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บทน�ำ
ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น ปัจจัยส�ำคัญ
ประการหนึ่งที่จะท�ำให้ธุรกิจอยู่รอดในการแข่งขันและเติบโต
ได้ในระยะยาวขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ขององค์กร ธุรกิจต่างๆ จึง
พยายามที่ค้นหากลยุทธ์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับทุกด้านของการจัดการทรัพยากรบุคลากรเพื่อ
บรรลุความได้เปรียบในการแข่งขัน (Armstrong & Taylor,
2014) ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองที่ใช้
ทรัพยากรระบุวา่ ความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดขึน้ ได้หาก
บริษัทมีทรัพยากรที่มีคุณค่าหายากและมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
ลอกเลียนแบบ แนวทางการจัดการทรัพยากรควรสอดคล้อง
กับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร (Fombrun, Tichy, & Devanna,
1984) และการลงทุนในทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นที่มาของ
"ความได้เปรียบด้านทุนมนุษย์" (Boxall & Purcell, 2016)
นอกจากนั้นการจัดการทรัพยากรบุคคลมีผลกระทบทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อบุคลากรและผลการจัดการโซ่อปุ ทาน โดย
การจัดการการด�ำเนินงานของโซ่อปุ ทานทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิผลการจัดการโซ่อุปทานโดยตรง
แต่ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและผลประกอบการ
ธุรกิจขององค์กรด้วย (Gomez-Cedeno, Castan-Farrero,
Guitart-Tarres, & Matute-Vallejo, 2015)
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้หรือ
ทั ศ นคติ ข องการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ สามารถ
น� ำ ไปใช้ ใ นการวางแผนและปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ วัดผลการรับรูห้ รือทัศนคติเกีย่ วกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรในองค์กรธุรกิจต่างๆ
2. เพื่ อ พั ฒ นาแบบจ� ำ ลองสมการโครงสร้ า งของ

อิทธิพลการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบ
จ�ำลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการทรัพยากร
บุคคลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. เพื่อยืนยันสมมติฐานของอิทธิพลของการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลต่อผลปฏิบัติงานของบุคลากร
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยประเด็นที่สนใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในครั้งนี้ จ�ำกัดไว้เพียง 6 ประเด็นที่ได้มีการ
ศึกษาแต่ละประเด็นอย่างแพร่หลายและสามารถสรุปจาก
วรรณกรรมที่อ้างถึงดังนี้
1. การจั ด การบุ ค ลากรสั ม พั น ธ์ (Employee
Relationship Management: ER) เป็นกระบวนการพลวัต
ของการจั ด การความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรกับบริษัท
(Bergeron, 2003) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวของบริษัทกับบุคลากร ช่วยให้ผู้จัดการสื่อสารกับ
ทีมงานของตน และสามารถจัดการบุคลากรให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายโดยรวมของธุรกิจ (Buttle, 2009) ประกอบด้วย
1.1) การสื่อสาร การจัดการบุคลากรสัมพันธ์เป็นการติดต่อ
สื่อสารระหว่างองค์กรและบุคลากร การสื่อสารประเภทที่มี
ความยืดหยุ่น ส่งเสริมและไม่บังคับ เพื่อการปรับปรุงความ
พึงพอใจของบุคลากร ในการสนับสนุนองค์กรเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย (Yongcai, 2010) โดยการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดของกลยุทธ์ด้านบุคลากรสัมพันธ์
(Rahman & Taniya, 2017) 1.2) การจัดการความขัดแย้ง
การไม่มีความขัดแย้ง เป็นทั้งตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างบริษัทและบุคลากร (Herington, Johnson, & Scott,
2009) และยังส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ
บริษัท (Chinomona & Sandada, 2013) 1.3) เป้าหมาย
และค่านิยมร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับบริษัท
สามารถคาดการณ์ ไ ด้ จ ากเป้ า หมายและค่ า นิ ย มร่ ว ม
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(Herington et al., 2009) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมีแนวโน้ม
ที่จะมีประสิทธิภาพด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและน�ำไปสู่
บทบาทความสัมพันธ์ที่ดี (Kantabutra & Avery, 2009)
ส่วนเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน จะบ่งบอกถึงการยอมรับระหว่าง
บุคลากรและองค์กร น�ำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรที่
ต้องการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Chinomona & Sandada,
2013) 1.4) ความไว้ใจ ความส�ำคัญของความไว้วางใจมีผล
ต่อความสัมพันธ์ซึ่งได้มีการยอมรับอย่างกว้างขวางและนิยม
ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร
(Huang, 1997) จึงถือได้ว่าความไว้วางใจเป็นกุญแจส�ำคัญ
ของการจัดการความสัมพันธ์ (Herington et al., 2009)
1.5) อ�ำนาจที่สมดุล ความไม่สมดุลของอ�ำนาจระหว่าง
บุคลากรและองค์กรส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระยะยาว
ภายในองค์กร ดังนั้น ถือได้ว่า อ�ำนาจที่สมดุลคือตัวบ่งชี้
ที่ ส� ำ คั ญ ของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากรกั บ องค์ ก ร
(Herington et al., 2009) 1.6) ความมุ่งมั่น การร่วมกันกับ
องค์กรในการบรรลุผลลัพธ์และเป้าหมายสูงสุด เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรและบุคลากร (Herington et al., 2009)
ความมุ่งมั่นท�ำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์
นั้นคุ้มค่า หากองค์กรมีการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว
บุคลากรก็จะมีความจงรักภักดีต่อองค์กร (Holtzhausen
& Fourie, 2009) 1.7) ความพึงพอใจของบุคลากร ถูกใช้
ในการวัดความสัมพันธ์เนื่องจากมีความส�ำคัญที่ยอมรับได้
และได้การยอมรับอย่างกว้างขวาง (Kim, 2007) 1.8) การ
มีส่วนร่วมในการควบคุม การปฏิบัติและผลงานเป็นระดับที่
คูส่ ญั ญามีความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมในการควบคุมและ
มักใช้ในการวัดความสัมพันธ์ (Kim, 2007) 1.9) ความผูกพัน
ความผูกพันของบุคลากรและองค์กร สามารถเปรียบเทียบ
กับทัศนคติเกี่ยวกับการท�ำงานอื่นๆ ได้ เช่น ความรู้สึกของ
บุคลากรและองค์กรเกี่ยวกับความรู้สึกถึงความเป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน (Wargborn, 2008) วรรณกรรมด้านจิตวิทยา
สังคมให้ความส�ำคัญกับความผูกพันอย่างมาก โดยความ
ผูกพันมีความส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ระยะยาวขององค์กร
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กับบุคลากร (Herington et al., 2009)
2. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development:
ED) เป็นกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า องค์กรมี
แรงงานที่มีความรู้และทักษะตามความต้องการ องค์กรควร
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา และคงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล
เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือเป็น
เป้าหมายส�ำคัญขององค์กร องค์กรควรใช้บคุ ลากรทีเ่ หมาะสม
ที่สุดตามความต้องการ และความคุ้มค่าของการจ้างงาน
บุคลากรควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเหมาะสม
พร้อมกับการประเมินความสามารถตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมต่อการ
แข่งขันในอุตสาหกรรม (Awasthi & Sharma, 2016) การ
ลงทุนในการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นหลักส�ำคัญในการรักษา
พัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของบุคลากรโดยรวม
(Harrison, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมที่ระบุว่า บุคลากรมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทางบวก
เมื่อองค์กรให้แรงจูงใจในรูปแบบของโอกาสในการพัฒนา
บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะใช้ความพยายามเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร ตามทฤษฎีการสนับสนุนขององค์กร (Rhoades &
Eisenberger, 2002) จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ อาจกล่าว
ได้วา่ การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2.1) การฝึกอบรม คือ
การใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและตามแผน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (Armstrong & Taylor, 2014) การ
ฝึ ก อบรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ ผลปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร เป็นพืน้ ฐานของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างเป็น
ระบบและเป็นทางการ โดยการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นผลจาก
การศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์และ
การวางแผน (Afaq & Khan, 2005) 2.2) การศึกษา เป็น
การพั ฒ นาความรู ้ ค่ า นิ ย มและความเข้ า ใจที่ จ� ำ เป็ น ใน
ทุกด้านของชีวิต มากกว่าความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมในหน้าที่การงาน (Armstrong & Taylor, 2014)
2.3) การเรียนรู้ คือกระบวนการที่บุคลากรได้พัฒนาความรู้
ใหม่ๆ ทักษะความสามารถและทัศนคติ (Armstrong &

Taylor, 2014) เป็นการสร้างขีดความสามารถในการสร้าง
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถสร้างได้ การเรียนรู้
จึงมักมีการประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม (Mondy
& Martocchio, 2016) 2.4) การพัฒนา เกี่ยวข้องกับ
การสร้างความมั่นใจว่า ความสามารถและศักยภาพของ
บุคลากรนั้นเติบโตขึ้นและตระหนักถึงการหาประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Armstrong & Taylor, 2014) และ
เป็นการเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากงานปัจจุบันและมีระยะยาว
มากขึ้น (Mondy & Martocchio, 2016) 2.5) การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาผู้น�ำ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญมักถูก
แยกออกมาเฉพาะ เนื่องจากการพัฒนาผู้น�ำ ผู้บริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญ ต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในมิติที่
ซับซ้อนกว่าการพัฒนาอืน่ กล่าวคือการเป็นผูน้ ำ� ผูบ้ ริหารและ
ผู้เชี่ยวชาญต้องการการพัฒนาทั้งมิติผู้น�ำและการบริหารทีม
สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ (Lertchai Suthammanon, 2017)
2.6) องค์การแห่งการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการ
เรียนรู้ขององค์กรและการพัฒนาบุคลากร สถานที่ที่องค์กร
จัดเตรียมไว้ให้เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเรียนรู้ จะช่วยให้บคุ ลากร
สามารถท�ำงานได้ดีขึ้น และส่งผลให้องค์กรทั้งหมดท�ำงาน
ได้ดีขึ้นด้วย (Singh, 2014)
3. การจัดการค่าตอบแทนและรางวัล (Employee
Compensation and Reward: EC) เป็นการก�ำหนดกลยุทธ์
และนโยบายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
คุณค่าของบุคลากรขององค์กร เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้าน
รางวัล ซึ่งมุ่งตอบสนองความต้องการทั้งขององค์กรและ
บุคลากร ดังนั้น การจัดการค่าตอบแทนและรางวัล สามารถ
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น พื้ น ฐานของความสั ม พั น ธ์ ใ นการจ้ า งงาน
(Armstrong & Taylor, 2014) โดยมีการแบ่งการจัดการ
ค่าตอบแทนและรางวัลเป็น 3.1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนมีคณุ ลักษณะขัน้ พืน้ ฐานบางอย่างทีท่ ำ� ให้บคุ ลากร
พึงพอใจในงาน ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัส แรงจูงใจ เบีย้ เลีย้ ง
การส่งเสริมการขาย การได้รับการยอมรับ และความมั่นคง
(Ibrar & Khan, 2015; Osibanjo, Adeniji, Falola, &

Heirsmac, 2014) 3.2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
การยกย่ อ งชมเชย โอกาสในการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง การมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
การเสนอข้อมูลย้อนกลับและข้อคิดเห็นปัญหาและแนวทาง
การแก้ไขการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ซึ่งน�ำไปสู่ความ
พึงพอใจในการท�ำงาน (Mondy & Martocchio, 2016)
รวมถึงความรู้สึกการบรรลุเป้าหมาย ประสบความส�ำเร็จ
การได้รับการยอมรับ การเติบโตในหน้าที่งานและความ
พึงพอใจ (Fareed, UlAbidan, Shahzad, & Umm-eAmen, 2013)
4. ความจงรักภักดี (Employee Loyalty: EL) เป็น
ความมุ่งมั่นโดยเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
แม้ อ าจต้ อ งเสี ย สละความสนใจเพื่ อ ตนเองมากกว่ า สิ่ ง ที่
ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ (Elegido, 2013) เป็นความสัมพันธ์
แข็งแกร่งที่ผูกบุคลากรกับองค์กร แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจาก
การที่บุคลากรอยู่กับองค์กรในระยะยาวก็ตาม แต่บุคลากร
ที่จงรักภักดีถือเป็นทรัพย์สินแก่องค์กร และองค์กรควร
เก็ บรั ก ษาไว้ เ พื่ อเป็ นกุ ญ แจสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ (Ong, Ong,
Zhang, Huey, & Hie, 2014) อาจกล่าวได้ว่า ความจงรัก
ภักดีประกอบด้วย 4.1) ความรู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันกับ
องค์กร ความจงรักภักดีเป็นจริยธรรมพื้นฐานในการแสวงหา
เป้าหมายส่วนบุคคลและกลุ่ม เป็นการยอมรับเป้าหมายและ
คุณค่าขององค์กร (Nippa & Hornung, 2014) 4.2) ความมุง่ มัน่
ต่อองค์กร ความเข้มแข็งในความจงรักภักดีของบุคลากร
สามารถก�ำหนดได้วา่ เป็นความผูกพันต่อองค์กรทางจิตวิทยา
(Antonova, 2016) ได้รับการก�ำหนดเป็นหลายมิติที่เกี่ยวข้อง
กับความจงรักภักดีของบุคลากรกับองค์กร และถูกระบุวา่ เป็น
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากร เนือ่ งจากความจงรักภักดี
ไม่สามารถตั้งเป็นค�ำถามที่แน่นอนได้ ความมุ่งมั่นจึงเป็น
ทัศนคติที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีของบุคลากร และเป็น
กระบวนการที่สมาชิกในองค์กรแสดงความห่วงใยและมุ่งมั่น
สร้างความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อองค์กร (Iqbal, Tufail,
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& Lodhi, 2015) 4.3) ความผูกพัน ความรู้สึกหรืออารมณ์
ความผูกพันถือเป็นความเชื่อในความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(Nippa & Hornung, 2014) และเป็นความปรารถนาที่จะอยู่
กับองค์กร (Davis-Blake, Broschak, & George, 2003) เป็น
พฤติกรรมที่สนับสนุนองค์กรและเป็นที่ประจักษ์เมื่อบุคลากร
อยู่กับองค์กรหนึ่งเป็นระยะเวลานาน (Kumar & Shekhar,
2012) 4.4) ความรู้สึกร่วมการเป็นเจ้าของ จะท�ำให้บุคลากร
มีทัศนคติในการดูแลและรับผิดชอบต่อองค์กร ซึ่งจะน�ำไปสู่
ความจงรักภักดีของบุคลากร การบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร (Manurung, 2017) นอกจากนั้น
ความจงรักภักดีของบุคลากร ยังหมายรวมถึงการมีส่วนร่วม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับองค์กร (Nippa & Hornung, 2014;
Rajput, Singhal, & Tiwari, 2016) 4.5) การทุ่มเท ความจงรัก
ภักดีของบุคลากรเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทุ่มเท ความ
พยายามอย่างไม่ลดละ (Chen, Tsui, & Farh, 2002) เป็น
การทุ่มเทอย่างสุดใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Nippa & Hornung,
2014) 4.6) การเสียสละและอุทิศตน ความจงรักภักดีเป็น
สัญญาจากบุคลากรที่มีต่อองค์กร ว่าจะไม่ก่อความเสียหาย
ต่อองค์กร เป็นการเสียสละตน และมีภาระผูกพันและการ
สมัครใจอุทิศตนต่อองค์กร (Chen et al., 2002; Nippa &
Hornung, 2014)
5. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing: KS)
เป็นความพยายามอย่างเป็นระบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้
มีการเคลื่อนย้าย เติบโตและสร้างมูลค่า (O'Dell & Hubert,
2011) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนความร่วมมือและ
มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
และสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรจ�ำนวนมากมักได้มา
จากการแบ่งปันความรู้ (Grosse-Heidermann, 2016) การ
แบ่งปันความรู้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของความพยายาม
ขององค์ ก รและบุ ค คลากรที่ จ ะเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาวิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพในการสร้างความรูใ้ หม่ๆ ผ่านโครงการส่งเสริม
กระบวนการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร (Shafieiyoun &
Safaei, 2013) การแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย 5.1) ผู้น�ำ
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การด�ำเนินการตามระบบการจัดการความรูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จ
จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้น�ำที่อยู่ระดับบนขององค์กร ที่สามารถ
ให้ความเป็นผู้น�ำที่แข็งแกร่งและทุ่มเทที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
เปลี่ยนแปลง (Bixler, 2002) ความเป็นผู้น�ำจึงถือเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยความส�ำเร็จของการจัดการความรู้ในองค์กร (Theriou,
Maditinos, & Theriou, 2011) 5.2) วัฒนธรรมองค์กร
เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในการจัดการความรู้ความสามารถ
(Rajneesh & Kaur, 2014) บุคลากรที่จะแลกเปลี่ยนความคิด
ข้อมูล และประสบการณ์ ต้องการสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
และวัฒนธรรมในองค์กรที่กระตือรือร้น และกระตุ้นความ
ร่วมมือในการแบ่งปันความรู้ (Grosse-Heidermann, 2016)
จึงถือได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการแบ่ งปั นความรู ้ของบุค ลากรในองค์กร
(Chumg, Seaton, Cooke, & Ding, 2016) 5.3) เทคโนโลยี
ช่วยให้มีโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการ
จัดการความรู้ภายในองค์กร (Bixler, 2002) 5.4) กลยุทธ์
การจัดการความรู้ เป็นแนวทางขององค์กรเพื่อน�ำไปสู่การ
จัดการทรัพยากรความรู้และความสามารถของบุคลากร
การจัดการความรู้ที่ดี เป็นกระบวนการถอดรหัส ถ่ายทอด
ความรู้ การรับข้อมูลในสถานที่ เวลา และผู้รับที่เหมาะสม
เพื่อความส�ำเร็จของวัตถุประสงค์องค์กร (Theriou et al.,
2011) 5.5) ความมั่ น คงและใฝ่ รู ้ บุ ค ลากรที่ ต ้ อ งการ
ความมั่นคง มักจะมีความสนใจใฝ่รู้ในระดับสูง ท�ำให้เกิด
ความสนใจในการค้ น หาความคิ ด และข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จาก
ผู้อื่น (Wang & Noe, 2010) 5.6) การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้การจัดการ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากร (Ince & Cemberci, 2011; Savolainen, 2017)
5.7) การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมงาน ทีมงานมีผลต่อการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในทีม หากองค์กรยิ่งมีทีมงาน
มายาวนานและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ก็ยิ่งเพิ่มการ
แบ่งปันความรู้ให้มากขึ้นในองค์กร (Wang & Noe, 2010)
5.8) โครงสร้างองค์กร เป็นสิ่งส�ำคัญในการสนับสนุนหรือเป็น

อุปสรรคในการสื่อสารข้ามแผนก (Grosse-Heidermann,
2016) และการแบ่งปันความรู้ อาจได้รับการอ�ำนวยความ
สะดวกโดยการลดขนาดโครงสร้างองค์กร (Wang & Noe,
2010)
6. ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร (Employee
Performance: EP) หมายถึงพฤติกรรมที่บรรลุผล เป็นทั้ง
พฤติกรรมและผลลัพธ์ ซึง่ เป็นผลจากความพยายามทางจิตใจ
และกายภาพ ซึง่ สามารถประเมินได้จากผลลัพธ์ (Armstrong
& Taylor, 2014) และเป็นงานที่ท�ำส�ำเร็จโดยบุคคลที่ได้รับ
การมอบหมายตามเวลาที่ก�ำหนด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึง่ วัดโดยผูบ้ งั คับบัญชาหรือองค์กรตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับ (Thao & Hwang, 2015) และเกี่ยวข้องกับปริมาณ
ผลผลิต คุณภาพของผลผลิต ความตรงต่อเวลาของผลผลิต
การมีส่วนร่วมในงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ที่เสร็จสมบูรณ์ (Mathis & Jackson, 2010) ประกอบด้วย
6.1) ผลการปฏิบัติงานด้านผลงาน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลาและด้านความคุ้มค่า
(United States Office of Personnel Management, 2017)
6.2) ผลการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กรและ
ความคิดสร้างสรรค์ ผลปฏิบตั งิ านของบุคลากรถือเป็นการวัด
พฤติกรรมของบุคลากร และการมีส่วนร่วมในองค์กรที่ส่ง
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จองค์กร (Titang, 2013) โดยการมี
ส่วนร่วมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน (Thao &
Hwang, 2015) และความคิดสร้างสรรค์ควรเป็นตัวชี้วัด
ผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะงานในลั ก ษณะส� ำ นั ก งาน
(Hakala, 2018) 6.3) ผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย มีการระบุว่าการเบี่ยงเบนจากนโยบายของบุคลากร
ในองค์กร มีผลต่อการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร (Hakala, 2018) 6.4) ผลการปฏิบัติงานด้าน
บุคลิกลักษณะส่วนตน เช่น บุคลากรส่วนใหญ่รู้วิธีแต่งกาย
ที่เหมาะสมกับการท�ำงาน แต่ในหลายองค์กรมีบุคลากร
บางส่วนแต่งกายไม่เรียบร้อย ซึ่งลักษณะที่ไม่เหมาะสมนี้

ส่งผลกระทบต่อผลปฏิบัติงานของบุคลากรคนอื่นๆ หรือ
ภาพลักษณ์ขององค์กร (Hakala, 2018) 6.5) ผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร
การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร ต้องการให้บุคลากร
มีการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์กรส่วนใหญ่จึงมักมี
การลงทุน และมีสว่ นร่วมต่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรมาก
โดยใช้ทักษะและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้กิจกรรม
บรรลุเป้าหมาย (Hameed & Waheed, 2011) 6.6) ผลการ
ปฏิบัติงานในด้านการกล้าแสดงความคิดเห็นของบุคลากร
การกล้าแสดงความคิดเห็นของบุคลากร ท�ำให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทั้งหมดเห็นข้อดีข้อเสียภายในองค์กร สามารถ
แก้ไขจุดอ่อนเหล่านั้น ส่งผลให้น�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น (Bambale, Kassim, & Musa, 2016)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคลและตัวแปรอื่นๆ
งานวิจัยด้านทรัพยากรบุคคลจ�ำนวนมากชี้ให้เห็นว่า
การบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
โดยงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการบริหารทรัพยากร
บุคคลกับประสิทธิภาพการท�ำงานและความจงรักภักดีของ
พนักงานบริษทั ดีสโตน จ�ำกัด จังหวัดสมุทรสาคร (Wantana
Tiwakalin & SomChai Lertpiromsuk, 2015) พบว่าการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากร โดยด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การท�ำงานของบุคลากรสูงสุด ตามด้วยด้านการวางแผน
ทรัพยากรบุคคล ในส่วนของความพึงพอใจของบุคลากร
งานวิจัยของ Hatane (2015) พบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรและผลปฏิบัติงานของบุคลากร มีบทบาทในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรการเรียนรู้ นอกจากนัน้
ระบบรางวัลยังช่วยเพิ่มการประยุกต์การใช้แนวคิดองค์กร
แห่ ง การเรี ย นรู ้ ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาความสามารถของ
บุคลากรทีส่ นับสนุนการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมในองค์กร
ความพยายามขององค์กรในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
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จะส่งผลให้เพิม่ ความพึงพอใจและผลปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ความพึงพอใจของบุคลากร
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรในการศึกษานี้ จะน�ำไปสูส่ มมติฐานของความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและสร้างแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุ
ส�ำหรับการศึกษาต่อไป
1. ความสัมพันธ์ของการจัดการบุคลากรสัมพันธ์
ความจงรักภักดี และการแบ่งปันความรู้
จากงานวิจัยเรื่อง ความจงรักภักดีของบุคลากรใน
โรงแรม Hungarian ในประเทศอังกฤษ Ineson, Benke, and
Laszlo (2013) พบว่าการรักษาบุคลากรและผลประโยชน์
ที่ เ ป็ น บวกจากการมี ส ่ ว นร่ ว มทางสั ง คมในที่ ท�ำ งาน ส่ ง
ผลกระทบต่อความจงรักภักดีของบุคลากรมากกว่าผลตอบแทน
ทางการเงิน และ Bloemer and Odekerken-Schroder
(2006) เสริมว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมีอิทธิพล
อย่างมากต่อความรู้สึกและการมีส่วนร่วมที่ดี ซึ่งมีบทบาท
ส�ำคัญในการสร้างพฤติกรรมความจงรักภักดีของบุคลากร
ส่ ว นในด้ า นการแบ่ ง ปั น ความรู ้ งานวิ จั ย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ล
ของการจั ด การบุ ค ลากรสัม พัน ธ์และการแบ่งปัน ความรู ้
ต่อผลปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ Kuzu
and Ozilhan (2014) พบว่าองค์ประกอบการจัดการบุคลากร
สัมพันธ์ ด้านบรรยากาศในการท�ำงาน การให้เกียรติใน
ที่ท�ำงาน การสนับสนุน ความยุติธรรม ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
อิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ในองค์กร ดังนั้น การจัดการ
บุคลากรสัมพันธ์ ถือเป็นดัชนีเพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ
ความนับถือ ความเชือ่ มัน่ ความยุตธิ รรม และความไว้วางใจ
ระหว่างบุคลากรกับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะความไว้วางใจ
ถือเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกันและเป็น
ลักษณะพืน้ ฐานของการท�ำงานร่วมกัน จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กร
ควรมีระบบการจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรรับรู้ถึงคุณค่าของการแบ่งปันความรู้
และตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของแต่ ล ะข้ อ มู ล ได้ โดย
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ความส�ำเร็จของการแบ่งปันความรูใ้ นองค์กร นอกจากจะขึน้ อยู่
กับปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังเกีย่ วข้องกับปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์กรอีกด้วย (Liao, Chang, Cheng, & Kuo,
2004) นอกจากนั้น การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ยังช่วยให้
บุคลากรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นให้กับบุคลากร และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
องค์กร การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ จึงควรมีการก�ำหนด
เป็นกลยุทธ์การปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล
2. ความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากร ความจงรัก
ภักดี และการแบ่งปันความรู้
จากงานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการทรัพยากรบุคคล
ที่มีต่อความจงรักภักดีของบุคลากร Saghier, Wahba, and
Aziz (2015) พบว่าการฝึกอบรมและพัฒนามีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความจงรักภักดีของบุคลากร ในงานวิจัยของ
Alhanshi and Albraiki (2015) ซึ่งท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
การแบ่งปันความรู้และการพัฒนาบุคลากร พบว่าปัจจัยด้าน
การแบ่งปันความรู้ ซึง่ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ
การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล ความยุติธรรมในกระบวนการ
การนิเทศ และข้อเสนอแนะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
พัฒนาบุคลากร
3. ความสัมพันธ์ของการจัดการค่าตอบแทนและ
รางวัล ความจงรักภักดี และการแบ่งปันความรู้
ในงานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของค่าตอบแทนทางตรง
และทางอ้อมต่อความจงรักภักดีของบุคลากร โดยใช้กรณี
ศึกษาของทรัพยากรบุคคลของบริษัท PT POS INDONESIA
(Manurung, 2017) ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุพบว่า
ค่าตอบแทนทางตรงและค่าตอบแทนทางอ้อมมีอิทธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของบุคลากร โดยปัจจัยด้านค่าตอบแทน
ทางอ้อม มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของบุคลากรมากกว่า
ค่าตอบแทนทางตรง ท�ำให้เห็นได้ว่า บุคลากรไม่ได้ต้องการ
เพี ย งแค่ ค ่ า ตอบแทนทางตรงเท่ า นั้ น และเมื่ อ พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนทางอ้อม จะมีมลู ค่าทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยาว
โดยค่าตอบแทนทางอ้อมระยะสั้นจะช่วยให้บุคลากรลด

ค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดเครือ่ งแบบ ค่ารักษาพยาบาล
ฯลฯ และค่าตอบแทนทางอ้อมระยะยาว ช่วยให้บุคลากร
มีเงินบ�ำนาญ เพื่อใช้จ่ายในการด�ำรงชีวิตหลังเกษียณ ใน
ขณะที่บริษัทเอกชนทั่วไปไม่มีค่าตอบแทนในส่วนนี้ให้กับ
บุคลากร ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจบุคลากรและอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
โดย Omar, Jusoff, & Hussin (2010) ซึ่งพบว่า สวัสดิการ
บุคลากร สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และการดูแลบุคลากร
ขององค์กร มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของบุคลากร โดย
ปัจจัยด้านสวัสดิการของบุคลากร มีอิทธิพลต่อความจงรัก
ภักดีของบุคลากรสูงกว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
การดูแลบุคลากรขององค์กร งานวิจัยเรื่องแนวทางการ
จัดการทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความจงรักภักดีของบุคลากร
ของ Saghier, Wahba, & Aziz (2015) ผลการวิจัยเสริมว่า
การจัดการค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความจงรัก
ภักดีของบุคลากร ส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการค่าตอบแทนและรางวัล กับการแบ่งปันความรู้ งานวิจยั
ของ Sajeva (2014) เรื่องการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้
ระหว่างบุคลากรและรางวัล โดยการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร ผลตอบแทนทาง
จิตวิทยา เช่น ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ การแบ่งปัน
ค่านิยม ความรู้สึกความส�ำเร็จ ความรู้สึกของความสามารถ
ทีม่ ปี ระโยชน์ ความรูส้ กึ เคารพและยอมรับ และความรูส้ กึ ของ
ความไว้วางใจ เป็นสิง่ ส�ำคัญในการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้
ระหว่างบุคลากร ในขณะที่มุมมองด้านแรงจูงใจพบว่า ทั้ง
แรงจูงใจภายในและภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปัน
ความรู้ งานวิจยั ของ Lin (2007) มีการบูรณาการด้านแรงจูงใจ
ในทฤษฎีการกระท�ำด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action : TRA) เพื่ออธิบายการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร
ใช้วิธีการแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างตรวจสอบรูปแบบ
การวิจัย พบว่าปัจจัยการสร้างแรงจูงใจ เช่น ผลประโยชน์
ซึง่ กันและกัน ความรูค้ วามสามารถตนเอง และการช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความต้องการในการ

แบ่งปันความรู้ของบุคลากรอย่างมาก
4. ความสัมพันธ์ของความจงรักภักดี การแบ่งปัน
ความรู้และผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
จากงานวิจัยเรื่อง ความมุ่งมั่น การแบ่งปันความรู้
และพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ ก าร: กรณี
ศึกษาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไต้หวัน โดย
Chang, Liao, Lee, and Lo (2015) พบว่า ความผูกพัน
องค์การมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ผ่านการแบ่งปันความรู้ในองค์กร สอดคล้องกับ Rungradit
Kongyoungyune, (2017) ทีพ่ บว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือ
การอดทนอดกลั้น ความจงรักภักดีต่อองค์การ การปฏิบัติ
ตามระเบียบขององค์การ ความคิดสร้างสรรค์ การให้ความ
ร่วมมือและการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัย
ด้านการแบ่งปันความรูใ้ นภาพรวมท�ำให้เห็นว่า การพัฒนาให้
เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสามารถท�ำให้
บุคลากรเกิดการแบ่งปันความรู้ในองค์การมากขึ้น และจาก
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจ�ำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
การสอนงานของผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยมีการแบ่งปันความรูร้ ะหว่างผูน้ ำ� และสมาชิก
โดยความผูกพันของพนักงานและความพึงพอใจในการท�ำงาน
เป็นตัวแปรคั่นกลาง (Suttipong Kiartivich, 2019) พบว่า
การสอนงานของผู้บริหาร ผ่านตัวแปรคั่นกลางการแบ่งปัน
ความรู ้ แ ละความผู ก พั น ของบุ ค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ
พึงพอใจของบุคลากรและส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านบุคลากร
ในที่สุด
5. ความสัมพันธ์ของการแบ่งปันความรู้ และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
จากงานวิจัยของ Reychav and Weisberg (2009)
เรือ่ ง บุคลากรทีด่ ี องค์กรทีด่ คี วรมีการแบ่งปันความรูอ้ ย่างไร
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ที่ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
มีผลกระทบทางตรงต่อผลปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผล
การวิจยั เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์
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ปฏิบตั ิงานบุคลากรในที่สดุ
5. ความสัมพันธ์ของการแบ่งปั นความรู้ และผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
จากงานวิจัยของ Reychav and Weisberg (2009) เรื่อง บุคลากรที่ดี องค์กรที่ดีควรมีการแบ่งปั นความรู ้
อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า ความรู ท้ ่ีชัดแจ้ง และความรู ท้ ่ีฝังอยู่ในคน มีผลกระทบทางตรงต่อผลปฏิบัติงานของ
บุค ลากร ซึ่ง ผลการวิ จัย เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ งานวิ จัย เรื่ อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งการแบ่ ง ปั น ความรู ้แ ละ
ทธิภงาพของบุ
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Ayranci, & Gozukara, 2016) ผลการวิจัยเชิงประจักษ์พบว่า การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรมีอิทธิพลทางบวกต่
โดยบุ
คลากรมี
มที่ จแะแบ่
งจากการเข้
าถึงเทคโนโลยี
ได้ง่าย และมี
ผลปฏิบุบคัตลากร
ิงานของบุ
คลากร
โดยบุแนวโน้
คลากรมี
นวโน้งมปัทีน่จความรู
ะแบ่งปัเ้ นืน่ อความรู
้เนื่องจากการเข้
าถึงเทคโนโลยี
ได้ง่ายความรู
และมีใ้ นการ
ความรู้
คัดเลือกข้อมูลที่ได้รบั
ในการคัดเลือกข้อมูลที่ได้รับ
จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ในด้านต่างๆและความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ หมดข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้
จากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยในด้านต่างๆ และความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนา
พัฒนาเป็ นแบบจาลองสมการโครงสร้างของอิทธิ พลการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อ ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นแบบจ�
ำลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลปฏิบตั ิงานบุคลากร โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความจงรักภักดี
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งปั นความรู ้ สมมติฐานที่เสนอมีทงั้ หมด 9 ข้อ (H1 ถึง H9) ) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและ
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ความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้ในองค์กร

ภาพที่ 1 แบบจาลองสมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลปฏิบตั ิงานบุคลากร โดยมี
ลส่งผ่ำาลองสมการโครงสร้
นความจงรักภักดีแาละการแบ่
ความรู ้ ดการทรัพยากรบุคคลต่อผลปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีอิทธิพล
ภาพทีอิ่ ท1ธิพแบบจ�
งแสดงอิทงธิปัพนลของการจั

ส่งผ่านความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้
ER
H1
H2

EL

H3

ED

H8

EP

H7
H4
H5

EC

KS

H9

H6

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: การจัดการบุคลากรสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
สมมติฐานที่ 2: การจัดการบุคลากรสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้
สมมติฐานที่ 3: การพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
สมมติฐานที่ 4: การพัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้
สมมติฐานที่ 5: การจัดการค่าตอบแทนและรางวัลมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี
สมมติฐานที่ 6: การจัดการค่าตอบแทนและรางวัลมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้
สมมติฐานที่ 7: ความจงรักภักดีมีอิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้
สมมติฐานที่ 8: ความจงรักภักดีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร
สมมติฐานที่ 9: การแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม
หรือบทความเชิงวิชาการและข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เี่ กีย่ วข้องข้างต้น
ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ ถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาสร้างแบบสอบถามและ
ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้แนะน�ำและตรวจสอบ ตัวแปรที่อยู่ใน
แบบสอบถามประกอบด้วย 1) การจัดการบุคลากรสัมพันธ์
จ�ำนวน 9 ค�ำถาม ได้แก่ การสือ่ สาร การจัดการความขัดแย้ง
เป้าหมายและค่านิยมร่วม ความไว้ใจ อ�ำนาจที่สมดุล ความ
มุ่งมั่น ความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการควบคุม และ
ความผูกพัน (Cheema & Javed, 2017; Holtzhausen &
Fourie, 2009; Odhong & Omolo, 2014; Osama, 2015;
Sethawut Hnumkha, 2016) 2) การพัฒนาบุคลากร จ�ำนวน
6 ค�ำถาม ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษา การเรียนรู้ การ
พัฒนา การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ และองค์การแห่งการเรียนรู้
(Armstrong & Taylor, 2014; Lertchai Suthammanon, 2017;
Singh, 2014;) 3) การจัดการค่าตอบแทนและรางวัล จ�ำนวน
9 ค�ำถาม ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทน
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Fareed, UlAbidan, Shahzad, & Umm-eAmen, 2013; Ibrar & Khan, 2015; Mondy & Martocchio,
2016; Osibanjo, Adeniji, Falola, & Heirsmac, 2014)
4) ความจงรักภักดีของบุคลากร จ�ำนวน 6 ค�ำถาม ได้แก่
ความรู้สึกเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันกับองค์กร ความมุ่งมั่นต่อ
องค์กร ความผูกพัน ความรูส้ กึ ร่วมการเป็นเจ้าของ การทุม่ เท
และการเสียสละและอุทิศตน (Nippa & Hornung, 2014;
Rajput, Singhal, & Tiwari, 2016) 5) การแลกเปลี่ยนความรู้
จ�ำนวน 8 ค�ำถาม ได้แก่ ผู้น�ำ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี
กลยุทธ์การจัดการความรู้ บุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและทีมงาน และโครงสร้าง
องค์กร (Chayada Deemalai & Monthon Sorakraikitikul,
2018; Grosse-Heidermann, 2016; Hashim, Judi, & Wook,
2016; Wang & Noe, 2010) และ 6) ผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร จ�ำนวน 6 ค�ำถาม ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ด้านผลงาน ผลการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กร

และความคิดสร้างสรรค์ ผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ผลการปฏิบัติงานด้านบุคลิกลักษณะส่วนตน
ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะและความรู ้ ข อง
บุคลากร และผลการปฏิบัติงานในด้านการกล้าแสดงความ
คิดเห็นของบุคลากร (Bambale, Kassim, & Musa, 2016;
Hakala, 2018; United States Office of Personnel
Management, 2017) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ประเมิน
และให้คะแนนความส�ำคัญในองค์กรโดยใช้ Likert’s Scale
5 ระดับ คือ ระดับปฏิบตั กิ ารหรือส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ (1 คะแนน)
ถึงระดับปฏิบัติการหรือส�ำคัญมากที่สุด (5 คะแนน) การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจโดยใช้บุคลากรในองค์กร
ธุรกิจเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ เนื่องจากจ�ำนวนประชากร
มี จ� ำ นวนมาก จึ ง ใช้ จ� ำ นวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเท่ า ที่ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่งกลับมาจากแต่ละบริษัท โดยให้บุคลากร
ระดับผู้บริหารหรือบุคลากรทั่วไปเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ถู ก ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ แ ละทางอี เ มลให้ กั บ บริ ษั ท ในธุ ร กิ จ
ประเภทต่ า งๆ ที่ สุ ่ ม จากทะเบี ย นของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้ า (Department of Business Development,
2017) จ�ำนวน 950 ราย (บริษัทละ 1 ฉบับ) และขอความ
ร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรในการตอบแบบสอบถามผ่ า นฝ่ า ย
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท และได้รับคืนแบบสอบถาม
สมบูรณ์ 220 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร 46 ราย
และบุคลากรทั่วไป 174 ราย
ผลการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างและสถิติ
เชิงพรรณนาได้แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ส�ำหรับตัวแปร
สังเกตทุกตัวมีการกระจายอย่างปกติโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ค่าเบ้ -0.671 ถึง -0.227 และค่าความโด่ง -0.550 ถึง 0.778
การค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อัลฟา (Cronbach's
Alpha Coefficient) มีระดับที่เกินค่า 0.7 แสดงถึงระดับ
การวัดที่น่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของตัววัดหรือตัวแปรสังเกตส�ำหรับตัวแปรแฝง
Hair, Black, Babin, and Anderson (2010) แนะน�ำว่าหาก
ตัวแปรแฝงมีจ�ำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 7 และแต่ละตัวแปร
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แฝงวัดได้จากตัวแปรสังเกตมากกว่า 3 ตัวแปร ควรใช้
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 150 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มี 6 ตัวแปร
แฝง และตัวแปรสังเกต 44 ตัวแปร ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง
220 ราย จึงเพียงพอส�ำหรับการวิเคราะห์ องค์ประกอบ
โดยโปรแกรม SPSS โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) เพื่อคัดเฉพาะตัววัดที่
เหมาะสมที่สุดส�ำหรับแต่ละองค์ประกอบเท่านั้น และเลือก
หมุนแกนแบบมุมฉาก ด้วยวิธี Varimax โดยแสดงค่าไอเกน
มีค่าสูงกว่า 1 และค่าน�้ำหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปร
จะต้องมีคา่ มากกว่า 0.50 มิเช่นนัน้ จะถูกตัดออกไป นอกจากนี้
ยังได้มีการพิจารณาค่า Cross Loading ที่มีค่าสูง ผลการ
พิจารณาสามารถใช้ตวั แปรสังเกตเพียง 32 ตัวแปร ซึง่ สัมพันธ์
กับองค์ประกอบทีเ่ ป็นตัวแปรแฝง 6 ตัว ในแบบจ�ำลองสมการ
โครงสร้าง (ภาพที่ 2)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง
ประกอบด้วยตัวแปรแฝง ทั้งหมด 6 ตัวแปร จัดแบ่งตัวแปร
ได้ 3 ประเภท คือ
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 3 ตัวแปรคือ
การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ (ER) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
5 ตัว การพัฒนาบุคลากร (ED) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
6 ตัว การจัดการค่าตอบแทนบุคลากรและรางวัล (EC)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 7 ตัว
2. ตัวแปรส่งผ่าน ประกอบด้วย 2 ตัวแปรคือ ความ
จงรักภักดี (EL) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัว การ
แบ่งปันความรู้ (KS) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 5 ตัว
3. ตัวแปรแฝงภายใน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (EP) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต 4 ตัว
ผลการวิจัย
ภาพที่ 2 และตารางที่ 1 และ 2 แสดงผลการวิเคราะห์
แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการบุคลากร
สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และการจัดการค่าตอบแทน
และรางวัลต่อผลปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยมีอทิ ธิพลส่งผ่าน
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ความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้ตามสมมติฐานที่
เสนอ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างแบบจ�ำลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ 440.06 องศาอิสระเท่ากับ
412 ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.163 ซึ่งมากกว่า 0.05
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) นั่นคือ ค่าไค-สแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานหลักทีว่ า่ แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างของอิทธิพล
การจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์คา่ ดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI)
มีค่าเท่ากับ 0.89 ซึ่งมากกว่า 0.80 (Doll, Xia, & Torkzadeh,
1994) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ 0.86 ซึ่งมากกว่า 0.80 (Schumacker & Lomax,
2004) และค่าดัชนีว่าก�ำลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR)
มีค่าเท่ากับ 0.03 น้อยกว่า 0.05 (Hu & Bentler, 1999) ซึ่ง
เข้าใกล้ศูนย์ ส�ำหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของ
สมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.54
แสดงว่าตัวแปรในแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ได้ร้อยละ 54
ตารางที่ 1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาและค่าน�้ำหนัก
ของตัวแปรสังเกต ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติระดับ 0.01 ทุกตัว
แสดงถึงความเหมาะสมของตัวแปรดังกล่าว เมื่อพิจารณา
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในตารางที่ 2 พบว่าตัวแปรดังกล่าว
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการแบ่งปันความรู้และความจงรัก
ภักดีเท่ากับ 0.41 และ 0.32 ตามล�ำดับ มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 (สมมติฐานที่ 8 และ 9) และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากการจัดการค่าตอบแทนและรางวัล การจัดการ
บุคลากรสัมพันธ์และความจงรักภักดีโดยมีอิทธิพลเท่ากับ
0.27, 0.25 และ 0.12 ตามล�ำดับ ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01

ความจงรักภักดีได้รับอิทธิพลทางตรงจากการจัดการ
ค่าตอบแทนและรางวัลและการจัดการบุคลากรสัมพันธ์ โดย
มีอิทธิพลเท่ากับ 0.38 และ 0.37 ตามล�ำดับซึ่งมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (สมมติฐานที่ 1 และ 5) ส�ำหรับการ
พัฒนาบุคลากรมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีโดยมีอิทธิพล
เท่ากับ 0.11 และไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (ไม่ยอมรับสมมติฐาน
ที่ 3) สาเหตุมาจากบุคลากรทั่วไปและผู้บริหารอาจมีมุมมอง
ในด้านการพัฒนาบุคลากรต่อความจงรักภักดีที่แตกต่างกัน
ส่วนการแบ่งปันความรู้ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความจงรัก
ภักดี และการจัดการค่าตอบแทนและรางวัล เท่ากับ 0.29
และ 0.26 ตามล�ำดับซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการพั ฒ นาบุ ค ลากรและ

การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ เท่ากับ 0.23 และ 0.22 ซึ่ง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สมมติฐานที่ 2, 4, 6
และ 7) และการแบ่งปันความรู้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากการจัดการบุคลากรสัมพันธ์และการจัดการค่าตอบแทน
และรางวัลเท่ากับ 0.01 และ 0.01 ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
โดยสรุปตารางที่ 2 แสดงค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางอ้อมและอิทธิพลรวม พบว่าความจงรักภักดีเป็นตัวแปรที่
มีอทิ ธิพลรวมสูงสุด (0.43) ต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
รองลงมาคือการแบ่งปันความรู้ (0.41) การจัดการค่าตอบแทน
และรางวัล (0.27) การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ (0.25) และ
การพัฒนาบุคลากร (0.14)
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บคุ ลากร
3.59 1.10
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ยรติคณ
ุ EC5: สวัสดิการที่เหมาะสมแก่บคุ ลากร
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EC6:การพิ
การยกย่
องชมเชยบุค่อลากรโดยการประกาศเกี
ุ EC6: การยกย่องชมเชยบุคลากรโดยการประกาศเกี
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1.10ยรติ0.92**
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1.00**
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EC7:การตอบแทนส่
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3.22
งของบุค1.04
ลากร
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นร่วมแสดงความคิ
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คลากร
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นของบุ
การตอบแทนส่
คลากร
งเสริมการมีสว่ นร่3.25
วมแสดงความคิ
1.04 ดเห็0.93**
นของบุคลากร
ความจงรั
กภักดี: EL งเสริมการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็EC8:
ความจงรั
กภักดีค:วามเป็
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1.00
มิใจในบริษัท
EL2: บุคลากรมีความมุง่ มั่นในการปฏิบตั ิหน้าที่
3.66 0.84
0.92**
EL2:บุบุคลากรยั
คลากรมีงคงอยู
ความมุ
มั่นษในการปฏิ
บตั ิหกน้ฤตและตั
าที่ ง้ ใจปฏิEL2:
ความมุกง่ พัมัน่นในการปฏิ
3.66
บตั ิหน้า0.88
ที0.84
่
0.92**
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่กบั ง่ บริ
ัทในสภาวะวิ
บตั ิหบุน้คาลากรมี
ที่ดว้ ยความผู
3.58
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EL3:บุบุคลากรมี
คลากรยัคงวามรู
คงอยูส้ ่กกึ บัร่วบริ
ษัทนในสภาวะวิ
กฤตและตั
าที่ดว้ ยความผู
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ผลการปฏิบบตั ิงตั านด้
ิงานด้านการพั
านบุคลิฒกลันาทั
กษณะส่
วนตน ค้ วามเชี
EP4: ่ยผลการปฏิ
บตั าิงทีานด้
กษณะส่
3.58 ว0.79
นตน
0.80 1.01**
1.04**
EP5:
กษะและความรู
วชาญในหน้
่ านบุคลิกลั3.63
EP5:ผลการปฏิ
ผลการปฏิบบตั ิงตั านด้
ิงานด้านการกล้
านการพัาฒแสดงความคิ
นาทักษะและความรู
ค้ EP5:
วามเชีาผลการปฏิ
่ยวชาญในหน้
บตั ิง้ านด้
าที่ านการพัฒ3.60
นาทั
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หมายเหตุ: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (**),ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (*)

หมายเหตุ
: ค่: าค่าt-val
ue ≥ 2.58 แสดงว่
แสดงว่ามีามีนนยั สัยาคั
ส�ำญคัทางสถิ
ญทางสถิ
ติรบะดั0.01
บ 0.01
(**),ค่
ue ≥แสดงว่
1.96
แสดงว่
ามีมีนญนยั ทางสถิ
ส�ำญคัตญทางสถิ
ติรบะดั
บ 0.05
หมายเหตุ
t-value
ติระดั
(**),ค่
หมายเหตุ
า t-value
: าค่าt-val
t-value
≥ 1.96
2.58 าแสดงว่
มีนยั สาาคั
สัยาคั
ิรทางสถิ
ะดับต0.05
ิระดั
(*)0.01
(**),ค่(*)า t-value ≥ 1.96 แสด
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Coefficient of Determination2 (R2) อิทธิ พลทางตรง (DE) อิทธิ พลทางอ้อม (IE) และ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ Coefficient of Determination (R ) อิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพล
อิทธิพลรวม (TE) ของอิทธิพลการจัดการบุคลากรสัมพันธ์ (ER) การพัฒนาบุคลากร (ED) และการจัดการค่าตอบแทน
รวม (TE) ของอิทธิพลการจัดการบุคลากรสัมพันธ์ (ER) การพัฒนาบุคลากร (ED) และการจัดการค่าตอบแทนและรางวัล (EC)
และรางวัล (EC) โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความจงรักภักดี (EL) และการแบ่งปั นความรู (้ KS) ต่อผลปฏิบตั ิงานของบุคลากร
โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความจงรักภักดี (EL) และการแบ่งปันความรู้(KS) ต่อผลปฏิบัติงานของบุคลากร (EP)
(EP)
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรแฝง
R2
อิทธิพล
ER
ED
EC
EL
KS
EL
0.59
DE
0.37**
0.11
0.38**
IE
TE
0.37**
0.11
0.38**
KS
0.74
DE
0.22*
0.23*
0.26**
0.29**
IE
0.11**
0.03
0.11**
TE
0.33**
0.26**
0.37**
0.29**
EP
0.54
DE
0.32**
0.41**
IE
0.25**
0.14
0.27**
0.12**
TE
0.25**
0.14
0.27**
0.43**
0.41**
Chi-Square= 440.06 , df=412, P-value= 0.163 , GFI=0.89, AGFI=0.86,RMR=0.031, RMSEA=0.018, CFI=1.00

หมายเหตุ: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (**), ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (*)
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ แบบจาลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผล
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรบุคคลต่อผลปฏิบัติงาน
ปฏิบตั ิงานบุคลากร โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความจงรักภักดีและการแบ่งปั นความรู ้

บุคลากร โดยมีอิทธิพลส่งผ่านความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้
EL1

ER2

EL2

EL4

EL3

EL5

ER3
ER4

ER

0.37**
0.22*

ER5

R2= 0.59

EL

ER6

0.32**
ED1

0.11

ED2

ED3
ED4

0.29**

EP

ED
0.23*

ED5

EP3
EP4
EP5
EP6

R2= 0.74

ED6

R2= 0.54

0.41**

0.38**

KS

EC2

0.26**

EC3
EC4
EC5
3

EC

KS2

KS4

KS5

KS7

KS8

EC6
EC7
EC8

หมายเหตุ: ค่า t-value ≥ 2.58 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.01 (**)
ค่า t-value ≥ 1.96 แสดงว่ามีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 (*)
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อภิปรายผล
การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการจัดการบุคลากร
สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การจัดการค่าตอบแทนและ
รางวัล ความจงรักภักดี และการแบ่งปันความรู้ มีความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การ
วิเคราะห์โดยใช้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ให้ข้อสรุป
ได้ว่า
1. ความจงรักภักดีมีอิทธิพลส�ำคัญโดยรวมสูงสุด
ต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลการวิจัยแสดงในเห็น
ความส�ำคัญอย่างมากว่าความจงรักภักดีนั้นมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากความจงรักภักดีของ
บุคลากรสามารถอธิบายทัศนคติที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์กรได้ดีที่สุด โดยแสดงออกถึงความไว้วางใจ
และความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร ก่อให้เกิดการ
คงอยู่กับองค์กรที่ยาวนาน ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ความผูกพันและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย ที่พบว่ากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานและมีอิทธิพล
ผ่านความผูกพันของพนักงาน โดยเฉพาะความผูกพันของ
พนักงานมีอิทธิพลสูงสุดต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Watchara Wetprasit, 2014) นอกจากนั้นงานวิจัยเรื่อง
ความท้ า ทายของความจงรั ก ภั ก ดี ข องบุ ค ลากรบริ ษั ท ใน
อเมริกา (Aityan & Gupta, 2012) สนับสนุนว่า ผู้บริหาร
และบุคลากรทั่วไปมีทัศนคติต่อความจงรักภักดีแตกต่างกัน
โดยผู้บริหารมีความเห็นเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับระดับของ
ความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อบริษัท ในขณะที่บุคลากร
ทั่วไปให้คะแนนประเมินเพียงระดับกลาง และผู้บริหารยังมี
ความเชือ่ มัน่ ว่า บริษทั ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบุคลากรและ
มีความจงรักภักดีตอ่ บุคลากรสูงกว่าความเชือ่ มัน่ ของบุคลากร
ทัว่ ไปของบริษทั และงานวิจยั ของ Kotikul and Vachajitpan
(2018) สนับสนุนว่า อายุ ประสบการณ์ และระดับการศึกษา

มีอิทธิพลต่อการรับรู้ต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล ความ
จงรักภักดีและผลประกอบการธุรกิจ และต�ำแหน่งซึ่งจ�ำแนก
ตามต�ำแหน่งผู้บริหารและบุคลากรทั่วไปมีอิทธิพลที่ส�ำคัญ
ที่ สุ ด ต่ อ การรั บ รู ้ ที่ มี ต ่ อ การจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ผลประกอบการธุรกิจ
2. การแบ่งปันความรู้ มีอิทธิพลส�ำคัญต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรล�ำดับที่สองรองจากความจงรักภักดี
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
การแบ่งปันความรู้และประสิทธิภาพของบุคลากร: ตัวแปร
ก�ำกับการลดระดับพฤติกรรมที่ขัดแย้งในองค์กร (Aksoy,
Ayranci, & Gozukara, 2016) ผลการวิจยั พบว่าการแบ่งปัน
ความรู้มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยการ
จั ด การความรู ้ ข องบุ ค ลากรในองค์ ก รเป็ น การสร้ า งและ
รักษาวัฒนธรรมที่ส่งเสริมแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรใน
องค์กร ก่อให้เกิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์
และการเรียนรู้ ยิ่งบุคลากรแต่ละคนในองค์กรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแบ่งปันความรูม้ ากเท่าไรก็ยงิ่ เพิม่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรได้ดีขึ้นและน�ำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการ
ขององค์กรในที่สุด
3. การจัดการค่าตอบแทนและรางวัล และการจัดการ
บุคลากรสัมพันธ์ มีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ผ่านตัวแปรคั่นกลาง ความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้
ผลการวิจัยไปในทางเดียวกันกับ Hassan (2016) ที่พบว่า
การจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการค่าตอบแทน
การพัฒนาในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรม
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
4. การจัดการบุคลากรสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผ่านตัวแปรคั่นกลาง ความจงรัก
ภักดีและการแบ่งปันความรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ผลการจัดการบุคลากรสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร
และผลประกอบการธุรกิจขององค์กรขนาดเล็กในแทนซาเนีย
(Samwel, 2018) พบว่ า การจั ด การบุ ค ลากรสั ม พั น ธ์
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานบุคลากรและ
ผลประกอบการธุรกิจ นอกจากนั้นพบว่าความไม่เป็นธรรม
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ลดความสัมพันธ์ด้านการจัดการบุคลากร
สัมพันธ์ในองค์กร
5. จากข้ อ มู ล การศึ ก ษานี้ การพั ฒ นาบุ ค ลากรมี
อิทธิพลน้อยและไม่มีนัยส�ำคัญเชิงสถิติต่อความจงรักภักดี
สาเหตุส�ำคัญที่ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาบุคลากร
และความจงรักภักดีของบุคลากรอยู่ในระดับต�่ำอาจเป็น
เพราะว่ามุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร
ทั่วไปและผู้บริหารไม่สอดคล้องกัน ผู้บริหารจะมองว่าการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรจะน� ำ ไปสู ่ ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ ดีขึ้ น
บุคลากรจึงจะเกิดความจงรักภักดีตอ่ บริษทั ในขณะทีบ่ คุ ลากร
อาจมองว่าเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ให้คุ้มค่าต่อองค์กร อีกประการหนึ่งจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย พบว่า องค์กรมักมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนในการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท�ำให้พนักงานรู้สึกเสียเวลาและไม่คุ้มค่า
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากร
บุ ค คลซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารเพิ่ ม ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สามารถสรุปได้ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า ความจงรักภักดีเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
สูงสุดที่ส่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมาได้แก่
การแบ่งปันความรู้ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญเพิ่ม
ด้านความจงรักภักดีและการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร
นอกเหนือจากการจัดการทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร และการ
จัดการค่าตอบแทนและรางวัล เนือ่ งจากผลการวิจยั สนับสนุน
ว่าความจงภักดีและการแบ่งปันความรูช้ ว่ ยเสริมให้การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่สูงขึ้นภายใต้สถานการณ์ปกติ โดยความจงรักภักดีของ
บุคลากร องค์กรอาจส่งเสริมได้จากการจัดการบุคลากร
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สัมพันธ์และแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรพึงพอใจและรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อบุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อ
องค์กรก็จะส่งผลให้มีการแบ่งปันความรู้กันระหว่างสมาชิก
โดยการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากร
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส�ำคัญขององค์กรผ่านการ
จัดเก็บในรูปของ เอกสาร คู่มือ วิธีการปฏิบัติ กฎระเบียบ
ฯลฯ นอกจากนี้ องค์กรควรก�ำหนดการแบ่งปันความรู้เป็น
นโยบาย โดยการบูรณาการ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างบรรยากาศในองค์กร
ให้เกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะระหว่างการปฏิบัติงานที่ช่วย
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเกิ ด การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น นอกเหนื อ จากการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นด้วยข้อมูลจ�ำกัด
ซึ่งได้จากบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป โดย
การให้คะแนนจากความรูส้ กึ และการรับรู้ (Perception) ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในฐานะบุคลากรคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้เป็นการศึกษาที่ไม่พบงานวิจัยลักษณะการสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้างลักษณะเดียวกันมาก่อน ซึ่งเป็นการ
อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ แ ละความเกี่ ย วข้ อ งกั น ของตั ว แปร
หลายๆ ตัว ที่น�ำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นของบุคลากร
จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ต่อไปเพื่อยืนยัน
เพิ่มเติม การวิจัยในอนาคตสามารถค้นหาตัวแปรเพิ่มเพื่อ
ใช้ร่วมอธิบายผลการปฏิบัติงานบุคลากร จากผลการศึกษา
พบว่า การจัดการบุคลากรสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การ
จัดการค่าตอบแทนและรางวัล ความจงรักภักดี และการ
แบ่งปันความรู้สามารถอธิบายผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ได้ร้อยละ 54 หากมีการค้นหาเพิ่มตัวแปรอื่นๆ นอกจาก
ตัวแปรข้างต้นอาจมีความเป็นไปได้ที่ค่าการอธิบายผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรจะเพิ่มขึ้น
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