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อิทธิพลของทุนมนุษย์ การจัดการความรู ้ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง
ต่อประสิทธิผลขององค์กรในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าไทย 
กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
นิพันธ์  ประวัตเิจรญิวทิย์1*  สุพตัรา  ปราณี2  ธนพล  กอ่ฐานะ2 และ บณัฑิต  ผังนิรนัดร์3 

 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรมต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง กรอบแนวคิดการวิจัยได้จาก
การทบทวนทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง โดยทําการสุ่มตัวอย่าง 420 คน จากพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ พบว่าโมเดลที่ได้จัดทําขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ 2  = 253.537, 2 / df  
= 1.811 df =140, GFI = 0.945, AGFI = 0.909, CFI = 0.989, RMSEA = 0.044และ RMR = 0.013 โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรมากที่สุดคือ ศักยภาพทางนวัตกรรม ทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้ตามลําดับ  
ทุนมนุษย์มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้และส่งผลทางอ้อมต่อศักยภาพทางนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้ นอกจากนี้ 
ยังพบว่า การจัดการความรู้ส่งผลต่อศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการจัดการการเปล่ียนแปลง 
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The influences of Human Capital, Knowledge Management, Innovation Capability 
and Change Management on Organizational Effectiveness in Thai Power Industry  

Case study : Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 
 

Niphan  Prawatcharoenwit1*  Supattra  Pranee2  Tanapol  Kortana2 and Bundit  Pungnirund3 
 

Abstract 
This research aims to 1) Study the impact of human capital, knowledge management, and 

innovation capability 2) Study the relationship between human capital, knowledge management, and 
innovation capability; and 3) Study the relationship of knowledge management, innovation capability, 
and change management. The research philosophy framework was obtained from the invention of 
relevant theories and literature reviews by sampling 420 people from the Electricity Generating 
Authority of Thailand staff. The instrument used in the research was questionnaires. Analysis of 
structural equation models using statistical packages, found that the model produced was consistent 
with the empirical data with statistics 2   = 253.537,  2 / df  = 1.811 df =140, GFI = 0.945, AGFI = 
0.909, CFI = 0.989, RMSEA = 0.044 and RMR = 0.013. The factor that has the most influence on the 
effectiveness of the organization is innovation capability, human capital and knowledge management 
respectively. Human capital influences knowledge management and indirectly affects innovation 
capability through knowledge management, and knowledge management affects the innovation 
capability directly and indirectly through the change management. 
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1.  บทนํา 
ในการบริหารงานในองค์กร มีปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ทุนมนุษย์ คือทรัพยากร
ที่สําคัญมากที่สุดขององค์กร ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็น
อย่างมากต่อการขับเคล่ือนองค์กร เพราะผลการ
ดําเนินงานขององค์กรได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทุน
มนุษย์ [1] การพัฒนาทุนมนุษย์ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององค์กร [2] ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงการ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ให้เกิดมิติความสัมพันธ์ในองค์กร
ยังส่งต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กฟผ. [3] 
นอกจากน้ัน ทุนมนุษย์ยังก่อให้เกิดกิจกรรมที่ เป็น
นวัตกรรมในองค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมนั้นในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้
มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับของ
ตัวเอง [4] การที่องค์กรมีทรพัยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จะ
ส่งผลให้เกิดกระบวนการในการจัดการความรู้ เพราะการ
จัดการความรู้ ในองค์กรเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมและจัดการกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร เป็น
ส่ิงที่สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพขององค์กรและเกิด
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร [5] และองค์กรยัง
สามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันโดยการจัดการ
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้รวมถึงการปรับการเรียนรู้ 
การแบ่งปันความรู้ขององค์กรและการนําความรู้กลับมา
ใช้ใหม่ [6] เมื่อมีการจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กรย่อม
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อองค์กร การเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ทดสอบแนวคิดใหม่วิวัฒนาการ
และการปรับตัวของพนักงานและองค์กร ซึ่งองค์กร
จําเป็นต้องมีการจัดการการเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
มากพอเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่จะส่งผลต่อการ
ดําเนินการขององค์กร [7] , [8], [9] 

องค์กรควรมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในองค์กร ทั้งในเรื่องความปลอดภัย การเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ และเรื่องอื่น ๆ ในบริบทที่ เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กร  โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสบการณ์ ทักษะ ความคิดริ เริ่มและความคิด
สร้างสรรค์ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างกําไรหรือ
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมขององค์กร [10] , [11] ศักยภาพ

ทางนวัตกรรมขององค์กรเป็นส่ิงสําคัญที่ส่งผลต่อการเกิด
นวัตกรรมขององค์กร  

ศักยภาพทางนวัตกรรม  คือ ความคิดสร้างสรรค์และ
การจัดโครงสร้างวัฒนธรรมโดยผู้นําเปิดโอกาสให้พนักงาน
ในองค์กรมีส่วนร่วมและได้รับการพัฒนาความรู้ ซึ่งจะมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรในด้านต่าง ๆ 
ศักยภาพทางนวัตกรรมนั้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร การที่องค์กรมีศักยภาพทางนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง
และมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กร ที่ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
ขององค์กรได้ [12] , [13] , [14]  นอกจากนั้นการที่องค์กร
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจะส่งผลให้มีศักยภาพทาง
นวัตกรรมที่ดีขึ้น  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทําการศึกษาในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกจิขนาดใหญ่ที่มี
หน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย การบริหารงานใน
องค์กรจึงจําเป็นต้องมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยชิ้นนี้จึง
ทําการศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานในองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โดยสนใจศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ 
และศักยภาพทางนวัตกรรม 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

2.1  เพื่อศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ การจัดการ
ความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม ต่อประสิทธิผลของ
องค์กร 

2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การจัดการ
ความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม 

2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ 
ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง 

 
3.  สมมติฐานการวิจยั 

3.1  ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทาง
นวัตกรรมมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์กร 

3.2  การจัดการความรู้มีผลทางบวกต่อการจัดการ
การเปล่ียนแปลง 

3.3  การจัดการการเปล่ียนแปลงมีผลทางบวกต่อ
ศักยภาพทางนวัตกรรม 

สามารถแสดงได้ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปที่ 1 
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4.  วธิีการ
การวิจ

ทบทวนวร
ใช้ในการอ
สร้างแบบ
เครื่องมือ 
IOC) โดย
คําถามที่น
กําหนดมีค
การทดสอ
สัมประสิท
Coefficie
กลุ่มตัวอย
ซึ่งค่าคําน

ประชา
ผลิตแห่งป
จํานวน 2
แบ่งเขตพื้
ภาคเหนอื
กลาง กรุง
ทําการสุ่ม
เขตต่าง ๆ

ใช้สถิติ
วิเคราะห์
โครงสร้าง
(Structur
 
5.  ผลกา

จากผล
กับข้อมูลเ

รูปที่ 1 กร

รดําเนินการวจิั
จัยน้ีใช้วิธีการ
รรณกรรมเพื่อสั
อธิบายและพยา
บสอบถาม ทําก

(Index of It
ยนําไปเสนอต่อ
นํามาใช้ในเครื่อ
ค่าเฉล่ีย 0.5 ขึ้น
อบหาความเช่ือม
ทธิ์อัลฟาของคร
ent) ด้วยการน
ย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
นวณที่ได้ต้องมา
ากรที่ใช้ในการ
ประเทศไทยที่อยู
0,313 คน  ทํา

พื้นที่ระบบไฟฟ้
อ ภาคตะวันออ
เทพมหานครแล

มตัวอย่างโดยวิธี
ๆ ที่มีหน่วยงาน
ติเชิงพรรณนา 
ห์ข้อมูล และวิ
ด้วยโปรแกรมวิ

ral Equation M

รวิจยั 
ลการวิเคราะห์
เชิงประจักษ์ โม

รอบแนวคิดการวิ
 

จยั  
วิจัยเชิงปริมา
สังเคราะห์และส
ากรณ์ตัวแปรต่
การตรวจสอบค
em-objective
อผู้เชี่ยวชาญทั้ง
องมือมีค่าเฉลี่ย
นไป) จากนั้นนํ
มั่นของแบบสอ
รอนบาค (Cro
นําแบบสอบถา

มตัวอย่างที่ศึกษ
ากกว่า 0.80 
รวิจัย คือ พนัก
ยู่ตามหน่วยงาน
าการสุ่มแบบแ
าของกฟผ. ทั้ง
กเฉียงเหนือ ภ

ละปริมณฑลและ
ธีการสุ่มอย่างง่
นของกฟผ.จํานว

(Descriptive 
วิเคราะห์โมเด
วเิคราะห์ข้อมูล
Model : SEM

พบว่า โมเดลมี
มเดลมีนัยสําคัญ

วิจัย 

ณ โดยศึกษาแ
สร้างตัววัดสําห
าง ๆ นําผลที่ได
ความเที่ยงตรงข
e Congruenc
งหมด 7 ท่าน
ย 0.95 (เกณ
นําแบบสอบถาม
อบถามโดยวิธีหา
nbach’s Alp
ามไปทดลองใช้
ษาจํานวน  60 

งานการไฟฟ้าฝ
นต่าง ๆ ทั่วประ
แบ่งชั้นภูมิตามก
งหมด 6 เขต 
าคตะวันออก ภ
ะภาคใต้ หลังจาก
ายจากจังหวัดต
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รูปที่ 2 ผลวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างของปัจจยัที่มีอทิธพิลตอ่ประสิทธิผลขององค์กร 
 

 ตัวแปรที่สามารถอธิบายปัจจัยด้านศักยภาพทาง
นวัตกรรมเรียงจากมากไปน้อย คือ ความสามารถของ
องค์กร (OC) มีค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลเท่ากับ 0.92 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี (TC) มีค่า 0.91 ความ 
สามารถในการจัดการ (MC) มีค่า 0.89 และ ความสามารถ
ของบุคลากร (HCB) มีค่า 0.84 ตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ปัจจัยด้านการจัดการการเปล่ียนแปลง เรียงจากมากไป
น้อย คือ การจัดการสื่อสารในองค์กร (OCM) การจัด
ระเบียบผลลัพธ์การเปล่ียนแปลง (OCR) การจัดการการ
รับรู้การเปล่ียนแปลง (CMA) และ การจัดการกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (MP) มีค่าเท่ากันที่ 0.88 และ การจัดการ
การวิเคราะห์และกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง (AC) 
นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า ทุนมนุษย์มีอิทธิพล
ทางบวกต่อการจัดการความรู้ และอิทธิพลทางบวกต่อ
ศักยภาพทางนวัตกรรม  
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

6.1  ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิผลของ 
องค์กรคือ ทุนมนุษย์ เพราะทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการปรับปรุงสินทรัพย์ขององค์กรเน่ืองจากเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน มีการศึกษาด้านทุน
มนุษย์ในวงกว้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์กับ
ประสิทธิผลขององค์กรในด้านการสร้างการแข่งขันที่มี

ประโยชน์ต่อองค์กร และส่งผลสําคัญต่อทุกภาคส่วนของ
องค์กร นอกจากน้ียังค้นพบว่าหากทุนมนุษย์ในองค์กรมี
ความสามารถด้านนวัตกรรมจะยิ่งส่งผลให้องค์กรมีความ 
สามารถในการแข่งขันมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของ
ทุนมนุษย์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์กรซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังการดําเนินการขององค์กร การที่องค์กร
มีทุนมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาจะทําให้มีความสามารถใน
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทําให้
องค์กรมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการที่ทุนมนุษย์
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนอกจากส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรยังส่งผลต่อความพึงพอใจของ 
ตัวบุคลากรเองอีกด้วย [15], [16]  

ปัจจัยด้านความรู้ ส่ งผลต่อความสามารถด้าน
นวัตกรรมในองค์กร การขาดปัจจัยด้านความรู้จะเป็น  
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรซึ่ง
กิจกรรมทางการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการสร้างความรู้ การรวม
ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
นวตักรรมและประสิทธิผลขององค์กร [17] , [18] 

6.2  บริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการ 
เปล่ียนแปลงในองค์กรคือ ความเข้าใจในการได้รับความรู้ 
การแสวงหาความรู้ นั่นคือการที่องค์กรเกดิการเปล่ียนแปลงนั้น 
การทําให้บุคลากรรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงพร้อมหา
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือในการเปล่ียนแปลง
เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีในการรับมือต่อความ
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดใน
กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่ิงที่สามารถช่วยให้การดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีนั้นคือการจัดการ
ความรู้ขององค์กร  

6.3 การจัดจัดการความรู้ที่ดีนั้นจะส่งผลให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ
สามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงได้อย่างดี และจาก
การศึกษาพบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง การริเริ่มให้
เกิดนวัตกรรมเพ่ิมเติมจะมีประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการมากขึ้นเกิดเป็นการเปล่ียนแปลงที่มีทิศทางไป
ในทางที่ดีขึ้น [19], [20], [21] 

จากการวิจัยพบว่า  ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ 
ศักยภาพทางนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรทั้งในทั้งตรงและทางอ้อม ดังนั้นการที่องค์กร
สามารถควบคุมและจัดการปัจจัยต่างให้ดี ย่อมส่งผลให้
องค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิขององค์กร
นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ทําการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้
และการวิจัยนี้ยังไม่ได้ทําการเจาะลึกถึงประเด็นของผล
ของการจัดการความรู้ที่ส่งต่อประสิทธิผลขององค์กร 
อาจยังมีบางแง่มุมของการจัดการความรู้ที่สามารถส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลขององค์กรได้ ซึ่งจะได้ทําการศึกษา
ในโอกาสต่อไป รวมถึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในแง่
ประเด็นผลของทุนมนุษย์ที่มีต่อศักยภาพทางนวัตกรรม
ขององค์กร 
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