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บทคัดย่อ
การวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และพฤติกรรมสร้างสรรค์ท่ี
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็ นการศึกษาวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครัง้ นี้เป็ นพนักงานสายปฏิบตั ิการ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จานวน 310 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยค่าสถิติ
ที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ บันได ซึง่ ผลวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการบริหารสายอาชีพ
ของบุคลากรโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อทาการวิเคราะห์รายประเด็นพบว่าด้านทีม่ คี ะแนนมากทีส่ ุด
คือ ด้านจัดการคนเก่งและคนดีมคี ่ามากทีส่ ุด รองลงมาคือ ด้านการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง และการวาง
ผังความก้าวหน้าในอาชีพ ตามลาดับ 2)ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายประเด็นแล้วพบว่า ด้านทีม่ คี ะแนนมากทีส่ ุด การมีความคิดริเริม่ รองลงมาคือ ด้านการ
แสวงหาโอกาส รองลงมาคือด้านการเป็ นผู้นาทางความคิด และ ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ ตามลาดับ 3)
ระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นแล้วพบว่า พบว่าด้านทีม่ คี ะแนนมากทีส่ ุดคือ ด้านข้อมูล รองลงมา ด้าน
อานาจหน้าที่ และด้านความรูแ้ ละทักษะตามลาดับ 4)การศึกษานี้ยงั พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ น
การบริหารสายอาชีพทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และ 5) พฤติกรรมสร้างสรรค์ทงั ้ 4 ด้าน ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของพนักงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารสายอาชีพ พฤติกรรมสร้างสรรค์

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)
Keyword: Human Resource Development, Innovative behavior,
Executive officer involvement

บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
การบริหารองค์การไปสู่การเป็ นองค์การสมรรถนะสูงอย่างยังยื
่ น ถือเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญ
ที่สุดในการพัฒนาองค์การ เพื่อให้องค์การทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึน้ อยู่
ตลอดเวลาทัง้ ภายในองค์การและนอกองค์การ การที่องค์การจะสามารถแข่งขันและดารงอยู่ได้นัน้
ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็ น การบริหารจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การ
บริหารทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรอื่นๆ และปั จจัยหนึ่งทีถ่ อื ได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การคือทรัพยากรมนุ ษย์ หรือทุนมนุ ษย์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมีพฒ
ั นา
และปรับตัวเพื่อให้ทนั ต่อสภาวะแวดล้อมและบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทรัพยากรมนุ ษย์ หรือ “คน” นั บเป็ นทรัพยากรที่ม ีค่ ายิ่งขององค์การที่จะสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์การได้อย่างมหาศาล สิง่ ทีอ่ งค์การจะต้องคานึงถึงคือ จะปรับปรุงพัฒนาองค์การ
และทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไรจึงจะทาให้คนในองค์การมีพฤติกรรมสร้างสรรค์ และใช้ความสามารถที่ม ี
อยู่ทางานให้กบั องค์การอย่างเต็มกาลังความสามารถ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์นบั เป็ นอีกวิธหี นึ่งที่
มีผลกระทบโดยตรงกับตัวบุคคลในการปฏิบตั งิ านในองค์การและเป็ นสิง่ สาคัญอีกอย่างหนึ่งทีบ่ ุคคลจะ
ใช้ในการตัดสินใจว่าจะมีส่วนร่วมทางานให้กบั องค์ หรือถอนตัวออกจากองค์การ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ คือหนึ่งในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นหลักการพัฒนา
ประสิทธิภาพของคนในองค์การ เพื่อให้เป็ นคนเก่งและดี โดยเมื่อคนได้รบั การพัฒนาตามการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม ก็จะทาให้อยากนาความรูค้ วามสามารถนัน้ มาใช้ในการพัฒนา
งาน พัฒนาสายงาน และนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ (อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์, 2551)
สาหรับพฤติกรรมสร้างสรรค์ คือ พฤติกรรมการแสดงความคิดริเริม่ เพื่อสร้างสรรค์สงิ่
ใหม่ทเ่ี ป็ นประโยชน์ มีการมองหาโอกาสในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ แสวงหาความคิดใหม่ๆ เพื่อนามา
พัฒนาตนเองและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอยู่เสมอ มีการแสดงออกถึงความสนใจในการกาหนด
และชีน้ าสิง่ ใหม่เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับขององค์การ ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ
สามารถนาไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาองค์การและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ องค์การได้ ถือว่าเป็ น
พฤติก รรมที่ม ีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ของบุ ค ลากรในองค์ก ารยุ ค ใหม่ ท่ีม ีก ารเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา (ขวัญกมล ดอนขวา, 2561)
องค์การใดมีทรัพยากรมนุ ษย์ท่เี ก่งและดี ย่อมทาให้เกิดการบริหารองค์การที่มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพราะบุคลากรในองค์การจะเป็ นผูท้ น่ี าความรูแ้ ละทักษะทีม่ มี าใช้ในการพัฒนาองค์การ
ไม่ว่าจะเป็ น การกาหนดกลยุทธ์และทิศทางในการพัฒนาองค์การ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาองค์การ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการพัฒนาระบบงานขององค์การ (Shen Lei, 2018)
ถึงแม้ว่าองค์การจะมีระบบการจัดการทีด่ แี ละเป็ นเลิศ ทัง้ นี้ สิง่ เหล่านี้ก็ไม่อาจทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จได้ ถ้าองค์การปราศจากการมีส่วนร่วมในการทางานของคนที่มคี วามคิดคิดริเริม่
สร้างสรรค์ และมีความสามารถ ซึง่ สอดคล้องกับสุมติ ร สุวรรณ (2561)ทีอ่ ธิบายว่า การพัฒนาองค์การ
จะต้องอาศัย ความคิดริเริม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทาให้เกิด

การเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาองค์การไปพร้อม ๆ กัน ดังนัน้ ในทุกหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมี
การตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้กบั บุคลากร
เพราะเชื่อว่าความสาเร็จขององค์การมาจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรที่ได้รบั
การสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และมีพฤติกรรมสร้างสรรค์ท่เี หมาะสม ซึ่งส่งผลให้
บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์การ และเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบตั งิ านในองค์การให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้
สาหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็ นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม อยูใ่ นกากับดูแลของรัฐบาลและเป็ นนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์
และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง ทาการสอน ทาการวิจยั ให้บริการวิชาการแก่สงั คม ทานุ บารุง
ศิลปวัฒนธรรม และอนุ ร กั ษ์ ส ิ่งแวดล้อม ดังวิส ัยทัศน์ ท่ีว่ า “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง จะเป็ น
มหาวิทยาลัยชัน้ นาของอาเซียนทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับนานาชาตินัน้ การที่มหาวิทยาลัยจะทา
หน้ าที่ให้บรรลุ ว ัตถุ ประสงค์และวิส ัยทัศน์ ได้นัน้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะต้องมี
ความสามารถในการบริหาร และส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้อง
เข้าใจถึงความต้องการของบุคลากรทุกระดับในองค์การ และผสมผสานความต้องการนัน้ ให้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายขององค์การ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการส่งเสริมส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพ และความเชีย่ วชาญของบุคลากรในด้านต่างๆ ทัง้ นี้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2564 – 2569) พบว่า ทีผ่ ่านมาการบริหารงานยังไม่สามารถส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรือ่ ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการพัฒนาสายอาชีพได้อย่างเป็ น
ระบบ ยังมีจดุ อ่อนในเรื่อง ขาดระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ระบบการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงาน และระบบการสืบทอดตาแหน่ง ขาดการบูรณา
การระหว่างการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน โดยเฉพาะพนักงานสายปฏิบตั กิ าร ซึง่ ส่งผลทาให้ไม่เอือ้ ต่อการวางแผนงานด้านสายอาชีพ เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสิง่ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของ
องค์การ เพราะหากองค์การไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของบุคลากร และเสริมสร้าง
พฤติกรรมสร้างสรรค์ในการทางานให้กบั บุคลากรได้ จะส่งผลให้การพัฒนางานลดลง ผลงานทัง้
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรต่ าลง ความสุขในการทางานลดลง พนักงานเริม่ เบื่อในงานที่ทา
เพราะการพัฒนางานไม่ส่งเสริมต่อความหน้าในอนาคต ในทางกลับหากองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานโดยพัฒนาด้านการพัฒนาสายอาชีพได้อย่างเป็ นระบบ ก็จะทาให้พนักงาน
อยากจะพัฒนางาน พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการทางาน ให้มคี ุณภาพสูงขึน้ และอยากมีส่วนร่วม
พัฒนาองค์ให้ดขี น้ึ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศึกษาผ่านตัวแปร การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ด้านการพัฒนาสายอาชีพ และด้านพฤติกรรมสร้างสรรค์ ทีส่ ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การของบุ คลากร คือพนั กงานสายปฏิบ ัติการของมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้ าหลวง ไปสู่ การเป็ น
มหาวิทยาลัยชัน้ นาของอาเซียนที่ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ง
ผลการวิจยั ดังกล่าวเป็ นแนวทางในการจัดทาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน ระบบการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงาน และเป็ นแนวทางในการส่งเสริม
พฤติกรรมสร้างสรรค์ให้กบั พนักงานสายปฏิบตั กิ ารในองค์การ รวมทัง้ จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การใน
การและการกาหนดนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และพฤติกรรมสร้างสรรค์ของ
บุคลากร หรือพนักงานสายปฏิบตั กิ าร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทส่ี ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสร้างสรรค์ท่ีส่ งผลต่ อการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. พฤติก รรมสร้า งสรรค์ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาองค์การของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอบเขตการวิ จยั
การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และพฤติกรรมสร้างสรรค์ ทีส่ ่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
สายปฏิบตั กิ ารตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 310 คน โดยเก็บข้อมูลตัง้ แต่
วันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์ (2551) ได้สรุปว่าการบริหารสายอาชีพ (Career management) เป็ น
กระบวนการที่เ น้ น องค์ ก ารเป็ นหลัก โดยองค์ การจะต้ อ งเป็ นผู้ ด าเนิ นการจัดเตรียมโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั พนักงาน ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการ
ดาเนินงานขององค์การเพื่อช่วยให้พนักงานมีโอกาสบรรลุเป้ าหมายในสายอาชีพที่กาหนดขึน้ โดย
องค์การจะต้องมีหน้ าที่สนับสนุ นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั งิ านในสายอาชีพของพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานก็จะต้องนาประโยชน์ และความรู้ท่ี

ได้รบั จากการสนับสนุ นขององค์การ ส่งต่อสู่เพื่อร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และนากลับมาใช้ในการ
พัฒนาองค์การต่อไป ซึง่ จะเน้น 3 ด้านดังนี้
1. การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) คือ การสร้างเส้นทางประสบการณ์และ
ผลงานที่จาเป็ นสาหรับการดารงตาแหน่ งเป้ าหมายของพนักงาน โดยการวางผังความก้าวหน้าใน
อาชีพให้กบั พนักงานในองค์การแต่ละแห่งนัน้ จะไม่เหมือนกันขึน้ อยูก่ บั เป้ าหมายของแต่ละองค์การ
2. การบริหารจัดการคนเก่ งและคนดี (Talent Management) คือ กระบวนการค้นหา
พัฒนาให้ผลตอบแทน และรักษาคนที่มคี วามสามารถ มีผลการปฏิบตั งิ านดี และศักยภาพในการ
ทางานไว้กบั องค์การ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวต่อองค์การในอนาคต จะต้องมีขนั ้ ตอน วิธกี าร
และเกณฑ์ทช่ี ดั เจน ทัง้ นี้ ในการดาเนินงานดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องทาอย่างสม่าเสมอ
3. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Succession Planning) คือ กระบวนการในการเตรียม
คนเข้าสู่ตาแหน่ งขององค์การ เป็ นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือ กับตาแหน่ งที่คาดว่าจะว่างใน
อนาคต เนื่องจากการเกษียณ การสูญเสีย การโอนย้าย หรือการเลื่อนตาแหน่ ง โดยองค์การจะต้อง
กาหนดแผนการวางตัวแทนที่เหมาะสม พร้อมกับพัฒนาเพื่อได้คนที่ทดแทนในตาแหน่ งที่ว่าง การ
จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานนี้ถือว่าเป็ นแผนเชิงรุกที่ต้องคัดสรรคนให้เหมาะสม ซึ่งแผนนี้
จะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงการการบริหารงานทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละองค์การ
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมสร้างสรรค์
De Jong and Den Hartog (2008) ได้สรุปว่าพฤติกรรมทางานสร้างสรรค์เป็ นพฤติกรรมใน
การทางาน ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ โดยมีพน้ื ฐานมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน
และความรู้จากการทางานนัน้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ต่อได้ เป็ นการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทางาน ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การในระยะยาว ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การแสวงหาโอกาส (Opportunity exploration) หมายถึง การสืบหาโอกาส การมองหา
วิธกี ารใหม่ๆ ทีส่ ามารถนามาปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการการทางานในปั จจุบนั ให้ดยี งิ่ ขึน้
2. การมีความคิดริเริม่ (Idea generation) หมายถึง การคิด สิง่ ใหม่ๆ การมองมุมทีแ่ ตกต่าง
อาจเป็ นการคิดปรับปรุงสิง่ ทีม่ อี ยู่เดิมให้ได้สงิ่ ใหม่ หรือนาความคิดทีไ่ ด้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางาน เป็ นทักษะทีส่ าคัญทีส่ ุดทีจ่ ะทาให้เกิดการทางานอย่างสร้างสรรค์
3. การเป็ นผูน้ าทางความคิด (Championing) หมายถึง การนาความคิดทีไ่ ด้จากการคิด
ริเริม่ และการสืบหาโอกาส มาพัฒนา ขยายต่อและนามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน การเป็ นผู้นาทาง
ความคิดจะมุง่ เน้นขัน้ ตอนกระบวนการในการชักจูงให้คนอื่น หรือเพื่อนร่วมงานให้คล้อยตาม และ
เล็งเห็นถึงความสาคัญของความคิดทีเ่ กิดขึน้ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์การ
4. การนาไปประยุกต์ใช้ (Application) หมายถึง การนาความคิดจากกระบวนการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ น การสืบหาโอกาส การคิดริเริม่ หรืออาจจะรวมถึงการเป็ นผูน้ าทางความคิด มาพัฒนา
และประยุกต์ใช้ในงานที่ทาประจา ติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น แก้ไข และพัฒนาให้งานนัน้ ๆ ดี
ยิง่ ขึน้ การประยุกต์ใช้เป็ นขัน้ ตอนทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์ในการทางาน

แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
Shen Lei (2018) ได้สรุปว่าการทีพ่ นักงานทุกระดับนาเอาความรูค้ วามสามารถทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมจากองค์การมาใช้ในใช้ในการพัฒนาตนเองในหลายๆด้าน และความรูค้ วามสามารถ
นัน้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ทาให้องค์การได้รบั การพัฒนาให้ดขี น้ึ ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้
ใช้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของพนักงาน จานวน 3 ด้านคือ
1. การมีส่ วนร่ วมด้านอ านาจหน้ าที่ (Power Sharing) คือ การให้พนักงานมีส่ วนร่วม
ทางด้านอ านาจในการตัดสินใจด้านต่ างๆ ภายในองค์การ เช่น กาหนดกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา
ตลอดจนให้อ านาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่จะมีผลต่ อการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านของตนเอง จนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการทางานขององค์การให้มปี ระสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล (Information Sharing) คือ การทีพ่ นักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทีจ่ าเป็ นจากองค์การสาหรับการพัฒนาปฏิบตั งิ าน และใช้สาหรับการพัฒนาหน่วยงานตลอดจน ส่งต่อ
ข้อมูลให้กบั ทีมงาน และผูท้ ม่ี อี านาจให้การตัดสินใจได้เข้าถึงข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องตามระดับการทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีใหม่ๆ ทีจ่ ะพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
3. การมีส่ วนร่ วมด้านความรู้และทักษะ (Knowledge and Skill Sharing) คือ การเปิ ด
โอกาสให้พนังงานได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและเพิม่ พูนความรู้ของตัวพนักงาน เช่น เสนอ
หัวข้อที่ต้องการอบรม หรือเปิ ดโอกาสให้พนังงานได้ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรอบรูท้ ่หี ลาย
ด้านหลายมิติ และนาความรู้ท่ไี ด้นัน้ มา พัฒนาปรับปรุงงาน สร้างแนวปฏิบตั ิท่ดี ี องค์ความรูห้ รือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่องาน และองค์การ
กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารสายอาชีพ
การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ
การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี
การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
(อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์, 2551)
พฤติ กรรมสร้างสรรค์
การแสวงหาโอกาส
การมีความคิดริเริม่
การเป็ นผูน้ าทางความคิด
การนาไปประยุกต์ใช้
(De Jong and Den Hartog, 2008)

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ ของบุคลากร
มหาวิ ทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การมีส่วนร่วมด้านอานาจหน้าที่
การมีส่วนร่วมด้านข้อมูล
การมีส่วนร่วมด้านความรูแ้ ละ
ทักษะ
(Shen Lei, 2018)

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูด้ าเนินการวิจยั ได้ดาเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจยั เชิงปริมาณ และใช้
แบบสอบถาม เป็ นเครือ่ งมือในการศึกษา โดยขัน้ ตอนและวิธกี ารวิจยั มีดงั นี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และพฤติกรรมสร้างสรรค์ ทีส่ ่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
สายปฏิบตั กิ ารตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณ
จากสูตรของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม
5% ซึง่ จากการคานวณจะได้ขนาดของกลุ่ม จานวน 310 คน จากพนักงานสายปฏิบตั กิ าร 1,369 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565) โดยเก็บข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 20 -31 กรกฎาคม 2565
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งอกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สังกัด อายุ การทางาน เป็ นคาถามแบบ Check Lists
ลักษณะคาถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) และ เรียงลาดับ (Ordinal scale)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ ด้านการบริหารสายอาชีพ
ประกอบไปด้วย การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี และการจัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่ง ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย การแสวงหาโอกาส
การมีความคิดริเริม่ การเป็ นผู้นาทางความคิด การนาไปประยุกต์ใช้ ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
ส่ ว นที่ 4 ข้อ มู ล ที่เ กี่ย วกับ การมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาองค์ ก ารของบุ ค ลากร
ประกอบไปด้วย ด้านอานาจหน้ าที่ ด้านข้อมูล และด้านความรูแ้ ละทักษะ ลักษณะคาถามเป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สังกัด อายุการทางาน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิตดิ ้วย
ค่าสถิติร้อยละ (Percentages) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ซึ่งเป็ นสถิติท่ใี ช้สาหรับ
อธิบายตัวแปรทีไ่ ม่ต่อเนื่อง (Nominal และ Ordinal)

2. วิเ คราะห์ข้อ มูล การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้า นการบริหารสายอาชีพ โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
ซึง่ เป็ นสถิตทิ ใ่ี ช้สาหรับการเปรียบเทียบตัวแปรต่อเนื่อง (Interval และ Ratio)
3. วิเคราะห์ข้อ มูล พฤติกรรมสร้างสรรค์ โดยวิเ คราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ าเฉลี่ย
(Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) ซึ่ง เป็ นสถิ ติท่ีใ ช้ ส าหรับ การ
เปรียบเทียบตัวแปรต่อเนื่อง (Interval และ Ratio)
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับการอธิบายผลการศึกษาข้อมูลดังนี้
1. วิเ คราะห์ก ารพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ท่สี ่ งผลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มในการพัฒนา
องค์ก ารของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
regressions) โดยวิธกี ารแบบขัน้ บันได (Stepwise Method)
2. วิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติก รรมสร้า งสรรค์ส่ ง ผลต่ อ การมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นา
องค์ก ารของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
regressions) โดยวิธกี ารแบบขัน้ บันได (Stepwise Method)
ผลการวิ จยั
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง มีอ ายุร ะหว่า ง 33-42 ปี การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี อายุงาน 5-10 ปี สถานภาพโสด และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท
ผลการวิเคราะห์การให้ระดับความคิดเห็นในการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการ
บริหารสายอาชีพของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้าน
ทีม่ คี วามคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านจัดการคนเก่งและคนดี ต่อมาคือด้านการจัดทาแผนสืบ
ทอดตาแหน่ง และการวางผังความก้าวหน้าในอาชีพตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์การให้ระดับความคิดเห็น พฤติกรรมสร้างสรรค์ ของบุคลากรมหาวิยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ การมีความคิดริเริม่ มี ต่อมา
คือ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านการเป็ นผูน้ าทางความคิด และ ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์การให้ระดับความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากร
มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือด้านข้อมูล
ต่อมาคือด้านอานาจหน้าที่ และด้านความรูแ้ ละทักษะ ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์หาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ท่สี ่งผลต่ อการมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในภาพรวม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
วิธกี ารแบบขัน้ บันได พบว่าการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ
การบริหารจัดการคนเก่งและคนดี มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์หาพฤติกรรมสร้างสรรค์ ท่สี ่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในภาพรวม โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ วิธกี าร

แบบขัน้ บันได พบว่าการมีความคิดริเริม่ การเป็ นผู้นาทางความคิด การแสวงหาโอกาส และ
การนาไปประยุกต์ใช้ มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และพฤติกรรมสร้างสรรค์ทส่ี ่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการศึกษาสรุปว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการบริหารสายอาชีพจานวน
ได้แก่ การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง การวางผังความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารจัดการคนเก่ง
และคนดี มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่
ฟ้ าหลวง โดยเมื่อองค์การสามารถจัดทาผังความก้าวหน้าในอาชีพ แผนบริหารจัดการคนเก่งและคน
ดี แผนสืบทอดตาแหน่ ง ที่เป็ นระบบและชัดเจน จะส่งผลให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์การมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ในด้านต่างๆ เพิม่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ น การวางแผนและเสนอความคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านขององค์การ การส่งต่อข้อมูลให้กบั ทีมงาน เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ เทคโนโลยี
ใหม่ๆที่จะพัฒนาการปฏิบตั ใิ ห้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ หรือนาความรูค้ วามสามารถ หรือทักษะ
มาพัฒนาองค์การ เช่น สร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี หรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ให้กบั องค์การซึง่ ผลดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับ ณัฐฐศรัณฐ์ มังคละนาเคศวร (2562) ได้ศกึ ษาปั จจัยและการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ท่สี ่ งผลต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะสูง กรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทยพบว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการพัฒนารายบุ คคล ด้านการพัฒนาสายอาชีพ ด้า นการพัฒนา
องค์การ และด้านการบริหารผลงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่ อการการเป็ นการเป็ นองค์การ
สมรรถนะสูง ซึง่ แสดงให้เห็นว่าหากองค์การมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในด้านต่างๆ ดังกล่าว การ
พัฒนาจะท าให้พนักงานได้น าความรู้มาใช้ในการปฏิบ ัติงาน พัฒนาความก้าวหน้ าในสายงาน
ระบบงานขององค์การ หรือสร้างองค์ความรูห้ รือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาองค์การ
2. จากผลการศึกษาสรุปว่า พฤติกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การมีความคิดริเริม่ การเป็ นผูน้ า
ทางความคิด การแสวงหาโอกาส และการนาไปประยุกต์ใช้ มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นัน่ คือพฤติกรรมสร้างสรรค์จะมีประโยชน์
ทัง้ ต่อบุคคลและองค์การทุกระดับ โดยการพัฒนาพฤติกรรมสร้างสรรค์ของบุคลากร จะนาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดกี ว่า เนื่องจากพฤติกรรมสร้างสรรค์เป็ นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับความคิด คือ
ความคิดที่แปลกใหม่และความคิดที่เป็ นประโยชน์ สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทัง้ ตัวบุคคล สายอาชีพ และองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับ เกษสุดา บูรณศักดิ ์สถิต (2562) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของ
พนักงานสายสนับสนุ นวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ พบว่า พฤติกรรมสร้างสรรค์
นวัตกรรมของพนักงานมีอทิ ธิพลเชิงบวกต่อผลการดาเนินงานเชิงนวัตกรรมขององค์การ ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าเมื่อพนักงานในองค์การหาโอกาสในการเรียนรู้ส ิ่งใหม่ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางาน
รวมทัง้ นาแนวคิดที่ได้จากสื่อความรู้ต่างๆ มาใช้ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานกับตนเองและ
องค์การแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่ งู ขึน้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการบริหารสายอาชีพของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็ นรายด้านจะ
พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านจัดการคนเก่งและคนดี ต่อมาคือด้านการจัดทาแผนสืบทอด
ตาแหน่ ง และการวางผังความก้าวหน้ าในอาชีพ ตามลาดับ และเมื่อนามาวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ โดยวิธกี าร Stepwise Method พบว่าทัง้ 3 ด้านมีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนัน้ เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์การ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะต้องดาเนินการจัดทาระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ระบบการบริหารความก้าวหน้าเติบโตในอาชีพการงาน
และระบบการสืบทอดตาแหน่ งให้มคี วามชัดเจนและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะการที่
พนักงานได้รบั การพัฒนาทางสายอาชีพ จะเป็ นการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีให้กับพนักงาน ทาให้
พนักงานอยากที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยากพัฒนางานในวิชาชีพ เพราะเชื่อว่าการพัฒนา
ดังกล่าวจะส่งเสริมความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานของตนให้เจริญงอกงานขึ้นได้ นอกจากนี้การ
พัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ด้านการบริหารสายอาชีพยังจะช่วยปรับพฤติกรรมของพนักงานให้
พร้อมทีจ่ ะทางาน และพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
2. จากผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมสร้างสรรค์ ของบุ คลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็ นรายด้านจะพบว่ าด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ การมี
ความคิดริเริม่ ต่อมาคือ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านการเป็ นผูน้ าทางความคิด และ ด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ ตามลาดับ และเมื่อนามาวิเคราะห์วเิ คราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธ ีการ Stepwise
Method พบว่าทัง้ 4 ด้าน มีอทิ ธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนัน้ เพื่อให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ทาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ควรกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ และรณรงค์ให้บุคลากรหรือ
พนักงาน ได้รบั ความรูแ้ ละทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่ทาให้ตวั พนักงานเกิดพฤติกรรมในด้าน
การมีความคิดริเริม่ ด้านการแสวงหาโอกาส ด้านการเป็ นผู้นาทางความคิด และ ด้านการนาไป
ประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น การบูรณาการเข้ากับการทางานของพนักงานจะสามารถส่งเสริมพฤติกรรม
สร้างสรรค์ผ่ านกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงงาน มีการคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อ แก้ไขปั ญหา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการในทางาน เพื่อต่อพัฒนายอดงานการทางานของท่านที่ดอี ยู่แล้วให้ดยี งิ่ ขึน้ และนา
สามารถนาทักษะความรูค้ วามสามารถนัน้ มาสร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี หรือสร้างองค์ความรูห้ รือนวัตกรรม
ใหม่ๆให้กบั องค์การ

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เช่น วัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้ทราบความคิดเห็น
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การของบุคลากรได้อย่างคลอบคลุมและหลากหลายมิติ
2. ควรมีการศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของบุคลากรในองค์การ ว่ามีการเตรียมความ
พร้อมในการดาเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การสมรรถสูงตามความต้องการขององค์การ
หรือไม่ รวมทัง้ ศึกษาถึงระดับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงาน เพื่อวางแนวทางการ
ดาเนินงานทีเ่ ป็ นมาตรฐานร่วมกัน และเชื่อมโยงฐานข้อมูลทีเ่ อื้อประโยชน์ในการขับเคลื่อน องค์การ
ให้เป็ นองค์การสมรรถสูง และมีความก้าวหน้าอย่างยังยื
่ น
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