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ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมทีม่ีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ 
ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   A Structural Equation Model of Social Capital of Influencing  Intention to Share 
Knowledge: Prawa Kalasin’s Members, Baanpon Sub-district,  Kammuang District, 

Kalasin Province. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อความต้ังใจ
ในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โดยใช้กรอบแนวคิดและดัดแปลงตัววัดตาม Chow & Chang (2008) ซ่ึงข้อคําถามได้พัฒนามาจาก Bock 
et al. (2005), Chua (2002), Ko et al.,(2005), Requena (2003), Tsai (1998) และ Vaux & Harrison(1985) 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยน้ีได้ให้ความสําคัญไปที่ทุนทางสังคม ซ่ึงประกอบ
ไปด้วย เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) และการมี
เป้าหมายร่วมกัน (Shared Goals) ที่มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ในทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ 
(Attitude toward Knowledge Sharing) บรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ (Subjective Norm 
about Knowledge Sharing) และความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ (Intention to Share Knowledge) 
แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากสมาชิกกลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จํานวน 315 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์ข้อมูลช้ันสูง ได้แก่ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การประมาณค่าวิธีกําลังสองน้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่าต้นทุนทางสังคมตาม
แนวคิดของ Chow และ Chang  มาศึกษาในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
ท่ีทุนทางสังคมซ่ึงประกอบด้วย ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) และการมีเป้าหมายร่วมกัน 
(Shared Goals) ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงตรงข้ามกับเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 
งานวิจัยฉบับน้ียังได้แนะนําประโยชน์ในการนําไปใช้และข้อจํากัดและงานวิจัยเป็นไปได้ในอนาคต 

Abstract 
This research's aim to study  a structural equation model of social capital of influencing  
intention to Share Knowledge: Prawa Kalasin’s Members, Baanpon Sub-district,  Kammuang 
District, Kalasin Province.by using the framework and measurement of this research are adapted 
from Chow and Chang's (2008) work, and questionnaires are developed from Bock et al. (2005), 
Chua (2002), Ko et al. (2005), Requena, F. (2003), Tsai (1998), and Vaux and Harrison (1985), in 
order to fit with sample in this research which focus on social capital that consists of social 
network, social trust, and shared goals. The results were derived from a survey of 315 members 
of weaving, Baanpon, Khammuang district, Kalasin province. The hypothesized relationships 
among variables are examined by using descriptive statistics and high data analysis such as factor 
analysis, and ordinary least square analysis. Results confirmed Chow and Chang's idea that social 
capitals which consists of social trust and shared goals have influence on knowledge sharing, but 
social network has not. Moreover, conclusions, contribution, and suggestions for future research 
are also discussed. 
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การแบ่งปันความรู้, เครือข่ายทางสังคม, ความไว้วางใจทางสังคม,การมีเป้าหมายร่วมกัน  

Keyword: Social Capital, Share Knowledge, Social Network, Social Trust, Shared Goals 
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บทนํา 
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้ความสําคัญกับ 

การบริหารประเทศให้มีความม่ันคงและม่ันคั่ง ปัญหาความยากจนจึงได้มีการขับเคลื่อนให้เป็น
นโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากความยากจนเป็นปัญหาแรกท่ีก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมาอีกมากมาย ซ่ึงปัญหาความยากจนต้องเร่ิมจากภาคครัวเรือนเป็นอันดับแรก โดยเป็นแผนการ
พัฒนาอาชีพของราษฎรในภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือช่วยให้ราษฎรมีงานทําโดยไม่ต้องละท้ิงถ่ินฐาน
บ้านเกิดไปทํางานในตัวเมืองหรือตามเมืองที่มีอุตสาหกรรมอยู่ และยังสามารถพัฒนาอาชีพท่ีมีอยู่ให้
เกิดทักษะพร้อมทั้งช่องทางในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน การทอผ้าเป็นอาชีพพ้ืนบ้านของภาคอีสานที่เกิดข้ึนมาช้านานเรียกว่า ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) เป็นความรู้ ความสามารถของ
ชาวบ้านท่ีสั่งสม สืบทอดกันมา มีอยู่ท่ัวไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง ซ่ึงตลอดเวลาที่ผ่านมา
ชาวบ้านโพน ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้ใช้ภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมแพรวา 
ท้ังทอใส่เองและจําหน่ายเพ่ือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว  
        กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540)กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(Local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้าน
ท่ีสั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา ปรับตัว เรียนรู้ และมีการ
สืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ คือแก่นของชุมชนท่ีจรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึงปัจจุบัน  
        ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ(2544) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ 
ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์จนเกิด
ปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้
ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญท้องถ่ิน
เป็นความรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในสังคม ชุมชน และในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษาและ
นํามาใช้ก็จะเป็นท่ีรู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ ตามยุคตามสมัยได้ 
  

ดังนั้นการแบ่งปันความรู้หรือการถ่ายทอดความรู้ เป็นการบอกหรือสอนวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสามารถนําไปปฏิบัติได้ ซ่ึงการแบ่งปันความรู้น้ีมีมาแต่เดิมภูมิปัญญาท้องถ่ินมักแบ่งปันความรู้
ให้กับผู้ อ่ืนหรือกลุ่มสมาชิกโดยอัตโนมัติ ซ่ึงไม่มีเรียนวิชาการสอนจากสถาบันต่างๆ แต่จะใช้
ประสบการณ์จริงหรือจากสามัญสํานึกแบบสังคมประกิต คือการสอนที่เกิดข้ึนจากการเรียนแบบและ
จดจําสืบทอดกันมาในครอบครัวและการใช้การถ่ายทอดกันมา เช่นการสาธิต ซ่ึงเป็นการทอให้ดูเป็น
ตัวอย่าง อธิบายทุกข้ันตอนเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกหัดทําให้เข้าใจแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตามท่ีได้สาธิตไว้ทุก
ข้ันตอน และการใช้วิธีปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นการฟังคําบรรยาย อธิบาย สาธิตแล้วต้องนําไปปฏิบัติจริง 
และปฏิบัติจนเกิดเป็นความชํานาญ เพราะผลงานที่จะใช้ดํารงชีวิต ได้ต้องเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง
นําเอามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานท่ีกล่าวอ้างไว้ในตําราเท่าน้ัน 
       ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้เกิดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของต้นทุนทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา 
ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซ่ึงได้ใช้กรอบแนวคิดตาม Chow&Chang (2008) 
 
 
 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



969 
 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature review) 
ทุนทางสังคม (Social capital) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทุนทางสังคม (Social capital) พบว่า นักวิชาการได้ให้
ความหมายของ 
ทุนทางสังคม (Social capital) ไว้หลายความหมาย ดังน้ี   

Nahapiet & Ghoshal (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นผลรวมท่ีเกิดข้ึนจริงจากศักยภาพของ
ทรัพยากรท่ีฝงัตรึงอยู่ภายในองค์กรท่ีได้รับมาจากเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือสงัคม 
และ Cohen & Prusak (2001) ได้อธิบายว่าทุนทางสังคมเป็นทุนท่ีประกอบด้วยสิ่งท่ีเอ้ือให้การติดต่อ
ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความไว้วางใจอันดีระหว่างกัน การมี
ค่านิยมร่วมกัน การมีพฤติกรรมของสมาชิกอยู่ในรูปของเครือข่าย ซ่ึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกัน  โดย Nahapiet และ Ghoshal (1998) กล่าวว่าโครงสร้างของทุนทางสงัคม (Social capital) 
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติด้านโครงสร้าง(Structural Dimension) มิติความสัมพันธ์ (Relational 
Dimension) มิติการรับรู้ (Cognitive Dimension) จากการทบทวนวรรณกรรมดังแสดงในตารางที่ 1 ของ 
Chow & Chan (2008) ได้พัฒนากรอบแนวคิดเป็น 3 มิติดังนี้ มิติโครงสร้าง(Structural Dimension) 
แสดงถึงภาพรวมการเช่ือมโยงกันระหว่างบุคคลที่มีการยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคคลผ่านทาง
เครือข่าย (Network) การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social   

Interaction) ในงานวิจัยน้ีได้นํา เครือข่ายทางสังคม (Social Network) มาเป็นตัวแปรในการ
พิจารณาในมิตินี้ , มิติความสัมพันธ์ (Relational Dimension) แสดงถึงระดับความสัมพันธ์โดยการ
เช่ือมโยงระหว่างบุคคลผ่านกาลเวลา ความรู้สึกไว้วางใจ การตระหนักถึงหน้าท่ีในความสัมพันธ์ ใน
งานวิจัยนี้ได้เลือกตัวแปร ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) มาพิจารณาในงานวิจัย, มิติการรับรู้ 
(Cognitive Dimension) เป็นส่ิงท่ีทําให้เกิดการรับรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายความสัมพันธ์ ทําให้เกิดการ
ตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติ ได้แก่ การมีบรรทัดฐานร่วมกัน, การใช้ภาษาเดียวกัน 
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) ซ่ึงในงานวิจัยได้ใช้เป็นการมีเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goals)  
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ระหว่างบุคคลท่ีจะเกิดข้ึนได้ ในขณะท่ีการใช้ความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์มาคํานวณ น้ันยากท่ีจะวัด
ภาวการณ์ผูกพันได้ ส่วนการวัดโดยช่วงจํานวนระยะเวลา (Duration) นั้นเป็นการคาดคะเนท่ีให้
ภาวการณ์ผูกพันที่สูงเกินไป แต่แนวคิดของ Hansen (1999, 2002) เล็งเห็นว่า ระดับความใกล้ชิดเป็น
การพิจารณาถึงความรู้สึกอย่างเดียว เพ่ือแสดงถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึนจึงพิจารณาความถ่ีในการ
ปฏิสัมพันธ์ โดย Galbraith, 1973; Brass, 1984; Stevenson and Gilly, 1991 (cited in Cross and 
Cummings, 2004) กล่าวถึงภาวการณ์ผูกพันท่ีสูงของสมาชิกในองค์การนั้นมีประโยชน์อย่างมากเพราะ
ทําให้สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับข้อมูลท่ีแปลกใหม่ ซ่ึง Cross and Cummings (2004) 
ได้ทําการศึกษาถึงภาวการณ์ผูกพันของเครือข่ายภายในองค์การของบริษัทปิโตรเลียมแห่งหนึ่ง พบว่า 
ภาวการณ์ผูกพันของพนักงานที่แข็งแกร่งนั้นทําให้ผลการดําเนินงานของพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ีเป็นผลมาจากพนักงานมีความรู้ในการทํางานที่เพ่ิมมากข้ึนจากการได้แลกเปล่ียนความรู้
กับเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงในการศึกษาภาวการณ์ผูกพันของ Hansen (1999, 2002) ได้แสดงให้เห็น
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากความถ่ีในการปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกใกล้ชิดในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถนํามาคาดคะเนภาวการณ์ผูกพันท่ีเกิดข้ึนในเครือข่ายทางสังคมได้ 

ความไว้วางใจทางสังคม (Social Trust) 
ความไว้วางใจเป็นหน้าท่ีความสําคัญของความเต็มของเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ และยังเป็น

แนวคิดทุนทางสังคม ความไว้วางใจอยู่บนพ้ืนฐานความสามารถและความปรารถนาดี ซ่ึงจะช่วยให้
บุคคลมีการถ่านโอนความรู้ท่ีซ่อนเร้นได้ดี (Nonaka,1995) และถ้ามีความไว้วางใจในระดับสูงจะทําให้
เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะของความร่วมมือและการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกันง่ายข้ึน มีนักวิจัย
ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจได้แก่ ความไว้วางใจหมายถึง ระดับของความเต็มใจของบุคคลหนึ่ง
ท่ีเช่ือใจต่อการปฏิบัติของบุคคลอ่ืน (Chow &Chan,2008) และเป็นความเช่ือที่มีต่อบุคคลอ่ืนอย่างเต็ม
ใจในความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น โดยสันนิษฐานและคาดหวังว่าบุคคลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ตน (Ford, 2002) ซ่ึงสามารถกล่าวได้โดยรวมว่าเป็นความเช่ือหรือความนึกคิดทางจิตใจต่อบุคคลอ่ืน
อย่างเต็มใจอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือตรง ความสามารถและความปรารถนาดี 
     ความไว้วางใจเป็นส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนความรู้ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ เพราะเม่ือสมาชิกเกิดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
การเปิดเผยความรู้และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานสามารถเป็นไปได้ง่าย รวมท้ังจะนําไปสู่
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกได้ดีย่ิงข้ึน 

   เป้าหมายร่วมกัน (Shared Goals)  
   การมีความคาดหวังของเป้าหมายร่วมกันและแรงบันดาลใจของสมาชิกเครือข่ายภายในองค์กร 

เม่ือมีวิสัยทัศน์ร่วมกันภายในองค์กรแล้วสมาชิกจะมีการรับรู้เป็นไปในทางเดียวกันกับวิธีที่พวกเขาควร
จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนซ่ึงส่งเสริมให้มีความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนความคิดและทรัพยากร การมี
เป้าหมายร่วมกัน Chow และ Chan (2008) ให้ความหมายว่าเป็น ระดับท่ีบุคคลหน่ึงมีเป้าหมายร่วมกัน
, พันธะกิจและวิสัยทัศน์กับบุคคลอ่ืน ดังน้ันการมีเป้าหมายร่วมกันถือได้ว่าเป็นกลไกพันธะท่ีจะช่วยลด
ความแตกต่างกันทางด้านความคิดและสามารถบูรณาการเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง เม่ือสมาชิกใน
องค์กรมีความรู้สึกเดียวกันเก่ียวกับวิธีการโต้ตอบกับคนอ่ืนทําให้สามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดท่ี
เป็นไปได้ในการสื่อสารและมีโอกาสมากข้ึนในการแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากน้ีการมีเป้าหมาย
ร่วมกันหรือผลประโยชน์ที่พวกเขาร่วมกันช่วยให้สมาชิกมองเห็นคุณค่าและศักยภาพในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นสมาชิกร่วมกันและส่งเสริมการรวมตัวกันขององค์กร 
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     การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) 
การแบ่งปันความรู้ในกลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านโพน เป็นการถ่ายทอดความรู้แบบ tacit และในมุมมอง

ฐานทรัพยากร (Knowledge-based view) ขององค์กร (Grant 1991, 1996; Spender 1996; Teece 2000) 
ความรู้เป็นพ้ืนฐานของความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร และในที่สุดเป็นการขับเคล่ือนหลัก
ของคุณค่าองค์กร โดยธรรมชาติแล้วความรู้มีอยู่ในตัวบุคคล (Nonaka และ Konno 1998) และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตัวพนักงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์, ยอมรับ, เก็บ, เข้าถึงและนําไปใช้ของความรู้
ในการไปใช้ในหน้าท่ีของตัวเอง 

การเคล่ือนย้ายของความรู้ตลอดทั้งตัวบุคคลและองค์กร เข้าไปในและจากที่เก็บไว้และเข้าไปใน
หน้าทีประจําภายในองค์กรและการปฏิบัติงานซ่ึงข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน 
เม่ือการแบ่งปันความรู้ถูกจํากัดภายในองค์กรจะมีความเป็นไปได้เพ่ิมข้ึนที่ช่องว่างของความรู้จะ
เพ่ิมข้ึน และช่วงว่างน้ีจะลดผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติงานท่ีน่าพอใจ (Baird & Henderson, 2001) 
       การแบ่งปันความรู้เก่ียวข้องกับชุดของพฤติกรรมท่ีช่วยให้มีเกิดการแลกเปล่ียนให้ได้มาซ่ึงความรู้ 
องค์กรสามารถพิจารณาถึงการสร้างสังคมชุมชน, การแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้แบบชัดแจ้งและ
แบบฝังลึก ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้คือการปรับเปลี่ยนจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลให้เป็นความรู้ขององค์กร (Li et al.,(2006); Nonaka & Takeuchi (1985) แต่มีคําถามท่ีว่า อะไรท่ี
ทําให้สมาชิกขององค์กรมีความยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ของพวกเขาที่มีอยู่?  บางงานวิจัยได้อธิบาย
โดยการนําเอา Theory of reasoned action (TRA) ท่ีประสบความสําเร็จโดยข้ึนอยู่กับการรวมตัวกัน
ของการต้ังใจและภาวะผู้นํา สิ่งท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ได้แก่ รางวัลจาก
ภายนอก, การมีความสัมพันธ์ต่อกันตามท่ีคาดหวังไว้, ความรู้สึกในคุณค่าของตัวเอง, และบรรยายการ
ขององค์กร Wong et al., (2001) ได้แนะนําการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในระยะยาวจากพนักงานท่ี
ช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ขององค์กร Ramasamy et al., (2006) แสดงค่าสถิติของการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ทําหน้าท่ีสําคัญในการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กร ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านได้สร้าง
ทฤษฎีท่ีว่า ต้นทุนทางสังคม (Social Capital) มีประโยชน์ต่อการแบ่งปันความรู้ ขณะท่ีงานวิจัยได้
แสดงดังเช่น พฤติกรรมดังกล่าวข้ึนอยู่กับความต้ังใจของพนักงานท่ีจะแบ่งปันและได้รับการผลักดัน
ทางสังคมที่อยู่ในองค์กร 
      
 ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (Intention to Shared Knowledge) 
      ความต้ังในในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกเป็นการความมุ่งของพฤติกรรมที่ต้องการ (Ryu et 
al., 2003) ซ่ึงเป็นเหมือนกันพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการวางแผนของพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถมี
ความสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และงานวิจัยของ Lin & Lee (2004) 
ได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ และได้มี
นักวิจัยและนักวิชาการจํานวนมากให้คําจํากัดความของความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ได้แก่ Chow 
& Chan (2008) ว่าเป็นระดับของบุคคลหน่ึงท่ีเช่ือว่าบุคคลอ่ืนจะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้กับตัวเอง ส่วน Teh & Yong (2011) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการกระทําส่วนบุคคลท่ีเขาหรือ
เธอมีความต้ังใจที่จะทํา และ Bratman (2009) ว่าเป็นผลกระทบท่ีได้รับจากการเห็นชอบของบุคคล
ต่อบรรทัดฐานเฉพาะ จากงานวิจัยของ Kuo และ Young (2008) พบว่าการรับรู้เก่ียวกับ
ความสามารถของตนเองในการทําหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ และการท่ีบุคคลเช่ือว่า
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ตนเองสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ส่งผลต่อความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้ 
      ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ (Attitude toward Knowledge Sharing) 
      ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้สามารถพยากรณ์โดยทําการประเมินความเช่ือของสมาชิกเก่ียวกับ
การแบ่งปันความรู้ (Ajzen & Fishbein, 1970) ผลลัพธ์ของการรับรู้ในการแบ่งปันความรู้สามารถมี
อิทธิพลต่อทัศนคติของพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ได้ มีนักวิจัยและนักวิชาการให้คําจํากัดความไว้
ดังน้ี Chow & Chan (2008) หมายถึงระดับของความชอบหรือความรู้สึกทางบวกเก่ียวกับการแบ่งปัน
ความรู้กับบุคคลอ่ืน, Kim et al., (2009) อธิบายว่าเป็นการวัดค่าส่วนบุคคลของพฤติกรรมที่แสดงออก
เม่ือตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งใดๆ และ Cho et al., (2010) อ้างถึงความรู้สึกทางบวกและทางลบที่ได้รับมา
จากการแบ่งปันความรู้ความรู้สึกเชิงบวกของบุคคลหนึ่งเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ของบุคคลอ่ืน 
       บรรทัดฐานเก่ียวกับแบ่งปันความรู้ (Subjective Norm about Knowledge Sharing) 
       บรรทัดฐานเป็นท้ังกฏเกณฑ์แบบชัดแจ้งและแบบนัยของกลุ่มท่ีกําหนดระดับของพฤติกรรมท่ี
สามารถยอมรับได้ (Thaibault and Kelley, 1952 cited in Tohidinia & Mosakhani (2010) ได้มีนักวิจัย
และนักวิชาการได้ไห้ความหมายไว้เช่น Chow & Chan (2008) เป็นระดับของบุคคลหน่ึงที่ได้รับการ
กดดันทางสังคมจากบุคคลท่ีสําคัญเพ่ือการแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันความรู้ของอีกบุคคลหนึ่ง, Pavlou & 
Fygenson (2006) in  Teh & Yong (2011) อธิบายว่าเป็นบรรทัดฐานสนับสนุนการเกิดพฤติกรรมท่ี
เร่ิมต้นโดยความปรารถนาส่วนบุคคลท่ีปฏิบัติท่ีอ้างถึงการกระทําของคนอ่ืนหรือพิจารณาว่าคนอ่ืนควร
ทํา ส่วนทางด้านของ Ajzen (1991) อ้างอิงโดย Bock et al., (2005) อธิบายไว้ว่าเป็นการรับรู้ทางสังคม
ต่อการกดดันเพ่ือท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกหรือไม่แสดงพฤติกรรมออกมา และ 
Ajzen และ Fishbein (1970) cited in Tohidinia & Mosakhani (2010) เช่ือว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อ
ความคาดหวังของพฤติกรรมภายในกลุ่มเฉพาะและในสถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ันบรรทัด
ฐานการแบ่งปันความรู้จึงเป็นกฎเบื้องต้นท่ีเป็นการกดดันให้สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงพฤติกรรมตาม
สมาชิกท่านเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสมาชิกท่านอ่ืน 
         2.1 กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัย 
(Conceptual Model and Hypotheses) 
        จากการทบทวนวรรณกรรมเชิงประจักษ์ก่อนหนา้ พบว่า ทุนทางสงัคม (Social capital)  มี
อิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) โดยJacobs (1993) ใน (Nahapiet & Ghoshal, 
1998)  กล่าวว่า “ความเข้มแข็งของเครือข่าย การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนัน้เป็นพ้ืนฐาน
ของความไว้วางใจ ความร่วมมือ และการกิจกรรมต่าง ๆในชุมชน”   Huang & Li (2009) พบว่า 
การปฎิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการจัดการความรู้   Renko et .al (2002) พบว่า 
ทุนทางสงัคมภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความรู้สอดคล้องกับแนวคิดของ   Okhuysen & 
Eisenhardet (2002) มีการศึกษา การแทรกแซงท่ีไม่เป็นทางการในทุนทางสงัคม (การแบ่งปันข้อมูล 
ข้อสงสัยอ่ืนๆและการบริหารเวลา) ผลลัพธ์สามารถเปลี่ยนและปรับปรุงการบูรณาการความรู้   
Tiwana (2001) สําหรับการรวมความรู้ที่เสนอความสําคัญของความไว้วางใจ การเอ้ือต่อกันและกัน 
และสายสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งในทุนทางความสัมพันธ์ Zheng et .al (2008) พบว่า ทุนทางสังคมมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ในองค์การ Lisa ( 2011) พบว่า โครงสร้างทุนทางสังคมมีนัยสําคัญ
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเรียนรู้ ในองค์การ ทุนทางสงัคมเป็นความจําเป็นท้ังสําหรับการเรียนรู้ท่ี
ย้ังยืน และการสร้างสรรค์ความรู้กับองค์กร (Dovey & Singhota, 2005) ทัศนคติส่วนบุคคลที่มีต่อการ
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แสดงออกเป็นตัวพยากรณ์ท่ีสําคัญต่อความต้ังใจรวมกันในการแสดงออกและความต้ังใจที่แสดงออก
เพ่ือแบ่งปันความรู้ซ่ึงเป็นการตัดสินใจโดยจากทัศนคติส่วนบุคคลต่อการแบ่งปันความรู ้ (Chow และ 
Chan, 2008) และสามารถพยากรณ์โดยการวัดความเช่ือของสมาชิกเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ 
(Tohidinia & Mosakhani, 2010) ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาไว้
ก่อนหน้า (Bock et al.,2005; Lin & Lee,2004) เช่น De Vries et al. (2006) ทัศนคติสามารถเป็นตัวกลาง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้, Blue et al. (2001) ทัศนคติมีอิทธิพลต่อ
คุณค่าของพฤติกรรมส่วนบุคคล, Sun & Scott (2005) ทัศนคติมีความสําคัญอย่างมากต่อระบบการรับรู้
และมีความประสทิธิภาพต่ออิทธิพลของความต้ังใจต่อการแบ่งปันความรู้, Tohidinia & Mosakhani 
(2010) ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้,  Chow & 
Chan (2008)  เป้าหมายร่วมกันท่ีเกิดข้ึนช่วยสนับสนุนความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและ
กันของสมาชิกในกลุ่ม เป้าหมายร่วมกันสามารถพิจารณาให้เป็นกําลังที่ช่วยให้สมาชิกอยู่ร่วมกันและ
ให้สมาชิกแบ่งปันความรู้ท่ีพวกเขามี และWagner (1995) สามารถได้รับซ่ึงความร่วมมือและการ
แบ่งปันความรู้ Jeon et al. (2011) ทัศนคติมีผลกระทบเชิงบวกต่อความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของ
การปฏิบัติงานของชุมชนบรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลให้ทัศนคติส่วนบุคคลต่อการ
แบ่งปันความรู้ (Chow & Chang, 2008; Lee (1990) ได้เสนอแนะว่าความเป็นส่วนตัวมีมากข้ึนเกิดการ
ดลใจให้ปฏิบัติตามแรงบรรทัดฐานของกลุ่มจะทําให้พวกเขามีทัศนคติต่อการตัดสินใจของกลุ่มมากข้ึน
กว่าการตัดสินใจส่วนบุคคล ดังน้ันจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมมีอิทธิพล
ต่อการแบ่งปันความรู้ จึงทําให้ผู้วิจัยสามารถต้ังสมมติฐานได้ดังน้ี : 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

H1: เครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่มทอผ้า                   
H2: เครือข่ายทางสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อบรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ทอผ้า  
 H3: ความไว้วางใจทางสงัคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกใน 
กลุ่มทอผ้า                                 
  H4: ความไว้วางใจทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อบรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มทอผ้า                         
 H5: การมีเป้าหมายร่วมกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติการแบ่งปันความรู้ระหว่าง 
สมาชิกในกลุ่มทอผ้า                                                                                       
H6: การมีเป้าหมายร่วมกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อบรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกใน
กลุ่มทอผ้า                                                                                          
 H7: ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มทอผ้า                                               
 H8: บรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
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สมาชิกในกลุ่มทอผ้า                                   
H9: บรรทัดฐานในการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มทอผ้า        
                                
       2.2  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature Review) 
       Tohidinia & Mosakhani (2010) ได้ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้และตัว
พยากรณ์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่แตกต่างกันของ knowledge donation 
และ collection, โดยการส่งแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 502 ฉบับจากอุตสาหกรรมนํ้ามัน 
งานวิจัยพบว่าการรับรู้ด้านประสิทธิภาพของตัวเองและความคาดหวังในความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้, บรรยากาศขององค์กรมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
บรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ และระดับของข้อมูลและการเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้  
       Teh & Yong (2011) ศึกษาการแบ่งปันความรู้ส่วนบุคคล: ในมุมมองด้านพฤติกรรมองค์กร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบหน้าท่ีของความรู้สึกถึงมูลค่าในตัวเอง ในหน้าท่ีของพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรโดยการสนับสนุนพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ส่วนบุคคล 
โดยใช้ตัวอย่างงานวิจัยจํานวน 116 ฉบับจากผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม IT โดยผลท่ีได้คือท้ังบรรทัด
ฐานการแบ่งปันความรู้และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นอิสระและมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ ในขณะท่ีทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์ุเชิงลบ
กับความสัมพันธ์ในการต้ังใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ พฤติกรรมการแบ่งปันความรู ้
        Cho et al.  (2010) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการทดสอบโมเดลทฤษฎีท่ีรวมกันของพฤติกรรมการ
แบ่งปันความรู้ในบริบทของวีกิพีเดีย เพ่ือสํารวจว่าการเข้าร่วมของคนในการสร้างความรู้ร่วมกันใน
บริบทของวีกิพีเดีย ท่ีข้ึนอยู่กับการสํารวจผู้ใช้วีกิพีเดียจํานวน 223 คน ท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจ, ความเช่ือท่ีรับรู้ได้ภายใน, ปัจจัยความสัมพันธ์ทางสังคมและความต้ังใจการแบ่งปัน
ความรู้ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ท่ีแสดงถึงทัศนคติ, ประสิทธิภาพความรู้ในตัวเอง และบรรทัดฐาน
ของการสร้างความสัมพันธ์ทางตรงกับความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ การคํานึงถึงผู้ อ่ืนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติการแบ่งปันความรู้ ขณะท่ีช่ือเสียงไม่เป็นตัวพยากรณ์ที่สําคัญต่อ
ทัศนคติ และงานวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยความสัมพันธ์ทางสังคมคือรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท่ีเป็น
ความสัมพันธ์ความต้ังการแบ่งปันความรู้ผ่านความแตกต่างของแรงจูงใจทางอ้อมและปัจจัยทางสังคม
เช่น การคํานึงถึงผู้อ่ืน, บรรทัดฐาน 
     Jeon และคณะ (2011) ได้ศึกษาเร่ืองโมเดลแบบบูรณาการสําหรับการแบ่งปันความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดปัจจัยและความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพลต่อทัศนคติการ
แบ่งปันความรู้ของสมาชิกชุมชนปฏิบัติ, ความต้ังใจและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างได้จาก 4 บริษัทใน
ประเทศเกาหลีโดยการส่งแบบสอบถามจํานวน 282 ฉบับ งานวิจัยพบว่าปัจจัยแรงจูงใจท้ังภายนอก
ได้แก่ภาพลักษณ์ และ การตอบแทน และปัจจัยภายในซ่ึงได้แก่ มีความสุขท่ีได้ช่วยและต้องการเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกของทัศนคติต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ 
     Chow & Chan (2008) ได้ทําการศึกษาเร่ือง เครือข่ายทางสังคม, ความไว้วางใจทางสังคม, และ
ความมีเป้าหมายร่วมกันในการแบ่งปันความรู้ในองค์กร โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาความ
เข้าใจของของต้นทุนทางสังคมในการแบ่งปันความรู้ ข้ันตอนแรกได้ทําการพัฒนาเครื่องมือการวัดและ
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กรอบการทํางานของปัจจัยต้นทุนทางสังคมใน 3 ด้านได้แก่ social network, social trust และ shared 
goals ได้ถูกรวบเข้าไว้กับสังคมรวบเข้าไว้ในทฤษฎีการกระทําด้วยเหตุผล (reasoned action) งานวิจัยน้ี
ได้สํารวจผู้จัดการจากบริษัทในฮ่องกงจํานวน 190 คน และงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทาง
สังคมและการมีเป้าหมายร่วมกันมีความสําคัญทําให้เกิดความต้ังใจท่ีจะแบ่งปันความรู้และทําให้เกิด
ประโยชน์ทางตรงต่อการรับรู้การผลัดดันทางสังคมขององค์กร และความไว้วางใจทางสังคมไม่มี
ผลกระทบต่อทัศนคติและบรรทัดฐานต่อการแบ่งปันความรู้ 
     Bock et al. (2005) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมและขัด 
ขว้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) และเพ่ิมเติมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้2 ประเภท ได้แก่ แรงผลักดันภายนอก (Extrinsic motivators) และ 
แรงผลักดันภายใน (Intrinsic motivators) แรงผลักดันภายนอก หมายถึง รางวัลตอบแทนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน ความรู้ ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น การขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส 
และการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง ส่วนแรงผลักดันภายใน หมายถึง แรงผลักดันจากบรรยากาศใน
องค์กร (Organizational climate) ได้แก่ ความยุติธรรมหรือบรรยากาศของความไว้เน้ือเช่ือ 
ใจกัน การทํางานอย่างมีนวัตกรรมและสร้างสรรค์ รวมถึงความร่วมมือกันของคนในองค์กร จาก
การศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ และบรรยากาศในองค์กร 
มีผลกระทบกับความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของคนในองค์กร เม่ือบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการ
แบ่งปันความรู้ เขาจะมีความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้มากข้ึน และพบว่าบรรยากาศในการทํางานที่
มีความยุติธรรมทํางานอย่างสร้างสรรค์และความร่วมมือกันของคนในองค์กรจะส่งเสริมให้เกิดเจตนา
และทําให้เกิดการแบ่งปันความรู้ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าการให้รางวัลหรือผลตอบแทนไม่ใช่
ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดเจตนาในการแบ่งปันความรู้ สาเหตุอาจเนื่องมาจากผลตอบแทนท่ีฝ่ายบริหาร
จะให้กับบคุ ลากรที่แบ่งปันความรู้ อาจไม่ใช่สิ่ง ท่ีบุคลากรต้องการ หรือเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถจูงใจ
พนักงานได้ นอกจากน้ี การให้ผลตอบแทนอาจใช้เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรยอมแบ่งปันความรู้ได้
เพียงช่ัวคราวเท่านั้น  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
       การวิจัยในคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิจาก
กลุ่มตัวอย่างสมาชิกกลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านโพน ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ โดยใช้
แบบสอบถามการวัดความพึงพอใจและความไว้วางใจซ่ึงพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดของ Chow & 
Chan (2008) และได้ข้อคําถามท้ังหมด 21 ข้อ จากนั้นนําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ข้ันตอนต่อมานําแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ช่ียวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (pilot-test) กับแม่บ้านกลุ่มสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์บ้านมะค่า ตําบลมะค่า อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 35 ชุด ซ่ึงมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา 
ในการทดลองคร้ังน้ีจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์
งานวิจัย เม่ือทดลองเคร่ืองมือในวิจัยเรียบร้อยแล้วข้ันตอนถัดมาคือการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีได้เลือกไว้ 
       แบบสอบถามได้รับการตอบกลับจํานวนทั้งหมด 334 ฉบับ แต่เน่ืองจากจํานวน 19 ฉบับไม่
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สมบูรณ์จึงทําการตัดออก ดังนั้นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จํานวน 315 ฉบับ หรือได้รับการตอบกลับคิด
เป็นร้อยละ94.3% รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ี 2 
       การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
         การวัดตัวแปรที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าแพรวาบ้านโพน  
ได้บ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ เครือข่ายทางสังคม ทดสอบทั้งหมด 3 ข้อคําถาม, ความไว้วางใจทางสังคม
และเป้าหมายร่วมกัน  ด้านละ 4 ข้อคําถาม, ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้และบรรทัดฐานเก่ียวกับ
การแบ่งปันความรู้ ด้านละ 3 ข้อคําถามและการต้ังใจในการแบ่งปันความรู้มีจํานวน 4 ข้อคําถาม รวม
เป็น 21 คําถาม ซ่ึงเป็นการวัดระดับความคิดเห็นเป็น Likert scale ท้ังหมด 5 ระดับได้แก่ ระดับที่ 1 
น้อยท่ีสุด จนถึงระดับท่ี 5 คือ มากท่ีสุด 
        ค่าความเช่ือมั่นและค่าความเท่ียงตรง 
       แบบสอบถามจะปรากฏท้ังข้อมูลประชากรและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยตัวช้ีวัดท้ัง  21 ตัวแปร จะถูกทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation 
Relationship) หากพบว่ามีค่า Factor Loading  เกิน 0.5 ก็จะทําการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ตามวิธี 
Confirmatory Factor Analysis ต่อไปนอกจากน้ี ผู้วิจัยทดสอบความเช่ือม่ันของข้อคําถามโดย 
Cronbach’s α และความเช่ือม่ันประกอบ และควบคุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือให้
แน่ใจว่าข้อมูลท่ีได้รับมาก่อนและหลังมีความเช่ือม่ันของการตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน  
       สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
        การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ LISREL 8.72 ในการประมวลผล สําหรับการวิเคราะห์น้ันประกอบด้วย 
ข้อมูลแบบพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และความถี่ (Frequency) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อ้างอิงช้ันสูง ได้แก่ Confirmatory Factor Analysis  
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของต้นทุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้า โดยองค์ประกอบของทุนทางสังคมประกอบไป
ด้วย เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจทางสังคม และการมีเป้าหมายร่วมกัน  และองค์ประกอบของ
การแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้และ 
บรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ โดยสมาชิกกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 303 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.2 มีอายุเฉลี่ย 40-49 ปี จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และมีประสบการณ์
ทํางานด้านทอผ้าช่วงอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.9 % (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

ตัววัด รายการ ความถ่ี ร้อยละ

เพศ ชาย 12 3.8 
หญิง 303 96.2 

อายุ 20 ป ี 5 1.6 
20-29 ปี 34 10.8 
30-39 ปี 96 30.5 
40-49 ปี 138 43.8 
50-59 ปี 36 11.4 
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 60 
ป ี

6 1.9 

ประสบการณ์ทอผ้า 10 ปี 16 5.1 
10-19 ปี 110 34.9 
20-29 ปี 113 35.9 
30-39 ปี 55 17.5 

 40 ปี 21 6.6 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์และ
Cronbach’s α 

ตัวแปรแฝง Items Standardized 
Estimates 

t-value R2 Cronbach’s 
 

Social 
Network 

SN1 0.722 11.862 0.522 0.725 

SN2 0.620 10.253 0.384  

SN3 0.713 11.726 0.509  

Social 
Trust 

ST1 0.709 12.710 0.502 0.745 

ST2 0.673 11.933 0.453  

ST3 0.561 9.615 0.315  

ST4 0.652 11.496 0.426  

Shared 
Goals 

SG1 0.587 9.693 0.345 0.664 

SG2 0.497 8.041 0.247  

SG3 0.649 10.835 0.421  

SG4 0.570 9.367 0.325  

Attitude 
toward 
Knowledge 
Sharing 

AKM1 0.702 _a 0.493 0.684 

AKM2 0.579 8.217 0.336  

AKM3 0.660 9.107 0.436  

Subjective 
Norm 
about 
Knowledge 
Sharing 

SKS1 0.770 _a 0.592 0.786 

SKS2 0.709 10.933 0.503  

SKS3 0.746 11.270 0.556  

Intention 
to Share 
Knowledge 

IKS1 0.578 _a 0.334 0.754 

IKS2 0.834 9.014 0.710  

IKS3 0.653 8.429 0.426  

IKS4 0.583 7.828 0.340  

 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน อันประกอบด้วยนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading or Standardized Estimates) และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-square) ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ค่านํ้าหนักองค์ประกอบที่สูงจะสะท้อนถึงความเท่ียงตรงเชิงเหมือน (Convergent 
Validity) ค่าท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 3 แสดงนํ้าหนักองค์ประกอบทุกค่าที่กําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดล
วิเคราะห์องค์ประกอบกลุ่มค่านิยมท้ังหมดสามารถอธิบายได้ด้วยตัวบ่งช้ี  
       นอกจากนี้ ค่าท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-square) หรือความ
เท่ียงรายข้อในการวัดอันเป็นค่าท่ีระบุสัดส่วนความแปรผันระหว่างตัวบ่งช้ีกับองค์ประกอบร่วมกันเป็น
ตัวแปรแฝงที่ต้องการศึกษาในงานวิจัยนี้ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในระดับสูงจะสะท้อนให้เห็นถึง
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ค่าความเท่ียงสูง โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าความเท่ียงสูงท่ีสุดได้แก่ Intention to Share Knowledge (IKS2=
0.710) ในขณะท่ีตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าความเท่ียงตํ่าสุด ได้แก่ Shared Goals (SG2=0.247) 
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าความเชื่อมัน่เชิงองค์ประกอบและความแปรปรวนที่สกัดแล้ว 

ตัวแปรแฝง Composite 
Reliability  

(> 0.6) 

Average Variance 
extracted  

(> 0.5) 
Social Network 0.7271 0.4715 

Social Trust 0.7450 0.4239 

Shared Goals 0.6658 0.3344 

Attitude toward 
Knowledge Sharing 

0.6847 0.4214 

Subjective Norm about  
Knowledge Sharing 

0.7859 0.5505 

Intention to                   
Share Knowledge  

0.7632 0.4526 

 
ค่าท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 4 แสดงความเช่ือม่ันเชิงประกอบ (Composite Reliability) และความ

แปรปรวนเฉลี่ยท่ีสกัดแล้ว (Average Variance Extracted) ความเช่ือม่ันเชิงประกอบจะสะท้อนว่าชุด
ของตัวแปรสังเกตได้สามารถวัดตัวแปรแฝงท่ีเป็นโครงสร้างได้ดีเพียงใด โดยค่าน้ีควรมีค่าไม่น้อยกว่า 
0.6-0.7 แต่หากมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ามีความเช่ือม่ันสูง (Hair และคณะ 2010) ค่าท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 
4 แสดงค่าความเชื่อม่ันเชิงประกอบตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าเกิน 0.6 ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนเฉล่ียท่ีสกัดแล้วซ่ึงทุกมีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าเกณท์คือ 0.5 ซ่ึงมีความหมายว่า ความแปรปรวนจาก
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีค่ามากกว่าปริมานความแปรปรวนในกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ท้ังหมดท่ี
อธิบายโดยตัวแปรโครงสร้าง สาเหตุสําคัญเกิดจากความเช่ือม่ันรายตัวบ่งช้ีมีค่าตํ่า ยกเว้นค่าบรรทัด
ฐานเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนความรู้มีค่าเท่ากับ 0.5505  ซ่ึงถือว่ามีความเหมาะสม  
ตารางท่ี 5  แสดงค่า Squared Multiple Correlations for Structural Equations  
Squared Multiple Correlations for Structural 

Equations (SMR(R2)) 
AKS 0.575 
SKS 0.320 
IKS 0.115 
 

ค่าท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 5 Squared Multiple Correlations for Structural Equations (SMR(R2)) 
ซ่ึงเป็นค่าตัวแปรท่ีได้ด้วยได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ ได้แก่ สมการ                                                                   
โครงสร้างสามารถอธิบายทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ได้เท่ากับ  57.5%  สมการโครงสร้างสามารถ
อธิบายบรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ได้เท่ากับ 32% และสมการโครงสร้างสามารถอธิบาย
ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ได้เท่ากับ11.5% 
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Hypothesis  and

H1 Soci
K-S 

H2 Soci
K-S 

H3 Soci
S 

H4 Soci
S 

H5 Shar
K-S 

H6 Shar
K-S 

H7 Attit
K-S 

H8 Subj
Tow

H9 Subj
K-S 

 
***=ระดบัน
 
 

ตารางที่ 

d  Path 

ial Network 

ial Network 

ial Trust  

ial Trust  

red Goals  

red Goals  

tude Toward

jective No
ward K-S 
jective Norm

นยัสาํคญัท่ี 0.01

รูปที่ 2 แสด

6 แสดง Path 

 Attitude

 Subjectiv

 Attitude To

 Subjective 

 Attitude

 Attitude

d K-S  I

orm K-S

m K-S  I

1, **=ระดบันยัส

 
ดงโมเดลการวัด

 
 

Coefficients S

e Toward 

ve Norm 

oward K- 

Norm K- 

e Toward 

e Toward 

ntention 

Attitude 

ntention 

สาํคญัท่ี 0.05, *

ัดและโมเดลโค

S.E. t-value แล

Path 
coefficients


11

 0.048


21

 0.136


12

 0.359


22

 0.180


13

 0.313


23

 0.373


31

0.165


12

0.210


32

0.218

*=ระดบันยัสาํคั

 

ครงสร้าง 

ละผลลัพธ์สมมต

s 
S.E. 

0.073 0

0.074 1

0.099 3

0.100 1

0.110 2

0.105 3
**

0.095 1

0.085 2

0.094 2

ญัท่ี 0.1 

ติฐาน 

t-value 

0.656 
Sup

1.832
*
 Sup

3.612
***

 Sup

1.793
*
 Sup

2.848
***

 Sup

3.558
**

Sup

1.737
*
 Sup

2.484
**
 Sup

2.333
**
 Sup

Result 

Not 
pported 
pported 

pported 

pported 

pported 

pported 

pported 

pported 

pported 
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จากตารางที่ 6  แสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ไม่สนับสนุน แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการ

แบ่งปันความรู้ (p=0.656) ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  
สมมติฐานท่ี 3 และ 5 สนับสนุน แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจทางสังคมและการมีเป้าหมาย

ร่วมกันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ (p=3.612, p=2.848) ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ตามลําดับ 

สมมติฐานที่ 2, 4 และ 6 สนับสนุน แสดงให้เห็นว่า เครือข่ายทางสังคม ความไว้วางใจทาง
สังคมและการมีเป้าหมายร่วมกันมีอิทธิพลเชิงบวกกับบรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ 
(p=1.832, p=1.793, p=3.558) ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 และ 0.01 ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 7 และ 9 สนับสนุน แสดงให้เห็นว่าทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้และบรรทัด
ฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้มิอิทธิพลเชิงบวกกับความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ (p=1.737, 
p=2.333) ระดับนัยสําคัญท่ี 0.1 และ 0.05 ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 8 สนับสนุน แสดงให้เห็นว่าบรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิง
บวกกับทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้ (p=2.484) ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
ตารางท่ี 7 แสดงค่า Overall model fit indices 

Fit index Scores Recommended cut-off 
value from literature 

/df 1.712** ≤ 2** ;  ≤ 3* ; ≤5* 

GFI 0.916** ≥0.90**; ≥0.80* 

RMR 0.0570* ≤0.05** ; ≤ 0.08* 

NFI 0.919** ≥0.90** 

AGFI 0.890* ≥0.90**; ≥0.80* 

CFI 0.964** ≥0.90** 

PGFI 0.702* The higher, the better 

PNFI 0.775* The higher, the better 

 
Acceptability: ** acceptable, * marginal 

ตารางท่ี 7 แสดงผลลัพธ์ของการทดสอบสมมติฐานของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝง รูปท่ี 2 แสดงผลลัพธ์สุดท้ายของโมเดลโครงสร้างและโมเดลการวัด เพ่ือทดสอบ Model fit, 
โดยค่า RMSEA เป็นเกณฑ์หน่ึงท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในการพิจารณาว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ซ่ึงค่า RMSEA ไม่ควรเกิน 0.08 (Rigdon, 1996) จากรูปที่ 2 ค่า RMSEA 
เท่ากับ 0.048 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับค่า CFI 
GFI NFI AGFI PGFI PNFI และ RMR ซ่ึงต้องมีค่าน้อยที่สุด จากตารางท่ี 3 ค่า RMR เท่ากับ 0.057 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า ผลการศึกษาในการนํากรอบงานวิจัยของ Chow & Chan (2008) ท่ีนํามาศึกษากับกลุ่มทอ
ผ้าไหมแพรวา บ้านโพน ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุน้ันพบว่ามีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์        
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สรุปผลการวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัยและข้อเสนอสําหรับการวิจัยในอนาคต 
       ในงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของต้นทุนทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมแพรวา ตําบลบ้านโพน อําเภอคําม่วง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถสรุปได้ดังน้ี (1) เครือข่ายทางสังคมไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ทัศนคติต่อการแบ่งปันความรู้แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับบรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้  
ทําให้ทราบว่าผลลัพธ์ในงานวิจัยนี้คล้ายกับงานวิจัยของ Hopple & Orhun (2006) เก่ียวกับการแบ่งปัน
ความรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) พบว่าพนักงานไม่รู้สึกจูงใจให้แบ่งปันความรู้ด้วย
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง นอกจากนี้ การสูญเสียอํานาจหรืออาวุธทาง
ปัญญา (Knowledge power) จากการแบ่งปันความรู้เฉพาะตัวของบุคคลมีอิทธิพลทางลบต่อความต้ังใจ
หรือเจตนาในการแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ ดังน้ัน ความกลัวการสูญเสีย
อํานาจทางปัญญาจึงเป็น ปัจจัยท่ีทําให้สมาชิกไม่แบ่งปันแต่จะเก็บสะสมความรู้ไว้กับตัวเอง และมี
ผลลัพธ์ตรงข้ามกับ Chow & Chan (2008) ท่ีเครือข่ายทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกกับทัศนคติการ
แบ่งปันความรู้  (2) เครือข่ายความไว้วางใจทางสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติและบรรทัดฐานการ
แบ่งปันความรู้ ซ่ึงผลลัพธ์ตรงข้ามกับงานวิจัยของ Chow & Chan (2008) (3) การมีเป้าหมายร่วมกันมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติและบรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ Chow & 
Chan (2008) (4) บรรทัดฐานเก่ียวกับการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลเชิงบวกต่อทัศนคติการแบ่งปันความรู้
และท้ังสองน้ียังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความต้ังใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  Chow & 
Chan (2008); Jeon et al.,(2011); Cho et al, (2010); The & Yong (2010); Bock et al. (2005); Tohidinia 
& Mosakhani (2010), (5) ความไว้วางใจทางสังคมและการมีเป้าหมายร่วมกันส่งผลกระทบทางอ้อมตรง
ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงผลลัพธ์น้ีตรงข้ามกับงานวิจัยของ Chow & 
Chan (2008) 
       
ประโยชน์ของงานวิจัย (Contribution) 
         สําหรับการวิจัยคร้ังนี้การแบ่งปันความรู้ในชุมชนท่ีต้องพ่ึงพากันในการแบ่งปันความรู้นําไป
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้ในทุกระดับว่าพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ ต้อง
มาจากความต้ังใจของท้ังสองฝ่ายในการแบ่งปันความรู้ ความต้ังใจและเจตนาในการแบ่งปันความรู้
เกิดจาหลายปัจจัยได้แก่ ทัศนคติท่ีดีและเป็นไปในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ การท่ีสมาชิกท่ีมี
ความสําคัญต่อตัวสมาชิกมีการแบ่งปันความรู้ สมาชิกก็จะปฏิบัติตามพฤติกรรมของสมาชิกเหล่าน้ัน 
และความสามารถในการควบคุมพฤตกรรมการแบ่งปันความรู้ให้เกิดผลตามท่ีต้องการ ดังน้ัน การ
ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ต้องเริ่มจากการสร้างทัศนคติในทางบวกต่อการแบ่งปันความรู้ เช่น การ
แบ่งปันความรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มสมาชิก ทําให้งานในองค์กรหรือในกลุ่มดําเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งเบาภาระของผู้ปฏิบัติเองจากการมีแหล่งความรู้เพ่ิมข้ึนคน
เดียว แทนท่ีจะมีเพียงบุคคลเดียวในองค์กรหรือกลุ่มท่ีมีความรู้และสามารถทํางานเฉพาะได้ 
      หัวหน้ากลุ่มและผู้นําในองค์กรหรือกลุ่มสมาชิกต้องเป็นแบบอย่างในการแบ่งปันความรู้ เพราะ
บุคคลเหล่านี้มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการทํางานของสมาชิกใต้บังคับบัญชา ทําให้สมาชิกคล้อย
ตาม ผู้นํามีบทบาทสําคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีการแบ่งปันความรู้มากข้ึน โดยการเข้ามามี
อิทธิพลในทางบวกเพ่ือทําให้สมาชิกมีความเต็มใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพ่ือนสมาชิกท่านอ่ืน การ
กําหนดเป้าหมายและวิธีการแบ่งปันความรู้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับวัฒนธรรมของหมู่บ้าน จะ
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ช่วยให้สมาชิกสามารถควบคุมพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ให้เกิดผลตามท่ีต้องการได้มากที่สุดตาม
ความต้องการและเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
 
ข้อจํากัดงานวิจัยและข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในอนาคต 

 งานวิจัยน้ีมีข้อจํากัดบางประการ ข้อจํากัดประการแรก คือ เร่ืองเวลาท่ีจํากัดในการศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและการทําวิจัย ประการที่สองในงานวิจัยน้ีได้พิจารณามิติทุนทางสังคมแค่ 3 ตัว
แปรเท่านั้นยังมีปัจจัยอ่ืนที่นอกเหนือจากทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการแบ่งปันความรู้ของ
เครือข่าย เช่น ความมีเสถียรภาพของเครือข่ายทางสังคม (organizational network stability), 
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม (society network ties)  ควรนํามาพิจารณาในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
และประการสุดท้ายควรเลือกกลุ่มตัวอย่างอ่ืนเช่น งานบริการที่มีบริบทในการทํางานที่แตกต่างกัน
ออกไปเพราะความแตกต่างด้านหน้าท่ีการงาน และสังคมรอบข้างอาจเปล่ียนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
แบ่งปันความรู้ท่ีแตกต่างกันหรือเหมือนกันได้  
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