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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ที่
ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นการศกึษาวจิยัเชงิ
ปรมิาณ โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ศึกษาครัง้นี้เป็นพนักงานสายปฏบิตัิการ ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
จ านวน 310 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยค่าสถติิ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้บนัได ซึง่ผลวจิยัพบว่า 1) ระดบัความคดิเหน็ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการบรหิารสายอาชพี
ของบุคลากรโดยรวมอยู่ ในระดบัปานกลาง เมื่อท าการวเิคราะหร์ายประเดน็พบว่าดา้นทีม่คีะแนนมากทีสุ่ด
คอื ดา้นจดัการคนเก่งและคนดมีคี่ามากทีสุ่ด รองลงมาคอื ดา้นการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง และการวาง
ผงัความก้าวหน้าในอาชพี ตามล าดบั 2)ระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมสรา้งสรรคโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็แลว้พบว่า ดา้นทีม่คีะแนนมากทีสุ่ด การมคีวามคดิรเิริม่ รองลงมาคอื ดา้นการ
แสวงหาโอกาส  รองลงมาคอืด้านการเป็นผู้น าทางความคดิ และ ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ ตามล าดบั 3) 
ระดบัความคดิเห็นต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงอยู่ในระดบัปาน
กลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายประเดน็แลว้พบว่า พบว่าดา้นทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดคอื ดา้นขอ้มลู รองลงมา ดา้น
อ านาจหน้าที ่ และดา้นความรูแ้ละทกัษะตามล าดบั 4)การศกึษานี้ยงัพบว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้น
การบรหิารสายอาชพีทัง้ 3 ดา้น ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ารของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 5) พฤตกิรรมสรา้งสรรคท์ัง้ 4 ดา้น ส่งผลต่อการมสี่วน
รว่มในการพฒันาองคก์ารของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงโดยรวม อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ค าส าคญั:  การมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของพนกังาน  การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
                 การบรหิารสายอาชพี พฤตกิรรมสรา้งสรรค ์



ABSTRACT 
 

The purpose of this quantitative research was to study the effects of human resource 
development and innovative behavior on executive officer involvement in organization 
development of Mae Fah Luang University. The sample of the study was 310 people, is 
members of Mae Fah Luang University executive officer group (n=310). The research 
instrument was questionnaire with 5 rating scales consisted of 3 factors of human 
resource development, 4 factors of innovative behavior, and 3 Factor of executive officer 
involvement in organization development of Mae Fah Luang University. With the reliability 
at 0.950, human resource development with the reliability at 0.941, innovative behavior 
and executive officer involvement in organization development of Mae Fah Luang 
University with 0.916 respectively. The statistics employed the data analyzed were mean 
frequency, percentage, mean and standard deviation and stepwise multiple regression 
analysis. The results were as follows: i. for group human resource development of 
executive officer Mae Fah Luang University that overall group management was at a 
moderate level. Their individually factor could rank from high to low as follow talent 
management, succession planning and career path respectively. ii. The overall of 
innovative behavior was at a high level. Their individually factor could rank from high to 
low as follow Idea generation, opportunity exploration, championing and application 
respectively. Iii. The overall of executive officer involvement in organization development 
of Mae Fah Luang University was at a moderate level. The highest mean was Information 
Sharing followed power Sharing and Knowledge and Skill Sharing respectively. iv. The 
study also found that the effects of human resource development on executive officer 
involvement in organization development of Mae Fah Luang University, had significance 
at 0.05 level. v. For innovative behavior, the results showed that there were 4 variables 
affecting (P<0.05) the executive officer involvement in organization development of Mae 
Fah Luang University ( Idea generation, opportunity exploration, championing and 
application)  
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บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 
การบรหิารองค์การไปสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูงอย่างยัง่ยนื ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคญั

ที่สุดในการพฒันาองค์การ เพื่อให้องค์การทนัต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกดิขึน้อยู่
ตลอดเวลาทัง้ภายในองค์การและนอกองค์การ การที่องค์การจะสามารถแข่งขนัและด ารงอยู่ได้นัน้ 
ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การบรหิารจดัการองค์การ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การ
บรหิารทรพัยากรสารสนเทศและทรพัยากรอื่นๆ และปัจจยัหนึ่งทีถ่อืไดว้่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการ
มสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การคอืทรพัยากรมนุษย ์หรอืทุนมนุษยข์ององค์การ ซึ่งจะต้องมพีฒันา 
และปรบัตวัเพื่อใหท้นัต่อสภาวะแวดลอ้มและบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ทรพัยากรมนุษย์ หรือ “คน” นับเป็นทรพัยากรที่มีค่ายิ่งขององค์การที่จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารไดอ้ย่างมหาศาล สิง่ทีอ่งคก์ารจะต้องค านึงถงึคอื จะปรบัปรุงพฒันาองคก์าร 
และทรพัยากรมนุษยอ์ย่างไรจงึจะท าใหค้นในองคก์ารมพีฤตกิรรมสรา้งสรรค ์และใชค้วามสามารถที่มี
อยู่ท างานใหก้บัองคก์ารอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ การพฒันาทรพัยากรมนุษยน์บัเป็นอกีวธิหีนึ่งที่
มผีลกระทบโดยตรงกบัตวับุคคลในการปฏบิตังิานในองคก์ารและเป็นสิง่ส าคญัอกีอยา่งหนึ่งทีบุ่คคลจะ
ใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะมสี่วนรว่มท างานใหก้บัองค ์หรอืถอนตวัออกจากองคก์าร 

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ คอืหนึ่งในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ เป็นหลกัการพฒันา
ประสทิธภิาพของคนในองคก์าร เพื่อใหเ้ป็นคนเก่งและด ีโดยเมื่อคนไดร้บัการพฒันาตามการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์นรปูแบบทีเ่หมาะสม กจ็ะท าใหอ้ยากน าความรูค้วามสามารถนัน้มาใชใ้นการพฒันา
งาน พฒันาสายงาน และน าไปสู่การมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์าร (อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ,์ 2551) 

ส าหรบัพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ คอื พฤตกิรรมการแสดงความคดิรเิริม่ เพื่อสรา้งสรรค์สิง่
ใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ มกีารมองหาโอกาสในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม ่แสวงหาความคดิใหม่ๆ เพื่อน ามา
พฒันาตนเองและปรบัปรุงการปฏบิตังิานอยู่เสมอ มกีารแสดงออกถงึความสนใจในการก าหนด
และชีน้ าสิง่ใหม่เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัขององคก์าร ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดจ้รงิ และ
สามารถน าไปสู่การมสี่วนร่วมพฒันาองค์การและนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อองค์การได้  ถือว่าเป็น
พฤติกรรมที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งของบุคลากรในองค์การยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (ขวญักมล ดอนขวา, 2561) 

องค์การใดมทีรพัยากรมนุษยท์ี่เก่งและด ีย่อมท าให้เกดิการบรหิารองค์การที่มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เพราะบุคลากรในองคก์ารจะเป็นผูท้ีน่ าความรูแ้ละทกัษะทีม่มีาใชใ้นการพฒันาองคก์าร 
ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดกลยุทธ์และทศิทางในการพฒันาองค์การ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ข้อมูลเพื่อ
พฒันาองคก์าร รวมถงึการมสี่วนรว่มของพนกังาน ในการพฒันาระบบงานขององคก์าร (Shen Lei, 2018)  

ถงึแมว้่าองค์การจะมรีะบบการจดัการทีด่แีละเป็นเลศิ ทัง้นี้ สิง่เหล่านี้ก็ไม่อาจท าให้องค์การ
ประสบความส าเรจ็ได้ ถ้าองค์การปราศจากการมสี่วนร่วมในการท างานของคนที่มคีวามคดิคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์และมคีวามสามารถ ซึง่สอดคลอ้งกบัสุมติร สุวรรณ (2561)ทีอ่ธบิายว่า การพฒันาองคก์าร
จะต้องอาศยั ความคดิรเิริม่ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ ของบุคลากรเขา้มามสี่วนร่วมเพื่อท าใหเ้กดิ



การเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาองคก์ารไปพรอ้ม ๆ กนั ดงันัน้ ในทุกหน่วยงานภาครฐัและเอกชนจงึมี
การตื่นตวัในเรื่องของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการส่งเสรมิพฤตกิรรมสรา้งสรรคใ์หก้บับุคลากร 
เพราะเชื่อว่าความส าเรจ็ขององค์การมาจากการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรที่ได้รบั
การสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ และมพีฤตกิรรมสรา้งสรรค์ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรเกดิความผกูพนักบัองคก์าร และเขา้มามสี่วนรว่มปฏบิตังิานในองคก์ารใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้  

ส าหรบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมฐีานะเป็นมหาวทิยาลยัของรฐัที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิและกฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม อยูใ่นก ากบัดแูลของรฐับาลและเป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารศกึษา ส่งเสรมิ ประยกุต์ 
และพฒันาวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง ท าการสอน ท าการวจิยั ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็น
มหาวทิยาลยัชัน้น าของอาเซยีนทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตนิัน้ การที่มหาวทิยาลยัจะท า
หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ได้นัน้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องมี
ความสามารถในการบรหิาร และส่งเสรมิทรพัยากรบุคคลให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จะต้อง
เขา้ใจถงึความต้องการของบุคลากรทุกระดบัในองคก์าร และผสมผสานความตอ้งการนัน้ใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายขององค์การ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทางมหาวทิยาลยัจะมกีารส่งเสรมิส่งเสรมิ และ
พฒันาศกัยภาพ และความเชีย่วชาญของบุคลากรในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ด้านทรพัยากรบุคคลของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (แผนยุทธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 – 2569) พบว่า ทีผ่่านมาการบรหิารงานยงัไม่สามารถส่งเสรมิ
และพฒันาศกัยภาพบุคลากร เรือ่ง การพฒันาทรพัยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสายอาชพีไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ยงัมจีดุอ่อนในเรื่อง ขาดระบบการพฒันาทรพัยากรบุคคล ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ระบบการบรหิารความก้าวหน้าเตบิโตในอาชพีการงาน และระบบการสบืทอดต าแหน่ง ขาดการบรูณา
การระหว่างการพฒันาบุคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน กบัเสน้ทางความกา้วหน้าในอาชพีการ
งาน โดยเฉพาะพนกังานสายปฏบิตักิาร ซึง่ส่งผลท าใหไ้ม่เอือ้ต่อการวางแผนงานดา้นสายอาชพี เพื่อ
พฒันาความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และสรา้งความกา้วหน้าทางอาชพี 

จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่าสิง่เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของ
องค์การ เพราะหากองค์การไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของบุคลากร และเสรมิสร้าง
พฤติกรรมสร้างสรรค์ในการท างานให้กบับุคลากรได้ จะส่งผลให้การพฒันางานลดลง ผลงานทัง้
ปรมิาณและคุณภาพของบุคลากรต ่าลง ความสุขในการท างานลดลง พนักงานเริม่เบื่อในงานที่ท า
เพราะการพฒันางานไม่ส่งเสรมิต่อความหน้าในอนาคต ในทางกลบัหากองค์การสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของพนกังานโดยพฒันาดา้นการพฒันาสายอาชพีไดอ้ยา่งเป็นระบบ กจ็ะท าใหพ้นกังาน
อยากจะพฒันางาน พฒันาความรูแ้ละทกัษะในการท างาน ให้มคีุณภาพสูงขึน้ และอยากมสี่วนร่วม
พฒันาองคใ์หด้ขีึน้  

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผู้ศกึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยศกึษาผ่านตวัแปร การพฒันาทรพัยากร



มนุษย ์ดา้นการพฒันาสายอาชพี และดา้นพฤตกิรรมสรา้งสรรค ์ทีส่่งผลต่อการมสี่วนรว่มในการพฒันา
องค์การของบุคลากร คือพนักงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไปสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัชัน้น าของอาเซยีนที่ได้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาติตามเป้าหมายที่วางไว้  ซึ่ง
ผลการวจิยัดงักล่าวเป็นแนวทางในการจดัท าระบบการพฒันาทรพัยากรบุคคล ระบบการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน ระบบการบรหิารความก้าวหน้าเตบิโตในอาชพีการงาน และเป็นแนวทางในการส่งเสรมิ
พฤตกิรรมสรา้งสรรคใ์หก้บัพนักงานสายปฏบิตักิารในองคก์าร รวมทัง้จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารใน
การและการก าหนดนโยบาย และทศิทางในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และพฤตกิรรมสรา้งสรรคข์อง
บุคลากร หรอืพนกังานสายปฏบิตักิาร ของมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงต่อไปในอนาคต 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีส่่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ารของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. การพฒันาทรพัยากรมนุษยส์่งผลต่อการมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของบุคลากร

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
2. พฤติกรรมสร้างสรรค์ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์การของบุคลากร

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 
 

ขอบเขตการวิจยั 
การศกึษานี้เพื่อวเิคราะห์การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ ทีส่่งผลต่อ

การมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน
สายปฏบิตักิารตามสญัญาจา้งของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ านวน 310 คน โดยเก็บขอ้มูลตัง้แต่
วนัที ่ 20 -31 กรกฎาคม 2565   

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ (2551) ได้สรุปว่าการบรหิารสายอาชพี (Career management) เป็น

กระบวนการที่เน้นองค์การเป็นหลัก โดยองค์การจะต้องเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชพีให้กบัพนักงาน ผ่านกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านทรพัยากรมนุษย ์เป็นการ
ด าเนินงานขององคก์ารเพื่อช่วยให้พนักงานมโีอกาสบรรลุเป้าหมายในสายอาชพีที่ก าหนดขึน้ โดย
องค์การจะต้องมหีน้าที่สนับสนุนระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิานในสายอาชพีของพนักงาน ในขณะเดยีวกนัพนักงานก็จะต้องน าประโยชน์และความรู้ที่



ได้รบัจากการสนับสนุนขององค์การ ส่งต่อสู่เพื่อร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา และน ากลบัมาใช้ในการ
พฒันาองคก์ารต่อไป ซึง่จะเน้น 3 ดา้นดงันี้ 

1. การวางผงัความกา้วหน้าในอาชพี (Career Path) คอื การสรา้งเสน้ทางประสบการณ์และ 
ผลงานที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงต าแหน่งเป้าหมายของพนักงาน โดยการวางผงัความก้าวหน้าใน
อาชพีใหก้บัพนกังานในองคก์ารแต่ละแห่งนัน้จะไมเ่หมอืนกนัขึน้อยูก่บัเป้าหมายของแต่ละองคก์าร  

2. การบริหารจดัการคนเก่งและคนดี (Talent Management) คือ กระบวนการค้นหา 
พฒันาให้ผลตอบแทน และรกัษาคนที่มคีวามสามารถ มผีลการปฏบิตังิานด ีและศกัยภาพในการ
ท างานไว้กบัองค์การ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวต่อองค์การในอนาคต จะต้องมขีัน้ตอน วธิกีาร
และเกณฑท์ีช่ดัเจน ทัง้นี้ ในการด าเนินงานดงักล่าวใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้จะตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ  

3. การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง (Succession Planning) คอื กระบวนการในการเตรยีม
คนเขา้สู่ต าแหน่งขององค์การ เป็นการเตรยีมความพรอ้มที่จะรบัมอื กบัต าแหน่งที่คาดว่าจะว่างใน
อนาคต เนื่องจากการเกษียณ การสูญเสยี การโอนยา้ย หรอืการเลื่อนต าแหน่ง โดยองค์การจะต้อง
ก าหนดแผนการวางตวัแทนที่เหมาะสม พรอ้มกบัพฒันาเพื่อได้คนที่ทดแทนในต าแหน่งที่ว่าง การ
จดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานนี้ถือว่าเป็นแผนเชงิรุกที่ต้องคดัสรรคนให้เหมาะสม ซึ่งแผนน้ี
จะตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและเชื่อมโยงการการบรหิารงานทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละองคก์าร  

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมสร้างสรรค ์
De Jong and Den Hartog (2008) ได้สรุปว่าพฤตกิรรมท างานสรา้งสรรค์เป็นพฤตกิรรมใน

การท างาน ที่สามารถสรา้งองค์ความรู ้โดยมพีืน้ฐานมาจากการใชค้วามคดิสรา้งสรรค์ในการท างาน 
และความรู้จากการท างานนัน้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อได้ เป็นการช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การท างาน ส่งผลต่อการพฒันาองคก์ารในระยะยาว ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) หมายถงึ การสบืหาโอกาส การมองหา
วธิกีารใหม่ๆ  ทีส่ามารถน ามาปรบัปรงุและพฒันา กระบวนการการทางานในปัจจบุนัใหด้ยีิง่ขึน้  

2. การมคีวามคดิรเิริม่ (Idea generation) หมายถงึ การคดิ สิง่ใหม่ๆ การมองมุมทีแ่ตกต่าง 
อาจเป็นการคดิปรบัปรงุสิง่ทีม่อียู่เดมิใหไ้ดส้ิง่ใหม่ หรอืน าความคดิทีไ่ดม้าพฒันาต่อยอดเพื่อปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการท างาน เป็นทกัษะทีส่ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะท าใหเ้กดิการท างานอยา่งสรา้งสรรค ์ 

3. การเป็นผูน้ าทางความคดิ (Championing) หมายถงึ การน าความคดิทีไ่ดจ้ากการคดิ
รเิริม่และการสบืหาโอกาส มาพฒันา ขยายต่อและน ามาใช้ในการปฏบิตัิงาน การเป็นผู้น าทาง
ความคดิจะมุง่เน้นขัน้ตอนกระบวนการในการชกัจงูใหค้นอื่น หรอืเพื่อนร่วมงานใหค้ลอ้ยตาม และ
เลง็เหน็ถงึความส าคญัของความคดิทีเ่กดิขึน้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองคก์าร  

4. การน าไปประยุกต์ใช้ (Application) หมายถงึ การน าความคดิจากกระบวนการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น การสบืหาโอกาส การคดิรเิริม่ หรอือาจจะรวมถงึการเป็นผูน้ าทางความคดิ มาพฒันา 
และประยุกต์ใช้ในงานที่ท าประจ า ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น แก้ไข และพฒันาให้งานนัน้ๆ ดี
ยิง่ขึน้ การประยกุตใ์ชเ้ป็นขัน้ตอนทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเกดิพฤตกิรรมสรา้งสรรคใ์นการท างาน 



การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
การบริหารสายอาชีพ  
 การวางผงัความกา้วหน้าในอาชพี  
 การบรหิารจดัการคนเก่งและคนด ี
 การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 
(อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ,์ 2551) 

การมีส่วนร่วมในการพฒันา
องคก์าร ของบคุลากร
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 การมสี่วนรว่มดา้นอ านาจหน้าที ่
 การมสี่วนรว่มดา้นขอ้มลู  
 การมสี่วนรว่มดา้นความรูแ้ละ
ทกัษะ 
(Shen Lei, 2018)  
  

 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร  
Shen Lei (2018) ได้สรุปว่าการทีพ่นักงานทุกระดบัน าเอาความรูค้วามสามารถทีไ่ดร้บั

การส่งเสรมิจากองคก์ารมาใชใ้นใชใ้นการพฒันาตนเองในหลายๆดา้น และความรูค้วามสามารถ
นัน้ส่งผลใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์าร ท าใหอ้งคก์ารไดร้บัการพฒันาใหด้ขีึน้ ในการวจิยัครัง้นี้ได้
ใชก้ารมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของพนกังาน จ านวน 3 ดา้นคอื  

1. การมีส่วนร่วมด้านอ านาจหน้าที่ (Power Sharing) คือ การให้พนักงานมีส่วนร่วม
ทางด้านอ านาจในการตดัสินใจด้านต่างๆ ภายในองค์การ เช่น ก าหนดกลยุทธ์ วางแผนพฒันา 
ตลอดจนให้อ านาจในการตดัสินใจที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่จะมผีลต่อการปรบัปรุงกระบวนการ
ปฏบิตังิานของตนเอง จนมสี่วนรว่มในการพฒันาปรบัปรุงการท างานขององคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2. การมสี่วนรว่มดา้นขอ้มลู (Information Sharing) คอื การทีพ่นักงานสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ทีจ่ าเป็นจากองคก์ารส าหรบัการพฒันาปฏบิตังิาน และใชส้ าหรบัการพฒันาหน่วยงานตลอดจน ส่งต่อ
ขอ้มลูใหก้บัทมีงาน และผูท้ีม่อี านาจใหก้ารตดัสนิใจไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งตามระดบัการท างาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีจ่ะพฒันาการปฏบิตังิานใหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ 

3. การมีส่วนร่วมด้านความรู้และทักษะ (Knowledge and Skill Sharing) คือ การเปิด
โอกาสให้พนังงานได้มสี่วนร่วมในการพฒันาทกัษะและเพิม่พูนความรู้ของตวัพนักงาน เช่น เสนอ
หวัขอ้ที่ต้องการอบรม หรอืเปิดโอกาสให้พนังงานได้ไปศกึษาดูงาน เพื่อให้เกดิความรอบรูท้ี่หลาย
ด้านหลายมติิ และน าความรู้ที่ได้นัน้มา พฒันาปรบัปรุงงาน สรา้งแนวปฏบิตัิที่ด ีองค์ความรูห้รอื
นวตักรรมใหม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ต่องาน และองคก์าร 

 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมสร้างสรรค ์
 การแสวงหาโอกาส   
 การมคีวามคดิรเิริม่  
 การเป็นผูน้ าทางความคดิ  
 การน าไปประยกุตใ์ช ้  
(De Jong and Den Hartog, 2008) 

 



วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูด้ าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการศกึษาโดยใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิปรมิาณ และใช้
แบบสอบถาม เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา โดยขัน้ตอนและวธิกีารวจิยัมดีงันี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การศกึษานี้เพื่อวเิคราะหก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และพฤตกิรรมสรา้งสรรค ์ทีส่่งผลต่อ

การมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน
สายปฏบิตักิารตามสญัญาจา้งของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างค านวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 
5% ซึง่จากการค านวณจะไดข้นาดของกลุ่ม จ านวน 310 คน จากพนักงานสายปฏบิตักิาร 1,369 คน 
(ขอ้มลู ณ วนัที ่21 มถุินายน 2565) โดยเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่ 20 -31 กรกฎาคม 2565 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม แบ่งอกเป็น 4 ส่วน ดงันี้  

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สงักดั อายุการท างาน เป็นค าถามแบบ Check Lists
ลกัษณะค าถามแบบมาตรานามบญัญตั ิ(Nominal scale) และ เรยีงล าดบั (Ordinal scale)            

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารสายอาชีพ 
ประกอบไปดว้ย การวางผงัความก้าวหน้าในอาชพี การบรหิารจดัการคนเก่งและคนด ีและการจดัท า
แผนสบืทอดต าแหน่ง ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale)             

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ ประกอบไปด้วย การแสวงหาโอกาส 
การมคีวามคดิรเิริม่ การเป็นผู้น าทางความคดิ การน าไปประยุกต์ใช้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale)   

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากร 
ประกอบไปด้วย ด้านอ านาจหน้าที่ ด้านขอ้มูล และด้านความรูแ้ละทกัษะ ลกัษณะค าถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) 

 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 
สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรบัการอธบิายผลการศกึษาขอ้มลูดงันี้ 

1. วเิคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สงักดั อายุการท างาน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิสถติดิ้วย
ค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ส าหรบั
อธบิายตวัแปรทีไ่มต่่อเนื่อง (Nominal และ Ordinal) 



2. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ด้านการบริหารสายอาชีพ โดย
วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 
ซึง่เป็นสถติทิีใ่ชส้ าหรบัการเปรยีบเทยีบตวัแปรต่อเนื่อง (Interval และ Ratio)  

3. วเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสร้างสรรค์ โดยวเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ส าหรับการ
เปรยีบเทยีบตวัแปรต่อเนื่อง (Interval และ Ratio) 

สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรบัการอธบิายผลการศกึษาขอ้มลูดงันี้ 
1. วิเคราะห์การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regressions) โดยวธิกีารแบบขัน้บนัได (Stepwise Method) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสร้างสรรค์ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regressions) โดยวธิกีารแบบขัน้บนัได (Stepwise Method) 

 

ผลการวิจยั  
 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 33-42 ปี การศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีอายงุาน 5-10 ปี สถานภาพโสด และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท  

ผลการวิเคราะห์การให้ระดบัความคิดเห็นในการพฒันาพฒันาทรพัยากรมนุษย์  ด้านการ
บรหิารสายอาชพีของบุคลากร มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง พบว่าโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้น
ทีม่คีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้นจดัการคนเก่งและคนด ีต่อมาคอืดา้นการจดัท าแผนสบื
ทอดต าแหน่ง และการวางผงัความกา้วหน้าในอาชพีตามล าดบั  

ผลการวเิคราะห์การให้ระดบัความคดิเหน็ พฤตกิรรมสรา้งสรรค์ ของบุคลากรมหาวยิาลยัแม่
ฟ้าหลวง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื การมคีวามคดิรเิริม่ ม ีต่อมา
คอื ดา้นการแสวงหาโอกาส  ดา้นการเป็นผูน้ าทางความคดิ และ ดา้นการน าไปประยกุตใ์ชต้ามล าดบั  

ผลการวเิคราะห์การให้ระดบัความคดิเหน็ การมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การของบุคลากร
มหาวยิาลยัแม่ฟ้าหลวง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอืดา้นขอ้มลู 
ต่อมาคอืดา้นอ านาจหน้าที ่ และดา้นความรูแ้ละทกัษะ ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์หาการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันา
องคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงในภาพรวม โดยการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ 
วธิกีารแบบขัน้บนัได พบว่าการจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง การวางผงัความก้าวหน้าในอาชพี 
การบรหิารจดัการคนเก่งและคนดี มอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การ 
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผลการวเิคราะห์หาพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การ
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงในภาพรวม โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ วธิกีาร



แบบขัน้บนัได พบว่าการมคีวามคดิรเิริม่  การเป็นผู้น าทางความคดิ การแสวงหาโอกาส และ
การน าไปประยุกต์ใช ้มอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศกึษาเรื่องการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และพฤตกิรรมสรา้งสรรคท์ีส่่งผลต่อการมี
ส่วนรว่มในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงสามารถอภปิรายผลดงันี้ 

1. จากผลการศกึษาสรุปว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ดา้นการบรหิารสายอาชพีจ านวน 
ได้แก่ การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง การวางผงัความก้าวหน้าในอาชพี การบรหิารจดัการคนเก่ง
และคนด ีมอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่
ฟ้าหลวง โดยเมื่อองคก์ารสามารถจดัท าผงัความก้าวหน้าในอาชพี แผนบรหิารจดัการคนเก่งและคน
ด ีแผนสบืทอดต าแหน่ง ที่เป็นระบบและชดัเจน จะส่งผลให้พนักงานหรอืบุคลากรในองค์การมามี
ส่วนร่วมในการพฒันาองคใ์นด้านต่างๆ เพิม่ขึน้ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนและเสนอความคดิในการ
พฒันาปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิานขององคก์าร การส่งต่อขอ้มลูใหก้บัทมีงาน เพื่อเขา้ถงึขอ้มูล
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิ เทคโนโลยี
ใหม่ๆที่จะพฒันาการปฏบิตัใิหม้คีุณภาพและประสทิธภิาพ หรอืน าความรูค้วามสามารถ หรอืทกัษะ 
มาพฒันาองคก์าร เช่น สรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ ีหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ ใหก้บัองคก์ารซึง่ผลดงักล่าว
มคีวามสอดคล้องกบั ณฐัฐศรณัฐ์ มงัคละนาเคศวร (2562) ไดศ้กึษาปัจจยัและการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง กรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทยพบว่า การ
พัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนารายบุคคล ด้านการพัฒนาสายอาชีพ ด้านการพัฒนา
องค์การ และด้านการบริหารผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการการเป็นการเป็นองค์การ
สมรรถนะสงู ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าหากองคก์ารมกีารพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นดา้นต่างๆ ดงักล่าว การ
พฒันาจะท าให้พนักงานได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน 
ระบบงานขององคก์าร หรอืสรา้งองคค์วามรูห้รอืนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อการพฒันาองคก์าร  

2. จากผลการศกึษาสรปุว่า พฤตกิรรมสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ การมคีวามคดิรเิริม่  การเป็นผูน้ า
ทางความคดิ การแสวงหาโอกาส และการน าไปประยุกต์ใช้ มอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาองคก์ารของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง นัน่คอืพฤตกิรรมสรา้งสรรคจ์ะมปีระโยชน์
ทัง้ต่อบุคคลและองค์การทุกระดบั โดยการพฒันาพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ของบุคลากร จะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดกีว่า เนื่องจากพฤติกรรมสรา้งสรรค์เป็นความสามารถที่เกี่ยวขอ้งกบัความคดิ คอื
ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดที่เป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
เพื่อให้เกิดการพฒันาทัง้ตวับุคคล สายอาชพี และองค์การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ผลดงักล่าวมี
ความสอดคล้องกบั เกษสุดา บูรณศกัดิส์ถติ (2562) ได้ศกึษาพฤติกรรมสรา้งสรรค์นวตักรรมของ
พนักงานสายสนับสนุนวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฎักลุ่มรตันโกสนิทร์ พบว่า พฤตกิรรมสรา้งสรรค์
นวตักรรมของพนักงานมอีทิธพิลเชงิบวกต่อผลการด าเนินงานเชงินวตักรรมขององคก์าร ซึ่งแสดง



ให้เห็นว่าเมื่อพนักงานในองค์การหาโอกาสในการเรยีนรู้สิ่งใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันางาน 
รวมทัง้น าแนวคดิที่ได้จากสื่อความรู้ต่างๆ มาใช้ในการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิงานกบัตนเองและ
องคก์ารแลว้ ยอ่มจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมสรา้งสรรคน์วตักรรมทีส่งูขึน้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
1. จากผลการวจิยัพบว่าการพฒันาพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ด้านการบรหิารสายอาชพีของ

บุคลากร มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้านจะ
พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านจดัการคนเก่งและคนด ีต่อมาคอืด้านการจดัท าแผนสบืทอด
ต าแหน่ง และการวางผงัความก้าวหน้าในอาชีพ ตามล าดบั และเมื่อน ามาวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ โดยวธิกีาร Stepwise Method พบว่าทัง้ 3 ดา้นมอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนรว่มในการ
พฒันาองคก์าร ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ดงันัน้ เพื่อใหพ้นักงานไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมใน
การพฒันาองคก์าร ทางมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงจะต้องด าเนินการจดัท าระบบการพฒันาทรพัยากร
บุคคล ระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบการบรหิารความก้าวหน้าเตบิโตในอาชพีการงาน 
และระบบการสบืทอดต าแหน่งให้มคีวามชดัเจนและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จรงิ เพราะการที่
พนักงานได้รบัการพฒันาทางสายอาชีพ จะเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจที่ดีให้กับพนักงาน ท าให้
พนักงานอยากที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเอง อยากพฒันางานในวชิาชพี เพราะเชื่อว่าการพฒันา
ดงักล่าวจะส่งเสรมิความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนให้เจรญิงอกงานขึ้นได้ นอกจากนี้การ
พฒันาพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ด้านการบรหิารสายอาชพียงัจะช่วยปรบัพฤตกิรรมของพนักงานให้
พรอ้มทีจ่ะท างาน และพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร 

2. จากผลการวจิยัพบว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงอยู่ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้านจะพบว่าด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื การมี
ความคดิรเิริม่ ต่อมาคอื ดา้นการแสวงหาโอกาส  ดา้นการเป็นผูน้ าทางความคดิ และ ดา้นการน าไป
ประยุกต์ใช้  ตามล าดบั และเมื่อน ามาวเิคราะห์วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวธิีการ Stepwise 
Method พบว่าทัง้ 4 ดา้น มอีทิธพิลในทางบวกต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์าร ของบุคลากร
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ดงันัน้ เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพฒันาองค์การ ทาง
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ควรกจิกรรมที่ส่งเสรมิพฤตกิรรมสรา้งสรรค์ และรณรงค์ให้บุคลากรหรอื
พนักงาน ได้รบัความรูแ้ละท าความเขา้ใจถงึกระบวนการที่ท าใหต้วัพนักงานเกดิพฤตกิรรมในด้าน
การมคีวามคดิรเิริม่ ด้านการแสวงหาโอกาส  ด้านการเป็นผู้น าทางความคดิ และ ด้านการน าไป
ประยุกต์ใช ้ตวัอย่างเช่น การบรูณาการเขา้กบัการท างานของพนักงานจะสามารถส่งเสรมิพฤตกิรรม
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการพฒันาปรบัปรุงงาน มีการคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อ แก้ไขปัญหา ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการในท างาน เพื่อต่อพฒันายอดงานการท างานของท่านที่ดอียู่แลว้ใหด้ยีิง่ขึน้ และน า
สามารถน าทกัษะความรูค้วามสามารถนัน้มาสรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ ีหรอืสรา้งองคค์วามรูห้รอืนวตักรรม
ใหม่ๆ ใหก้บัองคก์าร 



 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การท าวจิยัครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการพฒันา

องค์การ ของบุคลากรมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง เช่น วฒันธรรมองค์การ เพื่อให้ทราบความคดิเหน็
ของการมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ารของบุคลากรไดอ้ย่างคลอบคลุมและหลากหลายมติ ิ

2. ควรมกีารศกึษาความพรอ้มและการปรบัตวัของบุคลากรในองคก์าร ว่ามกีารเตรยีมความ
พรอ้มในการด าเนินงาน เพื่อพฒันาองค์การใหเ้ป็นองคก์ารสมรรถสูงตามความต้องการขององคก์าร
หรอืไม่ รวมทัง้ศึกษาถึงระดบัการประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน เพื่อวางแนวทางการ
ด าเนินงานทีเ่ป็นมาตรฐานร่วมกนั และเชื่อมโยงฐานขอ้มลูทีเ่อื้อประโยชน์ในการขบัเคลื่อน องคก์าร
ใหเ้ป็นองคก์ารสมรรถสูง และมคีวามก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื 
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