอือธิบายออกมาเป็นตัวอกัษรได้ หรอืเป็น “สิง่ที่รู้” ที่สามารถสกดัออกมาจากผู้ที่มีความรู้แล้วสามารถ
แบ่งปันกบับุคคลอื่นได้ แต่ในทางกลบักนัความรูโ้ดยนัยจะเป็นความรูส้่วนตวั ความรูต้ามประสบการณ์ หรอืเป็นการรู้
หรอืความรูท้ีฝั่งรากลกึซึง่เกดิจากการกระท าในบรบิทเฉพาะ จงึท าใหย้ากทีจ่ะถ่ายโอนออกมาผ่านการเขยีนหรอือธบิาย
ออกมาผ่านภาษาใดภาษาหนึ่ง มอีงค์การจ านวนมากที่ประสบปัญหา เมื่อกลุ่มบุคคลที่มบีทบาทต่อความส าเรจ็ของ
องคก์ารได้ออกจากองคก์ารไปแลว้ ความรูค้วามเชี่ยวชาญต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนทีส่รา้งความเขม้แขง็ให้กบัองค์การก็
หายไปดว้ย ซึง่ในกรณีนี้จะสง่ผลกระทบต่อองคก์ารอย่างมาก และเมื่อพจิารณาแลว้จะพบว่าปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นเรื่อง
ของการจดัการความรู้ทัง้สิน้ โดยเกิดจากการที่องค์การไม่สามารถเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตวับุคคลให้กลายมาเป็น
ความรูข้ององคก์ารทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื่นในองคก์ารได ้(ศรสีมรกั อนิทุจนัทรย์ง, 2549) 

การใช้ระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management Systems) เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศกบัการจดัการความรู้ขององค์การ กล่าวคือ เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นพื้นฐาน ได้รบัการ
พฒันาขึ้นเพื่อสนับสนุนและพฒันากระบวนการขององค์การในการสร้างความรู้ เกบ็ความรู้ เข้าถึงความรู้ ถ่ายโอน
ความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Alavi & Leidner, 2001) เพื่อเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในกจิกรรมการ
จดัการความรู้ในองค์การ กลายเป็นสิง่ที่ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากหลายองค์การเชื่อว่าระบบจะช่วยเพิ่ม
คุณค่าในกระบวนการจดัการความรู ้(Oyefolahan et al., 2012) 

จากผลการวจิยัจ านวนมาก พบว่า เทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลเชงิบวกกบัการประยุกตใ์ชค้วามรู ้แต่อย่างไรก็
ตามผลการวิจยัก็ยงัพบอีกว่า การน าระบบการจัดการความรู้ มาใช้ในองค์การยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
(Stenmark & Lindgren, 2004) พนักงานส่วนใหญ่จะใช้ระบบการจดัการความรู้เพื่อจดัเกบ็ความรู้และน าออกมาใช้
มากกว่าการเพิม่ความรูใ้หม่หรอืแบ่งปันความรูใ้หม่เขา้ไป เน่ืองจากองคก์ารไม่ประสบความส าเรจ็ในการน าเสนอและ
สรา้งแรงจูงใจให้กบัพนักงานในการใช้ระบบ (Hoong et al., 2012) ส่งผลใหค้วามรูท้ีเ่กบ็ไว้ไม่ถูกปรบัปรุงให้ทนัสมยั 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั จ านวนความรูล้ดลง และความตระหนักถงึความรูท้ีส่ญูเสยีไปมเีพิม่ขึน้ (Aggestam & Perrson, 
2010) และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า งานวจิยัส่วนมากจะกล่าวถงึปัจจยัทัว่ไปที่น าไปสู่ความส าเรจ็ของการ
จดัการความรูแ้ละระบบการจดัการความรู ้แต่ยงัขาดขอ้มูลเชงิลกึเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกจิกรรมเฉพาะทางดา้น
การจบัความรูอ้อกมาเพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ขององคก์าร (Aggestam & Persson, 2010) 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเหน็ความส าคญัในการศกึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลง
ในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร เน่ืองจากองคก์ารทีจ่ะประสบความส าเรจ็ จะต้องเป็นองคก์ารทีม่คีวามสามารถ
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ในการสรา้งสรรคค์วามรูใ้หม่และเผยแพร่ความรูเ้หล่านัน้ไปทัว่ทัง้องคก์ารอยู่เสมอ รวมถงึการน าความรูเ้หล่านัน้ไปใช้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเรว็ (Nonaka & Takeuchi, 1995) ความรู้จงึเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัที่
องคก์ารสามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารได้
อย่างยัง่ยนื 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัและระดบัอทิธพิลของแต่ละปัจจยัทีม่ต่ีอการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งประกอบดว้ย ทฤษฎกีารกระท าดว้ย
เหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA) ตัวแบบความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Delone & Mclean’s 
Model) และตัวแบบในการสร้างความรู้ของ Nonaka (SECI Model) โดยมีปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัทฤษฎีเหล่านี้ 
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านองค์การ (Organization) ปั จจัยด้านบุคคล ( Individual) ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
(Technological) ปัจจยัดา้นการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS Usage) ปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้
(Intention to share knowledge) และปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ลงในระบบการจัดการความรู้ (Creation 
knowledge to KMS) อธบิายรายละเอยีดแต่ละปัจจยัได ้ดงันี้ 

ปัจจยัทางด้านองคก์าร (Organization) ปัจจยัด้านองค์การมีความสมัพนัธ์ต่อการใช้ระบบการจดัการความรู ้
โดยบรรยากาศภายในองค์การ (Organization climate) ที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ มีการ
ท างานร่วมกนัภายในองคก์าร มรีปูแบบโครงสรา้งขององคก์าร (Organization structure) ทีม่กีารท างานแบบบรูณาการ
ร่วมกนัระหว่างแผนกงาน มวีฒันธรรมการสื่อสารภายในองค์การที่เปิดกว้าง มวีฒันธรรมในองค์การที่สนับสนุนให้
พนักงานมีอิสระในการคิดแนวทางการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์การที่เน้น
นวตักรรม (Innovative norm) จะท าใหพ้นักงานในองคก์ารเกดิแรงจูงใจในการใชร้ะบบการจดัการความรูข้ององคก์าร
โดยอตัโนมตัิ (Oyefolahan et al., 2012) นอกจากนี้การให้รางวลั โบนัส หรอืการเลื่อนขัน้ (Reward of organization) 
กส็ามารถสรา้งแรงจงูใจในการใชร้ะบบการจดัการความรูข้ององคก์ารได้อกีดว้ย (Hoong et al., 2012; Kankanhalli et 
al., 2005) 

ปัจจยัด้านองค์การมีความสมัพันธ์ต่อการแบ่งปันความรู้ภายในองค์การ โดยต้นทุนทางสงัคมที่ประกอบด้วย
เครอืขา่ยสงัคม (Social Network) และการมเีป้าหมายร่วมกนัในการท างาน (Shared goals) มสีว่นส าคญัต่อความตัง้ใจ
ของคนทีจ่ะแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) อกีทัง้สภาพบรรยากาศภายในองคก์าร ทีม่คีวามยุตธิรรม 
(Fairness) มกีารตดิต่อกนัผกูพนักนั (Affiliation) และมนีวตักรรม (Innovativeness) กย็งัสง่ผลต่อความตัง้ใจสว่นบคุคล
ในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) อกีดว้ย (Bock et al., 2005) นอกจากนี้แลว้องคก์ารยงัสามารถ
สรา้งแรงจูงใจในการแบ่งปันความรูไ้ด ้โดยการสนับสนุนของผูบ้รหิารและการใหร้างวลัในองคก์าร ซึง่จะมอีทิธพิลอย่าง
มากต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูแ้ละการสรา้งสรรคน์วตักรรมของพนกังานในองคก์าร (Lee et al., 2010) 

ปัจจยัด้านบุคคล (Individual) ปัจจยัดา้นบุคคล หมายถงึ ลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังานหรอืกลุ่มของพนกังาน
ในองคก์าร ซึง่มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยโีดยเฉพาะส าหรบัการแบ่งปันความรู ้(Oyefolahan & Dominic, 2011) 
โดยเมื่อบุคคลเกดิแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยโีดยอตัโนมตัิ (Autonomous motivation to technology use) มคีวาม
เป็นอสิระในการใชง้านซึง่จะท าใหเ้กดิการรบัรูคุ้ณค่าของความรูด้ว้ยตนเอง (Knowledge self-worth) มคีวามมุ่งมัน่ใน
การใชร้ะบบการจดัการความรูแ้ละมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู้ จะส่งผลโดยตรงต่อการใชร้ะบบ
การจดัการความรูใ้นองค์การ อกีทัง้การรบัรูก้ารเขา้กนัของงานและเทคโนโลยแีละความสามารถในการใช้ระบบการ
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จดัการความรู้ของแต่ละบุคคลก็เป็นอีกสองปัจจยัที่จะส่งผลในทางบวกต่อการใช้งานระบบการจดัการความรู้ของ
ผูใ้ชง้าน นอกจากนี้แลว้การรบัรูคุ้ณค่าของความรูข้องผูบ้รหิารระดบัสงูซึง่มบีทบาทส าคญัในการเป็นผูส้นับสนุนใหเ้กดิ
การแบ่งปันความรูใ้นองคก์าร กเ็ป็นคุณลกัษณะทีม่บีทบาทส าคญัทีจ่ะช่วยสนบัสนุนใหพ้นกังานในองคก์ารใชร้ะบบการ
จดัการความรูข้ององคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ปัจจยัดา้นบุคคลยงัมอีทิธพิลต่อการแบ่งปันความรู ้โดยพนกังานถอืว่าเป็นองคป์ระกอบทีม่บีทบาทส าคญัทีส่ดุของ
ระบบการจัดการความรู้ (Chen et al., 2012) องค์การสามารถเพิ่มพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงานใน
องคก์ารได ้โดยผ่านการบรหิารจดัการพนักงาน ท าให้พนักงานเกดิทศันคติทีด่ต่ีอการแบ่งปันความรู ้และรบัรูบ้รรทดั
ฐานในการแบ่งปันความรูซ้ึง่จะส่งผลใหพ้นักงานเกดิความตัง้ใจทีจ่ะแบ่งปันความรู ้ท าใหพ้ฤตกิรรมการแบ่งปันความรู้
ของพนักงานในองค์การมีมากเพิ่มขึ้น และจากงานวจิยัของ Bock et al. (2005) ซึ่งได้ท าการศกึษาเพื่อหาปัจจยัที่
สนับสนุนหรอืปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการลดพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้โดยใชท้ฤษฎกีารกระท าดว้ยเหตุผลเป็นทฤษฎใีน
การศึกษายังพบอีกว่า ความคาดหวังต่อรางวัลภายนอก  (Anticipated extrinsic rewards) ความคาดหวังต่อ
ความสมัพันธ์ซึ่งกันและกนั (Anticipated reciprocal relationships) และการรบัรู้คุณค่าของตนเอง (Sense of self-
worth) ก็ส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะแบ่งปันความรู้ ( Intention to share knowledge) โดยผ่านทัศนคติในการแบ่งปัน
ความรู ้(Attitude toward knowledge sharing) นอกจากนี้แลว้ ลกัษณะส่วนบุคคลในเรื่องของความเตม็ใจในการช่วย
แบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่น (Pleasure of knowledge sharing) การยอมรบัและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ 
(Agreeableness) การมีจิตใต้ส านึกที่ดีในการท างาน (Conscientiousness) ความไว้วางใจในเพื่อนร่วมงาน ความ
คาดหวังต่อรางวัลภายนอก  (Anticipated extrinsic rewards) ความคาดหวังต่อความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
(Anticipated reciprocal relationships) และการรบัรู้คุณค่าของตนเอง (Sense of self-worth) ต่างก็เป็นปัจจัยด้าน
บุคคลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรูข้องพนกังานในองคก์ารเชน่กนั (Lee et al., 2010; Matzler et al., 2011; 
Ma et al., 2009; Bock et al., 2005) 

ปัจจยัทางด้านเทคโนโลยี (Technologies) ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีหมายถงึ คุณลกัษณะหรอืคุณสมบตัขิอง
แต่ละนวตักรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้นวตักรรมทางเทคโนโลยีของแต่ละบุคคล โ ดย 
DeLone and McLean (1992) ไดแ้บ่งคุณสมบตัขิองเทคโนโลยอีอกเป็น 2 คุณสมบตั ิคอื คุณภาพของระบบ (System 
quality) และคุณภาพของสารสนเทศ (Information quality) การใช้ระบบการจดัการความรูข้องพนักงานในองคก์ารจะ
ขึน้อยู่กบัคุณภาพของระบบและคุณภาพของความรู ้หรอืสารสนเทศ (Knowledge/information quality) ทีอ่ยู่ในระบบ
การจดัการความรูบ้นความพงึพอใจและการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้านระบบการจดัการความรูข้องพนักงานแต่ละคน 
(Oyefolahan &  Dominic, 2010, 2011) อกีทัง้ความสอดคล้องของการบูรณาการระบบการจดัการความรู้ (System 
integration) กับระบบอื่นๆ ภายในองค์การ (Oyefolahan & Dominic, 2010) คุณภาพของการเชื่อมโยง (Linkage 
quality) ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกบัวิธีการเชื่อมโยงระบบการจดัการความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มพนักงานมากที่สุด และ
จ านวนความรูข้องระบบการจดัการความรู ้(Knowledge richness) ที่มุ่งเน้นใหส้ารบญัความรู้ (Knowledge content) 
เป็นความรูท้ีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการท างานไดง้่ายและเป็นความรูท้ีส่ามารถน าไปใชส้นบัสนุนการตดัสนิใจไดด้ ี
กเ็ป็นปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อการใช้ระบบการจดัการความรู้ของพนักงานในองค์การเช่นเดียวกนั (Oyefolahan et al., 
2012) 

คุณลกัษณะของปัจจยัทางด้านเทคโนโลยยีงัมอีิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์การด้วย จาก
งานวจิยัของ Chen et al. (2012) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเพื่อหาปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อความตัง้ใจ
ในการแบ่งปันความรู้ (Intention to share knowledge) ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  พบว่านอกจาก
ประสทิธภิาพของระบบการจดัการความรู ้(KMS self-efficacy) จะสง่ผลในทางบวกโดยตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะแบ่งปัน
ความรู้ (Intention to share knowledge) แล้ว ประสทิธิภาพของระบบการจดัการความรู้ (KMS self-efficacy) ก็ยัง
ส่งผลทางบวกในทางอ้อมต่อความตัง้ใจทีจ่ะแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) โดยผ่านทศันคติในการ



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2561 หน้า 91 

แบ่งปันความรูใ้นทางบวก (Attitude toward knowledge sharing) นอกจากนี้การใชร้ะบบสารสนเทศของพนักงานซึ่ง
สามารถวดัไดจ้ากระดบัของทศันคตทิีม่ต่ีอการใชเ้ทคโนโลยใีนการแบ่งปันความรู ้การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านระบบ
สารสนเทศของพนกังาน คุณภาพของระบบทีส่งู (System quality) ซึง่น าไปสูก่ารรบัรูก้ารแบ่งปันความรูใ้นเชงิบวกมาก
ขึน้ ต่างก็เป็นปัจจยัด้านบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงานในองค์การเช่นกนั (Ma et al., 
2009; Lee et al., 2010; Kulkarni et al., 2007) 

ปัจจยัด้านการใช้ระบบการจดัการความรู้ (KMS usage) การใชร้ะบบการจดัการความรู ้คอื การทีพ่นักงานใน
องคก์ารใชร้ะบบการจดัการความรูเ้ป็นเครื่องมอือ านวยความสะดวกในกจิกรรมการจดัการความรูภ้ายในองคก์าร โดย
ใช้ในการสรา้งความรู ้จดัเกบ็ความรู ้ดงึความรู ้ถ่ายทอดความรู ้และการประยุกต์ใช้ความรู้ขององคก์าร เช่น การน า
ระบบการจดัการความรูม้าใช้ในการเกบ็บทเรยีนทีไ่ดร้บั เขา้ถงึความเชีย่วชาญ และสรา้งเครอืข่ายความรู ้ซึง่จะท าให้
เกดิการถ่ายทอดความรูท้ีไ่ม่ใช่เฉพาะระหว่างผูใ้หค้วามรูแ้ละผูร้บัความรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัท าใหเ้กดิความรูใ้หม่ขึน้มาผ่าน
การติดต่อกนัในเครอืข่ายสงัคม (Oyefolahan & Dominic, 2010) อกีทัง้ยงัน ามาใช้ช่วยในการแลกเปลี่ยนและบูรณา
การความรูโ้ดยนยั กระจายความรูช้ดัแจง้ และท าใหค้วามรูท้ีถู่กประมวลผลขึน้มามคีวามหมายยิง่ขึน้ โดยการเชื่อมโยง
ระหว่างผูใ้หค้วามรูแ้ละผูร้บัความรู ้(Oyefolahan & Dominic, 2011) นอกจากนี้แลว้ การใชร้ะบบการจดัการความรูย้งั
รวมไปถึงการที่พนักงานในองค์การใช้ระบบการจดัการความรู้ช่วยในการตัดสนิใจ ช่วยเก็บความรู้ของตัวเอง ใช้
ตดิต่อสือ่สารความรูแ้ละสารสนเทศกบัเพื่อนร่วมงาน ใชแ้บ่งปันความรูท้ ัว่ไป และใชแ้บ่งปันความรูเ้ฉพาะอกีดว้ย (Wu 
& Wang, 2006) 

ปัจจยัด้านความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ (Intention to share knowledge) การแบ่งปันความรูถ้ือว่าเป็น
ความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะแบ่งปันความรูท้ีบุ่คคลนัน้สร้างขึน้มาหรอืไดร้บัมาใหก้บัเพื่อนร่วมงานในองคก์าร (Ma et al., 
2009) การแบ่งปันความรู้ คอื กระบวนการที่เป็นระบบของการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลผ่านหน่วยหนึ่งหน่วย เช่น 
กลุ่มคน แผนก หรอืองคก์าร เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล หรอือาจกล่าวไดว้่า การแบ่งปัน
ความรูเ้ป็นกระบวนการทีม่คีวามละเอยีดอ่อนและต้องการการมสีว่นร่วมของบุคคล โดยประเภทของการแบ่งปันความรู้
นัน้ จะขึน้อยู่กบัความแตกต่างของรูปแบบของความรู้หรอืประเภทของความรู ้เช่น ความรูโ้ดยนัยหรอืความรูช้ดัแจ้ง 
เป็นตน้ ซึง่จะท าใหค้วามยากง่ายของการแบ่งปันความรูแ้ตกต่างกนั (Matzler et al., 2011) เมื่อเกดิการแบ่งปันความรู้
ขึน้ในองคก์าร กจ็ะท าใหค้วามรูข้องพนกังานในองคก์ารถูกปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยความรูจ้ะถูกแบ่งปัน
จากองคก์ารสู่ตวับุคคล และแบ่งปันจากตวับุคคลไปยงับุคคลอื่น ซึง่การแบ่งปันความรู้ไม่เพยีงแต่เป็นการส่งต่อความรู้
ระหว่างผูร้บัและผูส้ง่เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึการสรา้งความรูใ้หม่ใหเ้กดิขึน้ในองคก์ารอกีดว้ย (Oyefolahan & Dominic, 
2010) 

ปัจจยัด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ลงในระบบการจดัการความรู้ (Creation knowledge to KMS) การ
สรา้งองคค์วามรู้ในระบบการจดัการความรู ้หมายถงึ การทีพ่นักงานในองคก์ารสรา้งเอกสารความรูข้ ึน้มาในระบบการ
จดัการความรู ้เพื่อแบ่งปันความรูใ้นเครอืข่ายความรูข้ององค์การ (Hoong et al., 2012) หรอืการสร้างความรูใ้หม่ที่
เกดิขึน้จากกระบวนการจดัการความรูข้ององคก์าร ทีป่ระกอบดว้ย 7 ขัน้ตอน คอื การบ่งชีค้วามรู ้การสรา้งและแสวงหา
ความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู ้การเขา้ถงึความรู ้การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู ้
และการเรยีนรู้ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) โดยเอกสาร
ความรูท้ีพ่นักงานสรา้งขึน้มานัน้ เป็นเอกสารความรูท้ีเ่กดิจากความรูใ้หม่ทีถู่กสรา้งผ่านการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างความรู้
โดยนัย (Tacit knowledge) และความรู้ที่ชดัแจ้ง (Explicit knowledge) ตามตวัแบบในการสรา้งความรู้ของ Nonaka 
(1994) ทีช่ื่อว่า “SECI” ซึง่ประกอบดว้ย “Socialization” การแปลงความรูโ้ดยนยัผ่านการปฏสิมัพนัธก์นัระหว่างบุคคล 
“Externalization” การแปลงความรู้โดยนัยให้เป็นความรูช้ดัแจง้ “Combination” การใช้กระบวนการทางสงัคมในการ
รวมความรูช้ดัแจง้หลายๆ สว่นทีแ่ตกต่างกนัเขา้ดว้ยกนัโดยตวับุคคล “Internalization” การแปลงความรูช้ดัแจง้ใหเ้ป็น
ความรูโ้ดยนยั 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎแีละการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวคดิ

ในการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร  
ดงัภาพที ่1 

 

 
 

ภาพที ่1 ตวัแบบงานวจิยั 
 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดสมมตฐิานงานวจิยั ดงันี้ 
สมมตฐิานที ่1 (H1): ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization) มผีลเชงิบวกต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS Usage) 

ของพนกังานในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่2 (H2): ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization) มผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention to 

Share Knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่3 (H3): ปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) มผีลเชงิบวกต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS Usage) ของ

พนกังานในองคก์าร 
สมมติฐานที่ 4 (H4): ปัจจยัด้านบุคคล (Individual) มีผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ ( Intention to 

Share Knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 
สมมติฐานที่ 5 (H5): ปัจจยัด้านเทคโนโลยี (Technologies) มีผลเชิงบวกต่อการใช้ระบบการจดัการความรู้ (KMS 

Usage) ของพนกังานในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technologies) มผีลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้(Intention to 

Share Knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 
สมมตฐิานที ่7 (H7): การใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS Usage) มผีลเชงิบวกต่อการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ในระบบ

การจดัการความรู ้(Creation Knowledge to KMS) 
สมมตฐิานที ่8 (H8): ความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share Knowledge) มผีลเชงิบวกต่อการสรา้งองค์

ความรูใ้หม่ในระบบการจดัการความรู ้(Creation Knowledge to KMS) 
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4. วิธีการวิจยั 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่

เป็นพนักงานของกลุ่มบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่รวมกลุ่มบรษิัทที่อยู่ในหมวด
บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ระหว่างฟ้ืนฟูการด าเนินงาน ผูว้จิยัค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างดว้ยการวเิคราะหอ์ านาจของ
การทดสอบส าหรบัสถิติการวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป  G*Power (Faul et al., 2007) 
โดยก าหนดอ านาจของการทดสอบที่ระดบั 0.95 ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (α = 0.05) และค่าอิทธิพล 
ขนาดปานกลาง (ƒ2 = 0.15) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 138 ตวัอย่าง และวเิคราะห์ผลการวจิยัโดยใชส้ถติิเชงิ
พรรณนาร่วมกบัการวเิคราะหปั์จจยัและการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ข้อมูลจากแบบสอบถาม 138 ชุด ได้ถูกสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลก่อนการน าไปประมวลผล ผลการ
ตรวจสอบพบว่า แบบสอบถามทัง้ 138 ชุด มขีอ้มูลครบถว้นสมบรูณ์ทุกชุด นอกจากนี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดสอบการ
กระจายของขอ้มลูโดยพจิารณาจากคา่ความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) พบว่าขอ้มลูทัง้หมดมคี่าความ
เบแ้ละค่าความโด่งในระหว่าง -1.058 ถงึ 0.489 และ -1.336 ถงึ 1.224 ซึง่อยู่ในช่วงทีเ่หมาะสม 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ไดท้ดสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมอื (Validity) โดยใชค่้าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s 
alpha) โดยเกณฑค่์าสมัประสทิธิท์ีย่อมรบัควรมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.7 (ศรเีพญ็ ทรพัยม์นชยั และคณะ, 2555) จากการ
ทดสอบพบว่า ค่าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของแต่ละตวัแปรมคี่ามากกว่า 0.7 ทุกตวัแปร ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงค่าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของแต่ละตวัแปร 

ตวัแปร 
ค่าประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาซ 

ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization) 0.837 
ปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) 0.923 
ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technologies) 0.923 
ปัจจยัดา้นการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS usage) 0.936 
ปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) 0.945 
การสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร (Creation knowledge 
to KMS) 

0.960 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 58.7 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.3 อายุการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3-6 ปี จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 53.6 โดยส่วนใหญ่มตี าแหน่งพนักงานปฏิบตัิการ จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5 ในด้านประเภทสถานที่
ท างานมสีดัสว่นของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระบบดบัใกลเ้คยีงกนัที ่จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 และ จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 โดยปฏิบตัิงานอยู่ในบรษิัทประเภทสนิค้าอุตสาหกรรม และบรษิัทประเภทเทคโนโลยี 
ตามล าดบั 
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จากการสอบถามเกี่ยวกบัระบบการจดัการความรู้พบว่า องคก์ารของกลุ่มตวัอย่างมรีะบบการจดัการความรูแ้ละ
กลุ่มตวัอย่างเคยใชร้ะบบการจดัการความรูข้ององคก์าร คดิเป็นรอ้ยละ 100 เมื่อพจิารณาถงึระดบัความถีใ่นการใชง้าน
ระบบการจดัการความรู้ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ระบบการจดัการความรู้ขององค์การอยู่ที่ ใช้น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 รองลงมาคอื ใชม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อสปัดาห ์รอ้ยละ 20.3 ใชส้ปัดาหล์ะครัง้ รอ้ยละ 13.0 มี
การใช ้1 ครัง้ต่อวนัและใชม้ากกว่า 1 ครัง้ต่อวนั ในสดัสว่นรอ้ยละทีเ่ท่ากนัทีร่อ้ยละ 1.4  
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) พบว่า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ปัจจยัด้านองคก์าร (Organization) และปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) จะมอีทิธพิลทางบวกต่อปัจจยัด้านการใช้ระบบ
การจดัการความรู้ (KMS usage) อย่างมีนัยส าคญั โดยมีค่าน ้าหนักของแต่ละปัจจยั (B) เท่ากบั 0.345 และ 0.749 
ตามล าดบั นอกจากนี้ปัจจยัด้านองค์การ (Organization) และปัจจยัด้านบุคคล (Individual) ยงัมอีทิธพิลทางบวกต่อ
ปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) อย่างมนียัส าคญั โดยมคี่าน ้าหนกัของแต่
ละปัจจยั (B) เท่ากบั 0.328 และ 0.759 ตามล าดบั สว่นปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technologies) นัน้ สง่ผลต่อปัจจยัดา้น
การใช้ระบบการจดัการความรู้ (KMS usage) และปัจจยัด้านความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ ( Intention to share 
knowledge) อย่างไม่มนียัส าคญั 

ในสว่นของปัจจยัดา้นการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS usage) และปัจจยัดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้
(Intention to share knowledge) นัน้ จะมอีทิธพิลทางบวกต่อปัจจยัดา้นการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร (Creation knowledge to KMS) อย่างมนียัส าคญั โดยมคี่าน ้าหนกัของแต่ละ
ปัจจยั (B) เท่ากบั 0.290 และ 0.375 ตามล าดบั สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานดงัตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานตามกรอบแนวคดิงานวจิยั 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

H1: ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization) มผีลเชงิบวกต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS 
usage) ของพนกังานในองคก์าร 

ยอมรบั 

H2: ปัจจยัดา้นองคก์าร (Organization) มผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการแบง่ปันความรู ้
(Intention to share knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 

ยอมรบั 

H3: ปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) มผีลเชงิบวกต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS 
usage) ของพนกังานในองคก์าร 

ยอมรบั 

H4: ปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) มผีลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention 
to share knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 

ยอมรบั 

H5: ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technologies) มผีลเชงิบวกต่อการใชร้ะบบการจดัการความรู ้
(KMS usage) ของพนกังานในองคก์าร 

ไม่ยอมรบั 

H6: ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technologies) มผีลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้
(Intention to share knowledge) ของพนกังานในองคก์าร 

ไม่ยอมรบั 

H7: การใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS usage) มผีลเชงิบวกต่อการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ในระบบการจดัการความรู ้(Creation knowledge to KMS) 

ยอมรบั 

H8: ความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้(Intention to share knowledge) มผีลเชงิบวกต่อการ
สรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นระบบการจดัการความรู ้(Creation knowledge to KMS) 

ยอมรบั 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งายวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการ
ความรูข้ององคก์าร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นองค์การ (Organization) และปัจจยัดา้นบุคคล (Individual) โดยปัจจยัทัง้
สองจะมอีทิธพิลต่อปัจจยัด้านการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS usage) และปัจจยัด้านความตัง้ใจในการแบ่งปัน
ความรู ้(Intention to share knowledge) ซึง่มอีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจูงใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการ
จดัการความรูข้ององคก์าร (Creation knowledge to KMS) และเมื่อพจิารณาค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยัแสดงใหเ้หน็ว่า
ปัจจยัดา้นบุคคลนัน้ จะมอีทิธพิลต่อการใชร้ะบบการจดัการความรูแ้ละความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู ้( Intention to 
share knowledge) มากกว่าปัจจยัด้านองค์การ และปัจจยัด้านความตัง้ใจในการแบ่งปันความรู้ (Intention to share 
knowledge) นัน้ จะมอีทิธพิลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการสร้างองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร 
(Creation knowledge to KMS) มากกว่าปัจจัยด้านการใช้ระบบการจัดการความรู้ (KMS usage) ส่วนปัจจัยด้าน
เทคโนโลย ี(Technologies factors) นัน้ ไม่มอีทิธพิลต่อปัจจยัดา้นการใชร้ะบบการจดัการความรู ้(KMS usage) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

การวจิยันี้ท าใหท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ลงในระบบการจดัการความรู้
ขององคก์ารนัน้ องคก์ารสามารถน าไปใชง้านได ้ดงันี้ 

(1) องคก์ารสามารถน าปัจจยัเหล่านี้มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงหรอืวางแผนการใชร้ะบบการจดัการความรู้
ในองค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสบความส าเรจ็ในการสร้างแรงจูงใจให้กบัผู้ใชร้ะบบตระหนักถึงการสรา้งองค์
ความรูใ้หม่โดยการแปลงความรูโ้ดยนยัทีอ่ยู่ภายในตวับุคคล และความรูท้ีช่ดัแจง้ขององคก์าร ออกมาบนัทกึลงสูร่ะบบ
การจดัการความรูข้ององคก์าร 

(2) องค์การมคีวามรู้พร้อมใช้และเป็นความรูท้ี่ถูกปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ พนักงานในองค์การสามารถน า
ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการท างาน เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึ่งจะน าไปสู่
ความสามารถในการแขง่ขนัทีย่ ัง่ยนืขององคก์าร 

(3) องคก์ารไม่ประสบปัญหาการสญูหายของความรูข้ององคก์าร เนื่องจากมกีารสนับสนุนใหพ้นักงานในองคก์าร
มกีารเปลีย่นความรูท้ีม่อียู่ในตวับุคคลใหก้ลายมาเป็นความรูข้ององคก์ารทีส่ามารถถ่ายทอดใหก้บับุคคลอื่นในองคก์าร
ได ้
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ควรมกีารศกึษาต่อในเรื่องของเทคโนโลยทีี่แต่ละองคก์ารน ามาประยุกต์ใช้ช่วยจดัการขอ้มูลความรูข้ององคก์าร 
เช่น Business Intelligence Tools หรอื การท า Big Data Analysis เป็นตน้ ว่าสง่ผลกระทบต่อการใชร้ะบบการจดัการ
ความรู้ (KMS usage) และสร้างองค์ความรู้ใหม่ลงในระบบการจดัการความรู้ขององค์การ (Creation knowledge to 
KMS) หรอืไม่ รวมทัง้ทศันคติของคนรุ่นใหม่ที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ลงในระบบการ
จดัการความรู้ รวมถึงการศึกษาต่อในเรื่องของพฤติกรรมการใช้ระบบการจดัการความรู ้โดยศึกษาลกึลงไปถึงเรื่อง
ระดบัความถี่ในการใชง้านระบบการจดัการความรูว้่าส่งผลกระทบต่อปัจจยัดา้นเทคโนโลยต่ีอการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ลงในระบบการจดัการความรูข้ององคก์าร (Creation knowledge to KMS) หรอืไม่ 
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