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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอกรอบแนวคิดอิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่พิจารณาจาก
ความผูกพันต่องาน การจัดการองค์ความรู้ และความผูกพันต่อองค์กรเพื่ออธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ นวัตกรรมในที่
องค์กรและความพึงพอใจในงาน โดยกาหนดบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยวิเคราะห์ศึกษาและกาหนด
วัตถุประสงค์การศึกษโดยอาศัยกรอบแนวคิดอิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและความ
พึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
คาสาคัญ: นวัตกรรมในที่ทางาน, ความพึงพอใจในงาน, ความผูกพันต่องาน, การจัดการองค์ความรู้, ความผูกพันต่อองค์กร

Abstract
This academic article aims to purpose the influence of knowledge management towards creating
the innovation in workplace and job satisfaction among the staff in private university in Bangkok, Thailand
by considering the work engagement, knowledge management, and organizational commitment to
explain the impact of job innovation in workplace and satisfaction. This academic article considered
frontline staff who served and participated with the students directly as a targeted sample and purposes
the objectives based on a framework of the Influence of knowledge management towards creating the
innovation in workplace and job satisfaction among the staff in private university in Bangkok.
Keyword: Job satisfaction, Innovation in workplace, Work engagement, Knowledge management,
Organizational Commitment
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บทนา
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถนาความรู้ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพ พร้อมทั้งในการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดาเนินชีวิต อีกทั้งเป็นสถานที่ในการพัฒนาที่ช่วยขัดเกลาคนในสังคมให้มีจิตสานึก ของความเป็นมนุษย์ เกิด
คุณธรรม ศีลธรรมอันดีงาม การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
เพื่อสามารถปกป้องตนเองและประเทศชาติให้กับมาเสถียรภาพคงเดิมได้ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, 2564)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารายงานว่ามหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมีจานวน 72 แห่ง เช่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็ นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2564) และในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเอกชนประสบปัญหากับความขาดแคลนของกาลังคนทางการศึกษาเนื่องด้วยหลายเหตุปัจจัย อย่างไรก็ตามส่วน
หนึ่งเกิดจากความไม่พึงพอใจในงานของตน ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความสามารถได้การปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะอ านาจและการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกลุ่มของผู้บริหารที่เข้ามาก าหนดนโยบายในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมากกว่านโยบายหรือการขับเคลื่อนด้วยระบบราชการ ด้วยที่นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
มักรวบอานาจการตัดสินใจไว้กับเจ้าของ ปัญหาเรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย และขาดขวัญกาลังใจในการทางานซึ่งอาจเป็นเพราะภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคลหรือภาระทางครอบครัว กับรายได้ที่มีอยู่อย่างจากัด มาตรฐานและระเบียบกฎเกณฑ์การทางานยังเป็นสาเหตุของ
ความไม่พึงพอใจในงาน เนื่องจากเกิดความไม่ชัดเจนของลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสื่อสารภายใน
องค์กรไม่ทั่วถึง หรือความไม่เข้าใจงานอย่างแท้จริงต่ออาจารย์ประจา ในบทบาทหน้าที่และความสาคัญต่อระเบียบกฎเกณฑ์
และมาตรการการทางานนั้น (สุดาพร ทองสวัสดิ์, ประชุม รอดประเสริฐ, และ นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2563)
นอกจากนี้การสร้างความผูกพันในงาน มีความส าคัญต่อความพึงพอใจในการงาน และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันการศึกษา เพราะเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเหล่าอาจารย์ประจ าในมหาวิ ทยาลัย และความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยด้วยความสมัครใจ เต็มใจทาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรรู้สึ กเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย แสดง
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยและกลุ่มผู้บริหารมีความใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจในงานหรือเรื่อง
ต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถแสดงออกหรือแสดงออกก็ได้ ความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายนี้เป็นบ่อเกิดของการกระทาทาให้
การปฏิบัติหน้าที่นมี้ ีความสุข เกิดความรักในการทางาน การเต็มใจที่จะทางาน และรวมถึงความทุ่มเทในสิ่งที่ทา ดังนั้นงาน
ที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจ อีกทั้งช่วยลดปัญหาความไม่พอใจในงาน และอัตราการลาออกของ
บุคลากร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้อีก ด้วย การจัดการองค์ความรู้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้
ความสามารถจะสามารถน ามาพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและทาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเข้าถึงความรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจะสามารถช่วยให้บุคลากร กลุ่มอาจารย์ บรรลุ
เป้าหมายในการทางานได้ดีอีกด้วย การที่มีบุคลากรที่ดีมาร่วมงานทาให้องค์กรเต็มไปด้วยคุณภาพและมีศักยภาพ ส่งผลให้
บุคลากร อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความสุขในการทางาน และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางานได้ (ชนาธิป
ลีนิน, 2564) และปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งนวัตกรรมมีความสาคัญต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา ยกตัว อย่างเช่น ปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนมีจ านวนมากขึ้น ทาให้มี
จานวนผู้สอนไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนของผู้เรียน หรือนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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สอนหรือการทางานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Microsoft Teams และ Zoom ดังนั้นทาให้ผู้เรียนสะดวกสบายในการศึกษา ไม่
จาเป็นต้องเดินทางมาที่สถานศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการเรียน การสอนโดยการที่สามารถโต้ตอบกับ
ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว (นวัตกรรมการศึกษา, 2564)
นอกจากนั้นจากการศึกษาที่ผ่านมาทางนักวิชาการได้ทาการพิจารณาในเรื่องของความผูกพันต่องาน การจัดการ
องค์ความรู้ ความผูกพันต่อองค์กร และนวัตกรรมในที่ทางานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานในการทางาน (Demir,
Guney, Akyurek, Ugural, และ Aslan, 2017; Gomes, Curral, และ Caetano, 2015; Jensen, Liu, และ Schøtt,
2017; Zaabi,, Singh, และ Ajmal, 2017) อย่างไรก็ยังมีการศึกษาจานวนน้อยที่ทาการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อ
ทาการอธิบายถึงความพึงพอใจในการท างานไปพร้อมกันทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในบริ ษทการศึกษาใน
ประเทศไทยดังนั้น บทความวิชาการนี้จึงมุ่งนาเสนอกรอบแนวคิดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานและ
นวัตกรรมในที่ทางานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในการช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ในงานและนวัตกรรมในที่ทางานเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ขับเคลื่อนได้อย่างแข็งแรง

วัตถุประสงค์
เพื่อเสนอกรอบแนวคิดอิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและความพึงพอใจใน
งานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้าน
นวัตกรรมในที่ทางาน แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความผูกพันต่องาน แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านการจัดการองค์
ความรู้ แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความผูกพันองค์กร และแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความพึงพอใจในงาน

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านนวัตกรรมในที่ทางาน
Barrett, Davidson, Prabhu & Vargo (2015) กล่าวว่านวัตกรรมการให้บริการส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากความ
เข้าใจตามจารีตประเพณีของบริการเป็นกิจกรรมที่ผู้ให้บริการดาเนินการสาหรับผู้ใช้หรือลูกค้าและบริการเป็นกลุ่มที่มาก
หรือน้อยจากที่กาหนดลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ/ผู้ใช้ตัวอย่างเช่นข้อมูลระบบมีลักษณะเป็ นบริการข้อมูลซึ่ง
สามารถนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการบริหารกระบวนการทางเทคโนโลยีบริการทางเทคโนโลยีและการ
ผสมผสานทางเทคโนโลยี และได้ตรวจสอบประเภทของข้อมูลบริการที่ให้โดย ICT เป็นความสามารถในการคานวณการ
ปรับตัวการสร้างเครือข่ายและการประมวลผลร่วมกัน เมื่อไหร่มองว่าเป็นกลุ่มของบริการข้อมูลที่เป็นองค์กร IS ให้กับลูกค้า
(ผู้ใช้) ข้อมูลองค์กรระบบได้รับการประเมินในแง่ของเมตริกการบริการสาหรับคุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ กับบริการรวม /ระบบ. นักวิจัย IS ได้นาการประเมินผลที่คล้ายกันมาใช้แนวทางในการศึก ษาบริการที่เปิดใช้งาน ICT
ใหม่ๆ ที่มีให้บุคคลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อกาหนดทางเทคนิคของโดยทั่วไปบริการ ICT ใหม่ ๆ ไม่ได้ระบุไว้ในทฤษฎี IS
วารสารซึ่งนักวิจัย IS แทนที่จะตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการผู้ใช้โต้ตอบกับบริการที่เปิดใช้ การทบทวนวรรณกรรมเผยให้เห็น
แนวคิดทีแ่ ตกต่างกันหลายประการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ (Wipulanusat, Panuwatwanich & Stewart, 2019) ได้
นาเสนอองค์ประกอบและตัวแปรแฝงของนวัตกรรมในที่ทางานไว้โดยให้ความสร้างสรรค์ของบุคคลและนวัตกรรมของทีม
เป็นตัวสะท้อนถึงนวัตกรรมในที่ทางาน
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ความสร้างสรรค์ของบุคคล

นวัตกรรมในที่ทางาน

นวัตกรรมของทีม
ภาพที่ 1 ตัวแปรองค์ประกอบของนวัตกรรมในที่ทางาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความผูกพันต่องาน
Kahn (1990) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรผ่ านทางปฏิสัมพันธ์ของหน้าที่บทบาทและได้
ระบุว่าบุคคลอาจใช้ความเป็นส่วนตัวการมีส่วนร่วมหรือการปลดเปลื้องพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน คาห์นแนะนาว่า
พลังงานทางร่างกายความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ที่กระตุ้นหรือลดทอนการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลหรือการปลด คาห์นยังตั้ง
ข้อสังเกตส่วนตัวทฤษฎีการมีส่วนร่วมและทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางสังคมมีความคล้ายคลึงกันโดยพัฒนามาจากภาระผูกพัน
ซึ่งกันและกันซึ่งพนักงานแลกเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานในเชิงบวกไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ คาห์น
ยืนยันว่าความหมายความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานเป็นเงื่อนไขทางจิตวิทยาที่สาคัญที่มีผลต่อระดับความผูกพันใน
การทางานและการปฏิบัติตามบทบาทของพนักงาน ตามทฤษฎีของคาห์นได้แนะน าแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการ
ทางานโดยอ้างถึงการเชื่อมต่อที่มีพลังสูงกับงานของพนักงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึ งสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเหนื่อยหน่าย
แนวคิดเรื่องความผูกพันในงานมีผลโดยตรงต่อภารกิจการงาน และ (Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006) ได้นาเสนอ
3 ตัวแปรแฝง อันได้แก่ ความกระตือรือล้น การทุ่มเทอุทิศ และความจดจ่อใส่ใจเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันต่องาน
ความตือรือล้น
การทุ่มเทอุทิศ

ความผูกพันต่องาน

ความจดจ่อใส่ใจ
ภาพที่ 2 ตัวแปรองค์ประกอบของความผูกพันต่องาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านการจัดการองค์ความรู้
Nonaka & Peltokorpi (2006) อธิบายว่านักวิชาการวาดภาพเกี่ยวกับการตีความปรัชญายืนยันว่าความรู้และ
หน่วยงานทางสังคมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่มีวัตถุประสงค์ พนักงานน าเสนอมุมมองตามบริบทอัตวิสัยและเชิง
สัมพันธ์ความรู้มนุษย์และหน่วยงานทางสังคมเพราะความหมายเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวทีว่ างอยู่บนความรู้โดยปริยาย
มากกว่าความรู้ที่ชัดเจนเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะบรรลุความรู้ทางสังคมตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่แยกต่างหากจากอัตวิสัย (การ
อ้างความรู้ของเราเป็นการตีความ (แทนที่จะเป็นการนาเสนอ) เนื่องจากขึ้นอยู่กับระยะเวลา ตรงกันข้ามกับนักคิดเชิงบวก
โดยสิ้นเชิงภววิทยาอกรรมกริยา, ภววิทยาเหนือชั้นช่วยให้มนุษย์มีความฝันที่แปลกประหลาดคุณค่าและความปรารถนา
ความตั้งใจฝังอยู่ในประเภทของการรับรู้และการวางแนวพื้นฐานไปทั่วโลกอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หน่วยงานทางสังคมมีความพลวัตโดยมีประวัติที่โดดเด่นและลักษณะร่วมอื่น ๆ มนุษย์ เป็นชิ้นส่วนฝังตัวของระบบเหล่านี้
สร้างขึ้นและพัฒนาไปตามแต่ละบุคคลและโดยรวมปฏิสัมพันธ์ และ Straw (2013) อธิบายว่าการจัดการองค์ความรู้ฐานะ
ระเบียบวินัยขององค์กรมีรากฐานมาจากต้นทศวรรษที่ 60 และเป็นที่นิยมในยุค 90 รากของ การจัดการองค์ความรู้ มีอยู่ใน
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เศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาและการเพิ่มขึ้นของการจัดการข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์เริ่มต้นในทศวรรษที่ 70 ความนิยมของ
การจัดการองค์ความรู้ เริ่มต้นด้วยการตีพิมพ์ การจัดการองค์ความรู้ คลาสสิก 10 ประเภทตั้งแต่ปี 1993 ถึง 1998การ
จัดการองค์ความรู้ คือการใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และ (Koseoglu, Bektas, Parnell &
Carraher, 2010) ได้นาเสนอองค์ประกอบของการจัดการองค์ความรู้ผ่าน 2 ตัวแปรแฝง อันได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการถ่ายทอดความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการองค์ความรู้

การถ่ายทอดความรู้
ภาพที่ 3 ตัวแปรองค์ประกอบการจัดการองค์ความรู้
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความผูกพันองค์กร
Mowday และคณะ (1979) ความผูกพันต่อองค์กรเกี่ยวข้องกับปัจจัย 3 ประการ: (1) ความเชื่อในและการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่แข็งแกร่ง (2) ความเต็มใจที่จะออกแรงความพยายามอย่างมากในนามของ
องค์กรและ (3) ความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้การเป็นสมาชิกในองค์กรเดินหน้าต่อไปหรือสิ่งที่แนบมาในครอบครัวอาจ
กาหนดให้พนักงานอยู่กับที่ความสะดวก อาจเป็นไปได้ว่าพนักงานไม่พบสิ่งที่ดีกว่าและไม่ต้องการยอมแพ้สิ่งที่ พนักงานมี
แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะก็ตาม สุดท้ายพนักงานที่มีความมุ่งมั่นตามปกติเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกภักดี
และความเป็นธรรมของตนเององค์กรได้จัดหางานให้กับ พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถเลี้ยงดูตัวเองและพนักงานได้
ครอบครัวดังนั้นพนักงานจึงรู้สึกว่าพนักงานเป็นหนี้องค์กรที่จะดารงอยู่ต่อไป (Meyer & Allen, 1996) เน้นความมุ่งมั่นทาง
อารมณ์เป็นสิ่งที่เอื้ออานวยมากที่สุดอายุงานที่ยืนยาวมากขึ้นและบรรลุมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น พนักงานผู้ที่รู้สึกว่า
พนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอย่างแท้จริงมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องการให้องค์กรนั้นประสบความสาเร็จเป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จของตนเองทัศนคตินี้เป็นแรงกระตุ้นที่ทรงพลังในการทางานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ความ
ผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงคือการแสดงออกของพนักงานความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมการทางานซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของความเชื่อที่มีร่วมกันคุณค่าและเป้าหมาย จากมุมมองของพนักงานระดับของการมีส่วนร่วมในงานเป็นการบ่งชี้ว่า
พนักงานมีความสุขกับการเป็นหุ้นส่วนของค่านิยมและเป้าหมายขององค์กรพึงพอใจกับบทบาทของตนในที่ทางานและ
ความปรารถนาที่จะสนับสนุนองค์กรตามลาดับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ซึ่ง (Allen & Meyer, 1996) ได้นาเสนอ 3
องค์ประกอบ อันได้แก่ ความผูกพันแบบปกติ ความผูกพันแบบต่อเนื่อง และความผูกพันทางจิตใจ
ความผูกพันแบบปกติ
ความผูกพันแบบต่อเนื่อง

ความผูกพันต่อองค์กร

ความผูกพันทางจิตใจ
ภาพที่ 4 ตัวแปรองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กร
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
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แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยด้านความพึงพอใจในงาน
Locke (1969) ได้นิยามความหมายความพอใจในงานคือสภาวะทางอารมณ์ที่น่าพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประเมิน งานของหนึ่งในการบรรลุหรืออานวยความสะดวกในการบรรลุคุณค่าของงาน ความไม่พอใจในงานคือสภาวะทาง
อารมณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งเป็นผลมาจาก การประเมินงานของคน ๆ หนึ่งว่าเป็นการทาลายหรือขัดขวางการบรรลุ ค่า
งานของคน ๆ หนึ ่ งหรื อ เป็ น ผลมาจากการไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ความพึ งพอใจในงานและความไม่ พ อใจ เป็ น หน้ า ที ่ ข อง
ความสัมพันธ์ที่รับรู้ระหว่างสิ่งที่หนึ่ง ต้องการจากงานของตนและสิ่งที่คน ๆ หนึ่งมองว่าเป็นการเสนอหรือน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ (Locke, 1969) โดย (Koseoglu, Bektas, Parnell & Carraher, 2010) ได้น าเสนอตัวแปรแฝง อันได้แก่
การรับรู้ภายนอก การรับรู้ภายใน และการรับรู้ตนเองเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจในงาน
การรับรูภ้ ายนอก
การรับรูภ้ ายใน

ความพึงพอใจในงาน

การรับรูต้ นเอง
ภาพที่ 5 ตัวแปรองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)

การกาหนดวัตถุประสงค์ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของบทความวิชาการนีส้ ามารถอธิบายตามวัตถุประสงค์ย่อยๆ ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาดังนี้
Ampofo (2020) & Meng & Berger (2019) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่องานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในงานโดยจากการศึกษาพบว่าว่าการฝังตัวขององค์กรและมิติทั้งหมดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมุ่งมั่นทาง
อารมณ์ ความพึงพอใจในงานและการมีส่วนร่วมในการทางานเป็นสื่อกลางบางส่วนของผลกระทบของการฝังตัวขององค์กรและ
การเชื่อมโยงขององค์กรเหมาะสมและเสียสละต่อความมุ่งมั่นทางอารมณ์ และผลกระทบที่แข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรและ
ประสิทธิภาพของผู้นาต่อสาธารณะการมี ส่วนร่วมในการทางานความไว้วางใจและความพึงพอใจในงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความสัมพันธ์ ที่สาคัญกว่านั้นคือผลลัพธ์เปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยร่วมที่สาคัญของการมีส่วนร่วมและความไว้วางใจในงานของ
ผู้เชี่ยวชาญความพึงพอใจเมื่อมีวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนและประสิทธิภาพของผู้นาที่ยอดเยี่ยมประสบความสาเร็จ
ดังนั้นวัตถุประสงค์ย่อยข้อที่ 1.1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่องานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่องาน

ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 6 ความผูกพันต่องานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Gomes Curral & Caetano (2015) & Park, Song, Yoon & Kim (2014) ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของความ
ผูกพันต่องานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการท างานและนวัตกรรมของแต่ละบุคคล และ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรผ่านการทางาน และผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการทางานมีผลในการ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ไกล่เกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นาในตนเองและบุคคลนวัตกรรม โดยรวมแล้วงานวิจัยนี้จะนาไปสู่การได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นผู้น าในตนเองและการมีส่วนร่วมในการทางานในนวัตกรรมของแต่ละ
บุคคล นอกจากนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแทรกแซงใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการทางาน นอกจากนั้น
วัฒนธรรมองค์กรและระบบเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่มีการมีส่วนร่วมของสมาชิกและความมุ่งมั่น ดังนั้นองค์กรจึง
ต้องพิจารณาว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ขององค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถสอดคล้องกับความผูกพันในการทางานและการ
จัดเตรียมของพนักงานระบบสนับสนุนที่จาเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงนวัตกรรมของพนักงาน
ดังนั้นวัตถุประสงค์ย่อยข้อที่ 1.2 คือ เพื่อศึกษาความผูกพันต่องานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมในที่ทางาน
ความผูกพันต่องาน

นวัตกรรมในที่ทางาน

ภาพที่ 7 ความผูกพันต่องานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Arif & Rahman (2018) & Singh & Sharma (2011) ได้พิจารณาตัวแปรในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ใน
การอธิบายความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงานในหลากหลายบริบท เช่น ธุรกิจการธนาคารโทรคมนาคม และการ
ดูแลสุขภาพ โดยพบว่าความรู้การจัดการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการทางานในแง่ของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างบุคคลสู่บุคคลในรูปแบบของการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้การแข่งขัน
สูงที่จาเป็นต้องใช้การจัดการความรู้และความพึงพอใจในการทางานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพื่อยืนยันว่าการจัดการ
องค์ความรู้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน
ดังนั้น วัตถุประสงค์ย่อยที่ 2.1 เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
พนักงานในงาน
การจัดการองค์ความรู้

ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 8 การจัดการองค์ความรู้ทสี่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของพนักงานในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Lai, Hsu, Lin, Chen & Lin (2014) & Honarpour, Jusoh & Md Nor (2012) ได้ยืนยันความสัมพันธ์ของการ
จั ด การองค์ ค วามรู ้ ส ่ งผลกระทบเชิ งบวกต่ อ นวั ต กรรมผ่ า นการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ การแข่ งขั น ในอุ ต สาหกรรม เกี ่ ย วกับ
สวนสาธารณะสามประเภทของไต้หวัน (เขตแปรรูปการส่งออกเขตอุตสาหกรรมและสวนวิทยาศาสตร์) ซึ่งการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจมีความโดดเด่นเป็นพิเศษและมีลักษณะคลัสเตอร์อุตสาหกรรม กาสารวจผลกระทบของทรัพยากรพิเศษ ซึ่งมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมและมุ่งเน้นไปที่การจัดการความรู้ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง การสารวจการวิเคราะห์การถดถอย
และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในการศึกษาผลกระทบของแบบพิเศษทรัพยากรและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้องค์กรและนวัตกรรมประสิทธิภาพ การจัดการความรู้ถือเป็นสื่อกลางของกลุ่มอุตสาหกรรมในแง่
ของผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรดังนั้นจึงให้การสนับสนุนสาหรับวัตถุประสงค์ย่อยการวิจัย อันเนื่องจากการ
จัดการความรู้และการจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อความก้าวหน้าของการบริหารร่วมสมัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ได้รับการตรวจสอบ ในแง่หนึ่งการจัดการความรู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวกระตุ้นที่สามารถปรับใช้นวัตกรรมโดยการสร้าง
จัดเก็บถ่ายโอนและประยุกต์ใช้ความรู้ในขณะที่ในทางกลับกันการด าเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการจัดการคุณภาพ
โดยรวมถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมในทางบวก
ดังนั้น วัตถุประสงค์ย่อยที่ 2.2 เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้ทสี่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม
การจัดการองค์ความรู้

นวัตกรรมในที่ทางาน

ภาพที่ 9 การจัดการองค์ความรู้ทสี่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Demir, Guney, Akyurek, Ugural & Aslan (2017) & Al-Najjar & Jawad (2020) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความ
ผูกพันต่อองค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานโดยการการสร้างแบบจ าลองสมการเชิงโครง (Structural
Equation Modelling) พบว่าความยุติธรรมขององค์กรมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานบางส่วนและความผูกพั นต่อ
องค์กรมีบทบาทเป็นคนกลางในความสัมพันธ์ความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงทาให้พึงพอใจในงานสูงขึ้นตามด้วยเช่นกันไม่
ว่าจะเป็นบริบทของอุตสาหกรรมในภาพรวมใหญ่ หรือในบริบทของการศึกษาที่เกิดจากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ยืนยันแล้วว่าความผูกพันต่อองค์กรส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ดังนั้น วัตถุประสงค์ย่อยที่ 3.1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์กร

ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 10 การจัดการองค์ความรูส้ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Zaabi, Singh & Ajmal (2017) & Nikpour (2018) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานโดยได้ อธิบายว่านวัตกรรมเป็นหน้าที่สาคัญของการจัดการเพราะอาจเกี่ยวข้องกับผลการ
ดาเนินงานขององค์กร ผสมผสานนวัตกรรมโครงสร้างการจัดการในบริบทของการเชื่อมโยงปัจจัยบางประการ มีส่วนสาคัญ
ในการทาความเข้าใจการจัดการนวัตกรรมทั้งสองอย่างพื้นที่ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบการ
จัดการนวัตกรรม การศึกษานี้สารวจผลกระทบของพื้นฐาน 3 ประการ โดยปัจจัยด้านความเป็นผู้นาวัฒนธรรมและความ
มุ่งมั่นในการจัดการนวัตกรรมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อปิดช่องว่างจากการศึกษาที่ผ่านมาโดยเสนอกรอบแนวคิดที่กล่าวถึง
การศึกษานวัตกรรมก่อนหน้านี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนาไปใช้ ผลการศึกษานี้เป็นพื้นฐานทางทฤษฎีและสามารถใช้ใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นาองค์กรวัฒนธรรมองค์กรความผูกพันต่อองค์กร และการจัดการนวัตกรรม
นอกจากนี้ยังมีการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จสาหรับองค์กรต่าง ๆ ระบุสาเหตุของความสาเร็จและ
สร้ า งจุ ดแข็งเหล่ า นั ้ นเพื่ อ อนาคตประสิ ท ธิ ภาพ และนอกจากนั้ น การเพิ ่ มขี ดความสามารถทางจิต ใจของพนั กงาน
นอกเหนือจากอิทธิพลโดยตรงที่เกิดขึ้นผลทางอ้อมต่อนวัตกรรมขององค์กรผ่านสื่อกลางในงานของพนักงานความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กรและขอบเขตของผลทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญสูงกว่าค่าโดยตรง
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ดังนั้น วัตถุประสงค์ย่อยที่ 3.2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์กร

นวัตกรรมในที่
ทางาน

ภาพที่ 11 ความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
Jensen, Liu & Schøtt & Iranmanesh, Zailani, Moeinzadeh & Nikbin (2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ประกอบการท างานที่ ให้ความส าคัญต่อ นวัตกรรมอาจน ามาซึ่ งผลประโยชน์ ทางการเงิ นและผลประโยชน์ ที ่ไ ม่ ใ ช่
ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น ความเป็นอยู่ที่ดี นวัตกรรมของผู้ประกอบการคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อความพึงพอใจในงาน
ของแต่ละบุคคลความสมดุลระหว่างงานและครอบครัวและความพึงพอใจในชีวิต โดยผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์แ ละ
กระบวนการนวัตกรรมสีเขียวมีผลโดยตรงในเชิงบวกต่อความเข้มข้นของงานและทางอ้อมเชิงลบผลต่อความพึงพอใจในงาน
ผ่านความเข้มข้นของงาน ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลจะกลั่นกรองความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกระบวนการสีเขียว
กับความเข้มข้นของงานในทางลบ นอกจากนั้นการปรับปรุงนวัตกรรมในสถานที่ทางานและความพึงพอใจในอาชีพผ่านการ
ยอมรับการมีส่วนร่วมของวิศวกรหน่วยงานของพนักงานจะช่วยในการรักษาและพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ภายในองค์กร
ดังนั้น วัตถุประสงค์ย่อยที่ 4 เพื่อศึกษานวัตกรรมในที่ทางานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
นวัตกรรมในที่ทางาน

ความพึงพอใจในงาน

ภาพที่ 12 นวัตกรรมในที่ทางานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
ที่มา: (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี, 2564)
ตารางที่ 1 สรุปวัตถุประสงค์ย่อยของการศึกษาบทความวิชาการ
รายละเอียด
วัตถุประสงค์ย่อยที1่ .1 เพื่อศึกษาความผูกพันต่องานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
วัตถุประสงค์ย่อยที1่ .2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่องานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรมในที่ทางาน
วัตถุประสงค์ย่อยที2่ .1 เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้ทสี่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจของพนักงานในงาน
วัตถุประสงค์ย่อยที2่ .2 เพื่อศึกษาการจัดการองค์ความรู้ทสี่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ย่อยที3่ .1 เพือ่ ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
วัตถุประสงค์ย่อยที3่ .2 เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
วัตถุประสงค์ย่อยที4่ เพื่อศึกษานวัตกรรมในที่ทางานทีส่ ่งผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน

สรุปผล
บทสรุปของบทความวิจัยการเรื่องกรอบแนวคิด อิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร อธิบายถึงผลกระทบของความ
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ผูกพันต่องาน การจัดการองค์ความรู้ ความผูกพันธ์ต่อองค์กรที่ส่งผลต่อนวัตกรรมในที่ทางานและความพึงพอใจในงาน และ
อธิบายอิทธิ พลของนวัตกรรมในที ่ท างานที่ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในงานของบุคลากรสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จากภาพที่ 13 กรอบแนวคิดในการศึกษาอิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนที่น าไปสู่การ
พัฒนาการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการกาหนดสมมติฐานในการวิจัยในลาดับต่อไป

ภาพที่ 13: กรอบแนวคิด
ที่มา: เป็นผลที่ได้จากการศึกษากรอบแนวคิดอิทธิพลของการจัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ประฏิพัฒน์ แย้มชุติ, 2564)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏีควรทาการนากรอบแนวคิดนี้ไปศึกษาและพิสูจน์ถึงความสอดคล้องเชิงทฤษฏีเพื่อให้ได้
หลักฐานการศึกษาเชิงประจักษ์ว่ากลุ่มตัวแปรดังกล่าวมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับการทบทวนวรณณกรรมหรือ
การศึกษาที่ผ่านมารอย่างไร เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการอธิบายอิทธิพลของการจัด การองค์ความรู้ต่อการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ กรอบแนวคิดที่สังเคราะห์จากบทความวิชาการเรื่องกรอบแนวคิดอิทธิพลของการ
จัดการองค์ความรู้ต่อการสร้างนวัตกรรมในองค์กรและความพึงพอใจในงานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม กับการทางานของหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในงานทางานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และลดอัตรา
การลาออกจากงาน
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