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อิทธิพลของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้ ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
ต่อประสิทธิผลขององค์กรในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าไทย
กรณีศึกษา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
นิพันธ์ ประวัตเิ จริญวิทย์1* สุพตั รา ปราณี2 ธนพล ก่อฐานะ2 และ บัณฑิต ผังนิรนั ดร์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรมต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม และ 3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้ ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดการวิจัยได้จาก
การทบทวนทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง 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 การจัดการความรู้ส่งผลต่อศักยภาพทางนวัตกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการจัดการการเปลี่ยนแปลง
คําสําคัญ: ทุนมนุษย์, การจัดการความรู,้ ศักยภาพทางนวัตกรรม, ประสิทธิผลขององค์กร
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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
อย่ า งมากต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร เพราะผลการ
ดําเนิ นงานขององค์ กรได้ รับอิทธิ พลอย่ างมากจากทุ น
มนุษย์ [1] การพัฒนาทุนมนุษย์ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ดํ าเนิ นงานขององค์ กร [2] ในการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การพั ฒนาทุ นมนุ ษย์ รวมถึ งการ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ให้เกิดมิติความสัมพันธ์ในองค์กร
ยั ง ส่ ง ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของ กฟผ. [3]
นอกจากนั้ น ทุ น มนุ ษ ย์ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
นวัตกรรมในองค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมนั้นในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้
มี ความโดดเด่ นและมี เอกลั ก ษณ์ ที่ เป็ นแบบฉบั บของ
ตัวเอง [4] การที่องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ จะ
ส่งผลให้เกิดกระบวนการในการจัดการความรู้ เพราะการ
จัดการความรู้ ในองค์ กรเป็ นกระบวนการที่ก่ อให้เกิ ด
นวัตกรรมและจัดการกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร เป็น
สิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพขององค์ ก รและเกิ ด
กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญขององค์กร [5] และองค์กรยัง
สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการจัดการ
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้รวมถึงการปรับการเรียนรู้
การแบ่งปันความรู้ขององค์กรและการนําความรู้กลับมา
ใช้ใหม่ [6] เมื่อมีการจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กรย่อม
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ ทดสอบแนวคิดใหม่วิวัฒนาการ
และการปรั บ ตั ว ของพนั ก งานและองค์ ก ร ซึ่ ง องค์ ก ร
จําเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
มากพอเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การ
ดําเนินการขององค์กร [7] , [8], [9]
องค์กรควรมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในองค์ ก ร ทั้ ง ในเรื่ อ งความปลอดภั ย การเพิ่ ม ทั ก ษะ
ความรู้ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ในบริ บ ทที่ เ ป็ น การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ร โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสบการณ์ ทั ก ษะ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และความคิ ด
สร้างสรรค์ เพราะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างกําไรหรือ
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมขององค์กร [10] , [11] ศักยภาพ
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ทางนวัตกรรมขององค์กรเป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อการเกิด
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.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มี
หน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย การบริหารงานใน
องค์กรจึงจําเป็นต้องมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยชิ้นนี้จึง
ทํ า การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดําเนินงานในองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยสนใจศึกษาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ การจัดการความรู้
และศักยภาพทางนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ การจัดการ
ความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม ต่อประสิทธิผลของ
องค์กร
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์ การจัดการ
ความรู้และศักยภาพทางนวัตกรรม
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการความรู้
ศักยภาพทางนวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และศักยภาพทาง
นวัตกรรมมีผลทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์กร
3.2 การจัดการความรู้มีผลทางบวกต่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
3.3 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีผลทางบวกต่อ
ศักยภาพทางนวัตกรรม
สามารถแสดงได้ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 กรรอบแนวคิดการวิวิจัย
4. วิธีการรดําเนินการวิจัจยั
การวิจจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาแและ
ทบทวนวรรรณกรรมเพื่อสังเคราะห์และสสร้างตัววัดสําหหรับ
ใช้ในการออธิบายและพยาากรณ์ตัวแปรต่าง ๆ นําผลที่ไดด้ไป
สร้างแบบบสอบถาม ทําการตรวจสอบค
ก
ความเที่ยงตรงขของ
เครื่องมือ (Index of Item-objectivee Congruencce :
IOC) โดยยนําไปเสนอต่อผู
อ ้เชี่ยวชาญทังหมด
้ง 7 ท่าน ซึ่ง
คําถามที่นนํามาใช้ในเครื่องมื
อ อมีค่าเฉลีย่ 0.95 (เกณ
ณฑ์ที่
กําหนดมีคค่าเฉลี่ย 0.5 ขึ้นไป)
น จากนั้นนําแบบสอบถามมทํา
การทดสออบหาความเชื่อมัม่นของแบบสออบถามโดยวิธีหาาค่า
สัมประสิททธิ์อัลฟาของครรอนบาค (Cronbach’s Alppha
Coefficieent) ด้วยการนนําแบบสอบถาามไปทดลองใช้ช้กับ
กลุ่มตัวอยย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตั
ม วอย่างที่ศึกษาจํ
ษ านวน 60 คน
ซึ่งค่าคํานนวณที่ได้ต้องมาากกว่า 0.80
ประชาากรที่ใช้ในการรวิจัย คือ พนักงานการไฟฟ้าฝฝ่าย
ผลิตแห่งปประเทศไทยที่อยู่ตามหน่วยงานนต่าง ๆ ทั่วประะเทศ
จํานวน 20,313 คน ทําการสุ
า ่มแบบแแบ่งชั้นภูมิตามกการ
แบ่งเขตพืพื้นที่ระบบไฟฟ้าของกฟผ. ทังหมด
้ง 6 เขต คือ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภภาค
กลาง กรุงเทพมหานครแลละปริมณฑลและะภาคใต้ หลังจากกนั้น
ทําการสุ่มมตัวอย่างโดยวิธีธีการสุ่มอย่างง่ายจากจังหวัดตตาม
เขตต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานนของกฟผ.จํานววน 420 คน
ใช้สถิตติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิ เ คราะห์ห์ ข้ อ มู ล และวิวิ เ คราะห์ โ มเดดลจํ า ลองสมกการ
โครงสร้างด้วยโปรแกรมวิวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ
ล
ติสําเร็จจรูป
(Structurral Equation Model
M
: SEM)
5. ผลการวิจยั
จากผลลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ออง
กับข้อมูลเเชิงประจักษ์ โมมเดลมีนัยสําคัญทางสถิ
ญ
ติที่ .001
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ค่าไคสแควร์
ไ
(  2 ) มีค่าเท่ากั ับ 253.537 ค่าไคสแควร์
d ) มีค่าเท่ากั บ 1.811 (เกณฑ
สัมพั
ม ทธ์ (  2 / df
ฑ์ที่กําหนด
 2 / df < 3) ค่าองศาอิสสระ ( df ) เทท่ากับ 140
สออดคล้องกับข้อมูมลเชิงประจักษษ์ ค่าดัชนีวัดระดั
ร บความ
สอดคล้อง (GFI) มีค่า 0.945 ค่าดัชนีวัดระดั
ร บความ
สอดคล้องที่ปรับแก้
แ แล้ว (AGFI) มีค่า 0.909 ค่าดัชนีวัด
ระดับความสอดคคล้องเปรียบเทีทียบ (CFI) มีค่า 0.989
(เกณฑ์ที่กําหนด GFI, AGFI, CFFI > 0.90) ผลลสอดคล้อง
กั บข้
บ อ มู ล เชิ ง ปรระจั ก ษ์ ค่ า คววามคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพาราามิเตอร์ (RMSEEA) มีค่า 0.0444 (เกณฑ์ที่
กําหนด RMSEA < 0.05 ) ค่าดัชชนีวัดค่าเฉลี่ยส่สวนที่เหลือ
จากกการเปรียบเทียบขนาดของคความแปรปรวนนและความ
แปปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรขอองประชากร (RRMR) มีค่า
0.0013 (เกณฑ์ที่กําหนด RMR < 0..08) จากผลการรวิจัย พบว่า
5.1 ทุนมนุษย์ การจัดการคความรู้และศักยภาพทาง
ย
นวััตกรรมมีผลทาางบวกต่อประสิสิทธิผลขององค์กร โดย
ปัจจั
จ ยที่ส่งผลต่อประสิ
ป ทธิผลขอององค์กร(OE) เรียงจาก
มากไปน้อย คือ ศักยภาพทางนนวัตกรรม (IC) มีค่า
สัมประสิ
ม ทธิ์ของอิอิทธิพลเท่ากับ 0.45 ทุนมนุ
ม ษย์ (HC)
มีค่คา่ สัมประสิทธิของอิ
์ข ทธิพลเท่าากับ 0.28 และการจัดการ
ความรู้ (KM) มีคาสั
่า มประสิทธิ์ขของอิทธิพลเท่ากั
า บ 0.26
ทีระดั
่ร บนัยสําคัญทางสถิ
ท ติ .01
5.2 การจัดการความรู้ส่งผลลทางบวกต่อกาารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง โดยมีค่าสัมปรระสิทธิ์ของอิทธิพลเท่ากับ
0.991 ที่ระดับนัยสํสาคัญทางสถิติ .01
5.3 การจัดการการเปลี่ยนแแปลงส่งผลทางงบวกต่อ
ศักยภาพทางนวั
ก
ตกรรม
ต
โดยมีค่าาสัมประสิทธิของอิ
์ข ทธิพล
เท่ากั
า บ 0.11 ที่ระดั
ะ บนัยสําคัญททางสถิติ .01
และจากผลกการวิ จั ย ของปัปั จจั ยแต่ ละปัจจั
จ ยพบว่ า
ตัวแปรที่สามารถถอธิบายปัจจัยยด้านทุนมนุษย์เรียงจาก
มากไปน้อย คือ การพั
ก ฒนาทรัพพยากรมนุษย์ (HHRD) มีค่า
สัมประสิ
ม ทธิ์ของอิทธิพลเท่ากับ 00.77 ความคิดและทั
แ ศนคติ
(MA) มีค่า 0.74 ความรู้ (KN) มี ค่า 0.71 และทักษะและ
ประสบการณ์ มีค่คา 0.62 ตัวแปปรที่สามารถอธิธิบายปัจจัย
ด้านการจัดการความรู้เรียงจาก มากไปน้อยคือ การได้มา
ซึ่งความรู้ (KL) มีค่าสัมประสิทธิ์ ของอิทธิพลเทท่ากับ 0.89
การใช้งานความรูรู้ (KA) มีค่า 0.88 การแบ่งปั
ง นความรู้
(KSS) มีค่า 0.87 และ
แ การสร้างคความรู้ (KC) มีค่คา 0.84
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รูปที่ 2 ผลวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ตั วแปรที่ สามารถอธิ บายปั จจั ยด้ านศั กยภาพทาง
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
ปัจจัยด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง เรียงจากมากไป
น้อย คือ การจัดการสื่อสารในองค์กร (OCM) การจัด
ระเบียบผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (OCR) การจัดการการ
รับรู้การเปลี่ยนแปลง (CMA) และ การจัดการกระบวนการ
ปรับเปลี่ยน (MP) มีค่าเท่ากันที่ 0.88 และ การจัดการ
การวิเคราะห์และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (AC)
นอกจากนี้ จากการวิ จั ยยั งพบว่ า ทุ นมนุ ษ ย์ มี อิ ทธิ พล
ทางบวกต่อการจัดการความรู้ และอิทธิพลทางบวกต่อ
ศักยภาพทางนวัตกรรม
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิผลของ
องค์กรคือ ทุนมนุษย์ เพราะทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการปรับปรุงสินทรัพย์ขององค์กรเนื่องจากเป็น
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน มีการศึกษาด้านทุน
มนุษย์ในวงกว้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทุนมนุษย์กับ
ประสิทธิผลขององค์กรในด้านการสร้างการแข่งขันที่มี
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ประโยชน์ต่อองค์กร และส่งผลสําคัญต่อทุกภาคส่วนของ
องค์กร นอกจากนี้ยังค้นพบว่าหากทุนมนุษย์ในองค์กรมี
ความสามารถด้านนวัตกรรมจะยิ่งส่งผลให้องค์กรมีความ
สามารถในการแข่งขันมากขึ้น การพัฒนาศักยภาพของ
ทุนมนุษย์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์กรซึ่งจะ
ส่งผลต่อเนื่องไปยังการดําเนินการขององค์กร การที่องค์กร
มีทุนมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาจะทําให้มีความสามารถใน
ดํ าเนิ นงานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นและทํ าให้
องค์กรมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการที่ทุนมนุษย์
ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และนอกจากส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลขององค์กรยั งส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ตัวบุคลากรเองอีกด้วย [15], [16]
ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถด้ า น
นวัตกรรมในองค์กร การขาดปัจจัยด้านความรู้จะเป็น
อุปสรรคต่อประสิทธิภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรซึ่ง
กิจกรรมทางการจัดการนวัตกรรมส่งผลต่อนวัตกรรมและ
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการสร้างความรู้ การรวม
ความรู้และการประยุกต์ใช้ความรู้มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
นวัตกรรมและประสิทธิผลขององค์กร [17] , [18]
6.2 บริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรคือ ความเข้าใจในการได้รับความรู้
การแสวงหาความรู้ นั่นคือการที่องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
การทํ า ให้ บุ คลากรรั บรู้ ถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพร้ อ มหา
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือในการเปลี่ยนแปลง
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มที่ ดี ใ นการรั บมื อต่ อความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดใน
กระบวนการการจัดการการเปลี่ยนแปลงคือการดําเนินการ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยให้การดําเนินการ
การเปลี่ ย นแปลงเป็ น ไปในทางที่ ดี นั้ นคื อ การจั ด การ
ความรู้ขององค์กร
6.3 การจัดจัดการความรู้ที่ดีนั้นจะส่งผลให้เกิดการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและ
สามารถดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงได้ อย่ า งดี และจาก
การศึกษาพบว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง การริเริ่มให้
เกิดนวัตกรรมเพิ่มเติมจะมีประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจการมากขึ้ นเกิ ดเป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ มีทิ ศทางไป
ในทางที่ดีขึ้น [19], [20], [21]
จากการวิ จั ยพบว่ า ทุ นมนุ ษย์ การจั ดการความรู้
ศั กยภาพทางนวั ตกรรมมี อิ ทธิ พลต่ อประสิ ทธิ ผลของ
องค์ กรทั้ งในทั้ งตรงและทางอ้ อม ดั งนั้ นการที่ องค์ กร
สามารถควบคุมและจัดการปัจจัยต่างให้ดี ย่อมส่งผลให้
องค์กรมีการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน
7. ข้อเสนอแนะ
อาจมี ปั จจั ยอื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ขององค์ กร
นอกเหนือจากปัจจัยที่ได้ทําการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้
และการวิจัยนี้ยังไม่ได้ทําการเจาะลึกถึงประเด็นของผล
ของการจั ดการความรู้ ที่ส่ งต่ อประสิทธิ ผลขององค์ กร
อาจยังมีบางแง่มุมของการจัดการความรู้ที่สามารถส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลขององค์กรได้ ซึ่งจะได้ทําการศึกษา
ในโอกาสต่ อไป รวมถึ งควรมี การศึ กษาเพิ่ มเติ มในแง่
ประเด็นผลของทุนมนุษย์ที่มีต่อศักยภาพทางนวัตกรรม
ขององค์กร
8. เอกสารอ้างอิง
[1] F. J. Augusto, C. Eduardo and C. Jorge,
"Human capital, social capital and
organizational performance," Management
Decision, vol. 52, no. 2, pp. 350-364, 2014.

_20-0823(001-240).indd 29

[2] C. Zahid Ali, T. Sareeta and B. Manisha,
"Impact of Human Capital Variables on the
Effectiveness of the Organizations," Pakistan
Journal of Commerce and Social Sciences,
vol. 9, no. 1, pp. 228-240, 2015.
[3] C. Rodwong, "Working behavior and
effectiveness of the Electricity Generating
Authority of Thailand," 2017. (in Thai)
[4] A. K. Bilge and O. E. Tanyel, "Human Capital
and Innovation Capacity of Firms in Defense
and Aviation Industry in Ankara," Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 195,
pp. 1583-1592, 2015.
[5] I. Stoyanov, "Human Capital and Knowledge
Management in Innovative Organizations,"
KSI Transactions on Knowledge Society, vol.
7, no. 4, pp. 23-29, 2014.
[6] R. Farooq, "Developing a conceptual
framework of knowledge management,"
International Journal of Innovation Science,
vol. 11, no. 1, pp. 139-160, 2019.
[7] A. Mohammed, S. Konstantinos and T.
Christos, "A conceptual lean implementation
framework based on change management
theory," Procedia CIRP, vol. 72, p. 1160–
1165, 2019.
[8] S. Pournima and F. Nirodha Gayani, "Change
management framework to enable
sustainable outsourcing of facilities
management services," Built Environment
Project and Asset Management, vol. 6, no.
3, pp. 317 - 331, 2016.
[9] P. Supattra, "Management innovation and
dynamic capabilities that affect the
performance of small and medium-sized
enterprises (SMEs), the construction
business," King Mongkut's University of
Technology North Bangkok International

9/11/2563 BE 17:31

30

Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 11 No. 2 May – August, 2020

Journal of Applied Science and Technology,
vol. 10, no. 3, pp. 163-175, Jul.-Sep., 2017.
(in Thai)
[10] K. N. Stephen, B. Waswa, T. Venancio and M.
N. Joseph, "Board role performance in,"
Social Responsibility Journal, vol. 10, no. 4,
pp. 646 - 673, 2014.
[11] C. Ming‐Huei and C. Yu‐Yu, "The impacts of
human capital in enhancing new venture's
performance: Competence, motivation and
creativity," Journal of Knowledge-based
Innovation in China, vol. 5, no. 2, pp. 146168, 2013.
[12] S. Minna, "Innovation capability for SME
success: perspectives of financial and
operational performance," Journal of
Advances in Management Research, vol. 11,
no. 2, pp. 163-175, 2014.
[13] R. R.P. Jayani and H. Yan, "Relationship
between innovation capability, innovation
type, and firm performance," Journal of
Innovation & Knowledge, vol. 3, p. 44–55,
2018.
[14] P. A. Zawislak, E. M. Fracasso and J. TelloGamarra, "Technological intensity and
innovation capability in industrial firms,"
Innovation & Management Review, 2018.
[15] P. Mohammad and N. Sadegheh
Hosseinzadeh, "A Review of the Role of
Human Capital in the Organization,"
Procedia - Social and Behavioral Sciences,
p. 249 – 253, 2016.
[16] C. Zahid Ali, T. Sareeta and B. Manisha,
"Impact of Human Capital Variables on the
Effectiveness of the Organizations," Pakistan
Journal of Commerce and Social Sciences,
vol. 9, no. 1, pp. 228-240, 2015.

_20-0823(001-240).indd 30

[17] M. Amirhosein, N. Saghi, M. Mahmoud and
D. Mohammad, "The Relationship Between
Knowledge Management and Innovation
Performance," Journal of High Technology
Management Research, vol. 29, no. 1, pp.
12-26, 2018.
[18] Y. Maha Mohammed, S. M. M. Sany, R. O.
Abdul and S. Yaty, "Does Interaction
between TQM Practices and Knowledge
Management Processes Enhance the
Innovation Performance?," International
Journal of Quality & Reliability
Management, vol. 34, no. 7, pp. 955-974,
2017.
[19] A. Faraci and A. Basile, "Aligning
management model and business model in
the management innovation perspective:
the role of managerial dynamic capabilities
in the organizational change," Journal of
Organizational Change Management, vol.
28, no. 1, 2015.
[20] M. Rahman, I. A. Kashif, B. U. Raza and U.
Aslam, "Knowledge Management Strategy:
An Organizational Change Prospective,"
Journal of Enterprise Information
Management, vol. 30, no. 2, pp. 335-351,
2017.
[21] R. Fariza Hanim, Y.-T. S. Peter and L. C.
James, "Change Readiness: Creating
Understanding and Capability for the
Knowledge Acquisition Process," Journal of
Knowledge Management,, vol. 19, no. 6, pp.
1204-1223, 2015.

9/11/2563 BE 17:31

