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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพือศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การแบง่ปันความรู้ซ่อนเร้นภายในองค์กร  ปัจจยัดงักล่าวพฒันามาจากผลงานวิจยัในอดีต โดยใช้
ทฤษฎีการกระทําด้วยเหตผุลมาเป็นกรอบแนวคดิ  การวิจยันีประกอบด้วย 5 ปัจจยั ได้แก่ ทศันคติ
การแบง่ปันความรู้ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความตงัใจทีจะแบ่งปันความรู้เดน่ชดั ความตงัใจที
จะแบง่ปันความรู้ซอ่นเร้น และพฤติกรรมการแบง่ปันความรู้ซอ่นเร้น   

 โดยงานวิจัยนีใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานใน
องค์กรเอกชนหรือกิจการแสวงหากําไรได้ทงัสิน จํานวน 270 ชดุ และนําข้อมลูดงักล่าวมาวิเคราะห์
ทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติพรรณนา การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนแบค การ
วิเคราะห์ปัจจัย และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณและการ
วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย ซึงใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึงกําหนดขอบเขต
การศึกษาเฉพาะพนักงานในองค์กรเอกชนหรือกิจการทีแสวงหากําไร  ดังนนัผลสรุปการวิจัยนี
อาจจะไมส่ามารถสรุปหรือนําไปใช้ประโยชน์ในกิจการอืนได้ เชน่ องค์กรภาครัฐ เป็นต้น  

 จากผลการวิจยัสรุปได้ว่าปัจจยัทีมีความสมัพันธ์ให้เกิดผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ซอ่นเร้น ได้แก่ ความตงัใจทีจะแบง่ปันความรู้ซ่อนเร้น  และปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัความ
ตงัใจทีจะแบง่ปันความรู้ซอ่นเร้น ได้แก่ ความตงัใจทีจะแบง่ปันความรู้เดน่ชดั  ทศันคติการแบง่ปัน
ความรู้ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง นอกจากนีปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความตงัใจทีจะ
แบ่งปันความรู้เด่นชดั  ได้แก่ ทศันคติการแบ่งปันความรู้ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง  ซึงจาก
การวิจยั พบว่าความตงัใจทีจะแบ่งปันความรู้เดน่ชดัเป็นตวัแปรอิสระทีมีความสมัพนัธ์กับตวัแปร
ตาม คือ ความตงัใจทีจะแบง่ปันความรู้ซอ่นเร้นมากทีสดุ    

 การวิจัยนีทําให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์การแบ่งปันความรู้ของ
พนกังานภายในองค์กร  โดยหนว่ยงานในองค์กรสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการแบง่ปันความรู้ 
และพิจารณาว่ากลุ่มบุคคลใดทีควรให้ความสําคญัและมีอิทธิพลทําให้พนกังานส่วนใหญ่ปฏิบตัิ
ตาม รวมทงัฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างระบบจดัการองค์ความรู้ในการแบง่ปันความรู้
ระหว่างพนกังานภายในองค์กร และระบบสารสนเทศชว่ยสนบัสนนุให้มีการแลกเปลียนความรู้จาก
ประสบการณ์ของพนกังานภายในองค์กรด้วย นอกจาากนียงัพฒันากรอบแนวคิดปัจจยัความตงัใจ
ในทฤษฎีการกระด้วยเหตุผล สามารถแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ความตงัใจทีจะแบ่งปันความรู้
เดน่ชดัและความรู้ซอ่นเร้นทีมีความสมัพนัธ์กบัทศันคตแิละการคล้อยตามกลุม่อ้างอิงดงักลา่ว 
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Abstract 
 

This study attempts to investigate the factors and relationships that influence 

tacit knowledge sharing behavior in an organizational context. Based on the widely 

accepted theory of reasoned action (TRA), we tried to develop a comprehensive model 

covering factors influencing intention to share both explicit and tacit knowledge. For the 

empirical validation, 270 responses from employees in private-sector organization in 

Thailand were collected via an online questionnaire. Regression analysis and factor 

analysis using principle axis factoring extraction and varimax rotation were used to test 

the research model and hypotheses. 

This research evaluated the influence of a series of potential factors on 

knowledge sharing behavior. Attitude toward knowledge sharing and subjective norms 

had a positive significant impact on intention to share explicit knowledge and also on 

intention to share tacit knowledge. In addition, intention to share explicit knowledge had 

direct significant relationship with intention to share tacit knowledge. Finally, intention to 

share tacit knowledge reflected a positive effect on knowledge sharing behavior.   

For managers who intend to facilitate tacit knowledge sharing behavior, 

knowledge sharing environment must be created by instituting the attitude toward 

knowledge sharing or by an influential group which can dominate employees’ beliefs. 

Furthermore, the managers of IT department can develop a knowledge management 

system to get and to give information to employees in an organization. The system also 

supports employees to share knowledge from their work experiences.  

This paper has tried to provide a comprehensive understanding about tacit 

knowledge sharing facilitators among employees in the private-sector organization. 

Since there was quite limited number of this area of Thai people context, this paper can 

provide theoretical basis for future researches as well as practical implications for 

managers and practitioners. Moreover, this study is one of the first pieces of integrative 

research regarding tacit not explicit sharing behavior. 
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