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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน
ความมีอิสระในการทางาน และผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความผูกพันในวิชาชีพ
ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายวิชาการจาก 9
คณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จานวนทั้งสิ้น 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่าแบบ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
ทีมงาน และความมีอิสระในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการในเชิงสร้างสรรค์
และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีม งาน และความมีอิสระในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความผูกพันในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 2) การทดสอบความเป็นตัวแปรกลาง พบว่า ผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการในเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรกลางในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน และความมีอิสระในการทางาน ที่มีอิทธิพลอย่างมากกับความผูกพันในวิชาชีพของ
บุคลากรสายวิชาการ ด้า นประโยชน์ที่ ได้รับ จากการศึกษาประกอบด้ วยประโยชน์ เชิงทฤษฎี พบว่า ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการอย่ า งสร้า งสรรค์เป็ น ตั ว แปรกลางที่ มี อิท ธิ พ ลอย่ า งมากระหว่ า งตั ว แปรการรับ รู้การ
สนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน และความผูกพันในวิชาชีพ ส่วนประโยชน์ด้านการจัดการ พบว่า
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องค์การควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณสมบัติหัวหน้างาน และควรส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานให้บุคลากร เพื่อรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิผลที่ดีต่อไป
คาสาคัญ: การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ, หัวหน้างาน, ทีมงาน, ความผูกพันในวิชาชีพ, ผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
Abstract
The aim of this research was to investigate the influence of perceived which support
from organization, supervisor, team, autonomy and creative academic performance on the
career commitment in the Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUPT’s)’s
lecturers. The sample was a lecturer who working in nine faculties at RMUTP, totally 101
persons. A questionnaire used the Likert-type 5 Scale, the statistic was used to analyze the
data including frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s correlation
coefficient, simple regression analysis and multiple regression analysis. The result of this study
was as follows:1) Perceived support from the organization team and job autonomy were
positively correlated with creative academic performance, while perceived support from the
organization, supervisor team and job autonomy were positively correlated with academic
career commitment.2) Mediator variable testing found that the creative academic performance
was a mediator variable in the relationship between perceived support from the organization,
supervisor team and job autonomy that highly influenced an academic career commitment.
The benefits of this study divided 2 dimensions like theoretical benefit was found that the
creative academic performance was a mediator variable that had a great influence between
perceived support from organizations, supervisors, team and professional engagement. On the
other hand, the management benefit was found that the organization should organize activities
to develop supervisor qualifications and should promote the creation of works for teacher. In
order to making an effective of career commitment and creativity academic performance.
Keywords: Perceived Organization Support, Supervisor, Team, Academic Career Commitment,
Creativity Academic Performance
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บทนา

ในการจัดการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลู ม (Bloom’s Taxonomy of
Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะการนาเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ ทั้งนี้การเรียนการสอนจึงต้องมีจุดมุ่งเน้นจานวน 4 ด้าน คือ การสอนให้ผู้เรียนสามารถได้เตรียมตัว
เพื่อการดารงในชีวิตในโลกที่เป็นจริง, การศึกษาตลอดชีวิต, มีวิธีการสอนที่ยืดหยุ่น และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
เป็นคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื่องจากสถาบันการศึกษาเป็นองค์การที่สร้างมนุษย์ทางด้านความรู้ จากสถานการณ์
ดังกล่าว สถาบันการศึกษาจึงต้องตระหนักถึงบริหารงานบุคคลที่จาเป็นต้องมี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพอันมีผลต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เกี่ยวข้อง
กั บ หลั ก การจั ด การบุ ค ลากรสายวิ ช าการ พบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เฉพาะทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ มีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
และเป็นที่พึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ ซึ่งการก้าวสู่ความสาเร็จตามพันธกิจดังกล่าวได้นั้นจาเป็นต้องอาศัย
หลักการจัดการองค์การที่ดี และการใช้ข้อกาหนดด้านภาระงานของบุคลกรสายวิชาการถือเป็นเครื่องมืออีก
ประการที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ระบุความหมายของ
อาจารย์ประจา คือ บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลา ซึ่งเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของคณาจารย์ประจา พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาระงานหลักของอาจารย์ประจาจะประกอบด้วย งานสอนร้อยละ 50 งานวิจัยและวิชาการอื่น ร้อยละ 20
งานบริการวิชาการ ร้อยละ 15 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 5 และงานอื่น ร้อยละ 10 โดยมีสัดส่วนของ
ภาระที่แตกต่างกันตามตาแหน่งทางวิชาการและภาระการบริหาร ทั้งนี้หากพิจารณาถึงสังเขปของภาระงานส่วน
ใหญ่จะพบว่า ภาระงานส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานด้านวิชาการ และการที่บุคลากรจะมีผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ หรือคิดค้นแนวทางใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น จาเป็นต้องได้รับ
การเปิด โอกาสในการเรียนรู้เพื่ อเป็น การเชื่ อมต่ อระหว่า งความรู้ในตนเองกับ ความรู้ใหม่ควบคู่กับ การปรับ
สภาพแวดล้อมและสังคมในการทางานจากการสนับสนุนจากสถาบันหรือองค์การ หัวหน้างาน และทีมงานเป็น
อย่างยิ่ง การสนับสนุนดังกล่าวเปรียบเสมือนการแลกเปลี่ยนของทุนทางสังคมซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ความผูกพันในงานและวิชาชีพอันดีซึ่งเปรียบเสมือนแรงจูงใจที่ป้องกันการเกิดปัญหาการลาออกของบุคลากร
เนื่องจากปัญหาภาระงานที่มาก
การศึกษาด้านการจัดการบุคลากรทางการศึกษาและองค์การอื่น ๆ ที่ผ่านมาจานวนมากได้ระบุถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของบุคลากรสายวิชาการ ดังเช่น การศึกษาของ Guiyao et al., (2017) พบว่า เมื่อมีการให้การ
สนับสนุนจากองค์การด้านสภาพแวดล้อมมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการตอบสนองต่อความ
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ต้องการของนักศึกษาได้ ดี โดยพฤติ กรรมตอบสนองนี้ยั งเพิ่ มความพึ งพอใจและผลการเรีย นรู้ของนักศึกษา
ส่วนการรับรู้ถึงการสนับสนุนจากหัวหน้างาน Miha et al. (2014) พบว่า การรับรู้ถึงการสนับสนุนจากหัวหน้า
งานจะเพิ่มความกระตือรือร้นและทาให้เพิ่มแรงจูงใจภายในของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
Priyanko et al. (2014) ยังพบว่า หากพนักงานทุกคนรับรู้ถึงการสนับสนุนจากทีมที่ทางานร่วมกัน การรับรู้การ
ดังกล่าว ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผลการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้แล้ว
Rebecca J. et al (2018) ยังพบอีกว่า การรับรู้ถึงสนับสนุนความมีอิสระในการทางานของบุคลากรสายวิชาการ
ส่งผลเชิงบวกต่อการปรับตัวผลการปฏิบัติงานทางวิชาการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและความรู้สึก
ผูกพันต่อองค์การและวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการ
รับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงาน ที่มีผลต่อความผูกพันในวิชาชีพ ผ่านผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมความผูกพันในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการและการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
ศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน และความมีอิสระในการ
ทางานที่มีผลต่อความผูกพันในวิชาชีพ ผ่านผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีและสมมติฐานการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ดังนี้
แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (Perceived Organization Support : POS)
การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์ให้ความหมายกับสิ่งรอบตัว ด้วยการรวบรวมและตี ความหมายจาก
ประสาทสัมผัสทั้งห้า (อวัยวะสัมผัสสาหรับการรับรู้ประกอบด้วย ตา หู จมูก ลิ้น และกาย) และเมื่อมนุษย์รับรู้
อย่างไรก็จะเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงตามที่ตีความ โดยปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตีความหรือแปลความหมาย
อันเกิดจากการรับรู้ของมนุษ ย์ประกอบด้ วย 5 ด้าน คือ 1) สติปัญญาหรือความเฉลีย วฉลาด 2) การสังเกต
3) ความสนใจ 4) สภาพจิตใจในขณะนั้น และ 5) ประสบการณ์ โดยองค์ประกอบของกระบวนการรับรู้จะเริ่มต้น
จากขั้นตอนการถูกกระทบจากสิ่งเร้า เช่น เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จากนั้นจะเกิดการ
แสดงพฤติกรรมเพื่อโต้ตอบสิ่งเร้า ขั้นที่สองคือการบันทึกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมนุษย์จะบันทึกปรากฏการณ์
ในแง่ข้อเท็จจริง ซึ่งอาศัยหลักประสาทสัมผัสเพื่อเข้าสู่ขั้นการตีความสิ่งเร้าเพื่อเป็นการอธิบายถึงความหมายของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น กระบวนการขั้นตีความนี้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาของคนแต่ละคน ซึ่งมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ เป็นต้น ขั้นต่อมา คือ ข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็นขั้นที่เกี่ยวข้องกับ
ความเชื่ อ ทั ศนคติ และค่า นิ ย ม โดยมนุ ษ ย์ จ ะพิ จ ารณาถึง ล าดั บ เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น ซึ่ ง มี ความเกี่ย วข้องกั บ
ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์นั้น เช่น ความชอบ ไม่ชอบ เกลียด กลัว โดยผลจากการพิจารณานั้นจะถูกนาไป
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แสดงออกในขั้นสุดท้ายของกระบวนการรับรู้ คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบจะเป็นการแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพื่อ
โต้ตอบสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (นิติพล, 2556)
รัตนภัทร์ และวิโรจน์ (2558) ได้กล่าวถึง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ว่าเป็นความรู้สึกที่
พนักงานมีต่อองค์การอันเกิดจากจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นว่าองค์การได้ให้ความสาคัญกับบุคลากรเพื่อตอบแทน
จากผลการปฏิบั ติ ง านที่ บ รรลุ เป้ า หมายหรือวั ต ถุ ป ระสงค์ขององค์การ โดยองค์ป ระกอบของการรับ รู้การ
สนับสนุนจากองค์การนั้นสามารถพิจารณาได้จากนโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
บรรทัดฐานกระบวนการ หรือการกระทาขององค์การต่อบุคลากร นอกจากนี้ Lynne et al. (2009) ยังกล่าวถึง
บทบาทของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การว่าเป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความพร้อมของ
องค์การในการตอบแทนการทางานที่บุคลากรนั้นได้ทาเพิ่มขึ้น และเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมและ
อารมณ์ของบุคลากรในองค์การ อย่างไรก็ตาม Anna et al. (2018) ยังระบุถึงการรับรู้ของพนักงานในด้านการ
สนับสนุนจากองค์การนั้นควรมีความสัมพันธ์เชิงบวก ทั้งนี้เพื่อใช้ในปรับตัวให้เข้ากับอาชีพเนื่องจากจะใช้เป็น
แรงจูงใจและทาให้พนักงานสามารถพัฒนาปรับตัวได้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วหากองค์การมีระบบการวางแผนงาน
ที่มีประสิทธิภาพยังจะส่งผลต่อการเพิ่มของระดับการรั บรู้การสนับสนุนองค์การ และยังช่วยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากร และหากมีการจัดการแบบมอบอานาจไปยังผู้ที่มีอานาจน้อยในการตัดสินใจสามารถ
ส่งผลเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรได้
อีกด้วย Guiyao et al., (2017) ส่วนบทบาทที่มีต่อด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษา ยังพบว่า
การให้การสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมจากองค์การมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและการตอบสนอง
ต่อความต้ องการของนั กศึกษาได้ ดี โดยพฤติกรรมตอบสนองนี้ยั ง เพิ่ มความพึ ง พอใจและผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษา Ishfaq et al. (2014)
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้การสนับ สนุนจากองค์การมีอิทธิพ ลเชิงบวกกับผลการปฏิบั ติงานทางวิชาการอย่า ง
สร้างสรรค์
แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Perceived Supervisor Support : PSS)
จากแนวคิดบทบาททางการจัดการของผู้บริหาร (The Managerial Role Approach) ของ Henry
Mintzgerg ได้กล่าวถึง บทบาทที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้นมีความสมบูรณ์ในการจัดการ
มากขึ้นโดยจะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จนั้นมี 3 ด้านหลัก คือ 1) บทบาทด้านความสัมพันธ์ คือ ภาระการเป็น
หัวหน้าที่เป็นตั วแทนขององค์การ การเป็นผู้นาในการคิดและการกระทา และผู้ประสานงานในองค์การและ
บุคคลภายนอก 2) บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร คือภาระในด้านการรับทราบข้อมูล การกระจายข่าวสาร และการ
เป็นโฆษกหรือเป็นปากเสียงให้กับหน่วยงานสู่บุคลากร และ 3) บทบาทในการตัดสินใจ ประกอบด้วย การเป็ น
ผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นระหว่างการทางาน การจัดสรรทรัพยากร และการเจรจาต่อรอง
(เนตร์พัณณา, 2556) จากบทบาทดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารหรือหัวหน้างานคือตัวแทนที่สาคัญขององค์การ
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนภายในองค์ก าร และหากหัวหน้างานรู้ถึงผลเชิงบวกของ
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ขอบเขตในการให้พนักงานที่ตนปกครองได้รับรู้การสนับสนุน หรือได้แสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
สิ่งที่ทาให้พนักงานสามารถเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน นั้นส่งต่อกระบวนการสร้าง
แนวความคิดที่สร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์การ (Miha et al., 2014)
การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานจัด เป็นการรับรู้ในระดับตัวบุคคล ที่สามารถแสดงถึงปัจจัย
สาคัญในการเชื่อมต่อระหว่างพนักงานไปยังทรัพยากรและผู้สนับสนุนที่พวกเขาต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ หากผู้บังคับบัญชาที่พนักงานรับรู้ว่ามีให้การสนับสนุนในระดับเพิ่มมากขึ้น
กว่าปกติยังเป็นช่องทางที่ส่งผลต่อการรับรู้ในด้านการปกครอง (Parker Ellen, Ferris,& Buckley, 2014)
สอดคล้องกับ ทฤษฎีการสนั บสนุน ขององค์กรและทฤษฎีการแลกเปลี่ย นทางสั งคม หากพนักงานที่ รับ รู้การ
สนั บ สนุ น จากองค์กรในระดั บ สู งจะรู้สึ กผู กพั น ก่อให้เกิด การตอบแทนองค์กรด้ ว ยเจตคติ และพฤติ กรรมที่ ดี
(Eisenberger et al., 1990) จะเพิ่มความกระตือรือร้นและทาให้เพิ่มแรงจูงใจภายในของพนักงาน (Miha et al.,
2014) นอกจากนี้แล้วยังพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานสามารถลดตึงความเครียดในการทางานของ
บุคลากรและยังเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Liaw et al., 2010) และยังสามารถช่วยเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ ให้เพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากพนักงานทุกคนเล็งเห็นว่าหัวหน้างานคือตัวแทนองค์การ โดยการปฏิบัติตนที่ดีของหัวหน้างานที่
มีต่อผู้ร่วมงานสามารถเพิ่มระดับความผูกพัน ประสิทธิภาพในการทางาน และทัศนคติอันดีที่มีต่อองค์กรได้มาก
ขึ้น (Sibel et al, 2015) จึงนาไปสู่สมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสนับสนุ นจากหัวหน้างานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์
แนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน (Perceived Team Support : PTS)
ทีมงาน (Team) ตามแนวคิดของ Parker & Krop (2001) สามารถสรุปความหมายได้ว่า เป็นกลุ่ม
คนที่มีลักษณะการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน โดยทีมงานงานดังกล่าวต้องรับรู้และ
ยอมรับข้อตกลงและวิธีการที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย หรือเรียกอีกนัยหนึ่ง ว่า การทางานร่วมกัน
และจากแนวคิดของ Eisenberger et al. (1986) ที่กล่าวถึง การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานนั้นคือการที่
บุคลากรนั้นมีความเชื่อว่าการสนับสนุนจากทีมงาน เป็นการให้ความสาคัญกับการทางานส่วนรวม การสนใจชีวิต
ความเป็นอยู่ของบุคลากรในองค์การ
พัชรกันย์ และวิโรจน์ (2561) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้า
งาน และทีมงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสร้างนวัตกรรมระดับบุคคลผ่านสมรรถนะหลักของ
บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สรุปได้ว่า การรับรู้การสนับ สนุนจากที มงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอิทธิพลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการสร้างนวัตกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับรู้การสนับสนุนในมิติของระดับทีมงานกับการส่งผล
โดยตรงต่อการเป็นสมาชิกในทีมในด้าน พฤติกรรม ทัศนคติ และประสิทธิภาพการทางานที่ดี ทาให้เกิดการ
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ยอมรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทีมนาไปสู่กระบวนการคิดของกลุ่มเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาแนวคิด
สอดคล้องกับ Priyanko et al. (2014) การรับรู้การสนับสนุนของทีมยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนการ
สร้า งความคิ ด สร้า งสรรค์ อี กทั้ ง พนั กงานที่ รับ รู้ลั ก ษณะการท างานที่ มี ค วามร่ว มมื อ กัน ภายในที ม จะได้ รั บ
ทรัพยากรที่สนับสนุนในการทางานด้านต่างๆ ที่มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการกับความเครียดจาก
การทางานเพื่อแก้ปัญหาและบริการ และหากทีมนั้นมีลักษณะเป็นทีมเชิงรุกจะสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การมีส่วนร่วมในการทางาน สร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน (Zhuxi et al, 2017)
จากความหมายและบทบาททั้ งหมดข้างต้นอาจสรุปการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน
และทีมงานได้ดังนี้ การรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาของคนแต่ละคนที่มีต่อสิ่งที่กระทบ ซึ่งจะถูกนาไป
แสดงออกในขั้นสุดท้ายของกระบวนการรับรู้ และผลจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ คือ ปฏิกิริยาโต้ตอบ
ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพื่อโต้ตอบสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือนโยบายของบุคลากร หรือประสิทธิภาพในการทางานจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และความผูกพัน
ที่มีต่อองค์การ ส่วนการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน คือ การที่พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้างานได้ให้ความเอาใจ
ใส่ ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์อันดีในองค์การ การได้รับความยุติธรรม
ระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีลักษณะที่เป็นกันเองของหัวหน้างาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ โดยการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานยังส่งผลต่อ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ เนื่องจากบุคลากรจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับหัวหน้างานซึ่งเปรียบเสมือน
ตัวแทนขององค์การ นอกจากนี้ยังส่งผลทาให้แรงจูงใจภายใน การปฏิสัมพันธ์ของบุ คลากรเพิ่มขึ้น สุดท้ายคือ
การรับ รู้การสนับสนุน จากทีม งาน คือการที่ บุคลากรรับ รู้ถึงการสนับสนุน และให้ความส าคัญ กับ การทางาน
ส่วนรวม และสนใจในด้านความเป็นอยู่จากสมาชิกในกลุ่มที่ทางานร่วมกัน เช่น การแบ่งภาระงานตามความ
ช านาญและความถนั ด และความพอใจภายในที ม การเปิ ด โอกาสให้เรีย นรู้เพื่ อพั ฒ นา และการยอมรับ ใน
ความสามารถของสมาชิก การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานของบุคลากรมีอิทธิพลเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น การคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมในงาน การจัดการกับความเครียดจากการทางาน และหาก
ทีมนั้นมีปฏิสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นยังส่งผลต่อความไว้วางใจและความแข็งแกร่งของบุคลากรในองค์การ ด้วยเหตุนี้
หากบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีกับองค์การ และรับรู้ว่าองค์การหัวหน้างาน และทีมงาน ได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และจาก
แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการถือว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์ หัวหน้างาน และทีมงาน
มีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์จึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 3 การรับรู้การสนั บ สนุ นจากที มงานมี อิทธิ พลเชิง บวกกับ ผลการปฏิบั ติง านทางวิ ชาการอย่ า ง
สร้างสรรค์
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ความมีอิสระในการทางาน (Job Autonomy)
ความมีอิสระในการทางาน หมายถึง การพึ่งพาตนเอง และมีการบริหารจัดการตนเอง กับการกาหนด
วัตถุประสงค์โดยความมีอิสระในการทางานดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการทางาน (Ikushi Yamaguchi,
2012) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบงานเพื่อการจูงใจ (Designing motivation jobs) ตามแนวคิดของ
Hackman and Oldham ที่เล็งเห็นถึงการสร้างแรงจูงใจและการทางานที่มีคุณภาพสูง มีความพึงพอใจสูง และ
ลดอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานซึ่งทาให้พนักงานมีความรับผิดชอบและเรียนรู้ในการทางานมากขึ้น
(เนตร์พัณณา, 2556) นอกจากนี้แล้วการให้ความอิสระในการทางานยังมีผลกระทบเชิงบวกในด้านการทางาน
และการวางแผน และประสิทธิภาพขององค์กร และเมื่อบุคลากรมีความเป็นอิสระในการทางานงานมากขึ้นยังได้
ส่งผลต่อความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่นที่มีต่องาน (Dinesh et al., 2006)
จากการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนในความมีอิสระในการทางานและการปรับตัวของบุคลากรสาย
วิชาการในประเทศออสเตรเลีย ของ Rebecca J. et al. (2018) ได้กล่าวว่าการรับรู้การสนับสนุนในการเป็น
อิสระในการทางานของบุคลากรสายวิชาการนั้นคือการที่ ครู-อาจารย์รับรู้ถึงการสนับสนุนขั้นพื้นฐานในความมุ่ง
มันการสอนให้ประสบความสาเร็จ เช่น ความมีอิสระในการเลือกที่ฝึกอบรมสาหรับการพัฒนาหลักสูตร หรือการมี
อิสระกับระบบการปกครอง และนอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพยากรที่สนับสนุนในการพัฒนาการสอนเพื่อประสิทธิผล
ที่ดีในการจัดการเรียนการสอน โดยในการศึกษานี้ พบว่า เมื่อบุคคลากรสายวิชาการมีการรับรู้การสนับสนุนใน
การเป็นอิสระในการทางานมีผลเชิงบวกต่อการปรับตัวในการพัฒนาการเรียนการสอน และความผูกพันอันดีต่อ
องค์การ และจากแนวโน้มความต้องการเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนของสถาบันการศึกษา เพื่อการเป็นผู้นา
ด้านการศึกษาและมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การทดสอบของนักเรียน และความยุติธรรมของผล
การเรียน แนวโน้มนี้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นครูมืออาชีพ ด้วยการลดความเป็นอิสระทางวิชาชีพของ
ครูทาให้ลดระดับสมรรถนะและความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน (Helma et al., 2017)
ความมีอิส ระในการทางานจัดเป็นส่ วนหนึ่งของการออกแบบงานเพื่อการจูงใจที่เน้นถึง การสร้า ง
แรงจูงใจและการทางานที่มีคุณภาพสูง มีความพึงพอใจสูง และลดอัตราการขาดงานและการลาออกจากงานซึ่ง
ทาให้พนักงานมีความรับผิดชอบและเรียนรู้ในการทางานมากขึ้น ด้วยการที่บุคลากรนั้นมีการพึ่งพาตนเอง ปฏิบัติ
ตามกฎของตนเองหรือการบริหารจัดการตนเอง โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนการทางานและการ
เลื อ กวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการท างาน นอกจากนี้ ก ารเพิ่ ม ความมี อิ ส ระในการท างานสามารถช่ ว ยส่ ง ผลเชิ งบวกต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางาน และจากแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการได้รับความมีอิสระในการ
ทางานถือว่ามีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์จึงนาไปสู่การตั้งสมมติฐาน
การวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 4 ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
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ผลการปฏิบัตงิ านทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (Creative Academic Performance)
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน หมายถึง การแสวงหา คิดค้นหาแนวทางหรือสิ่งใหม่ เพื่อสร้าง
ความคิด ที่แปลกใหม่และมี ประโยชน์โดยพนักงาน การได้ รับการเสนอแนวคิดเชิง สร้างสรรค์จากพนักงานมี
อิทธิพลอย่างมากต่อนวัตกรรมขององค์การหรือประสิทธิภาพของบริษัท (Guiyao et al., 2017) ความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานเปรียบเป็นความคิดของแต่ละบุคคล (Individual creativity, IC) ที่ต้องการนาความ
แปลกใหม่เข้ามาสู่ความสามารถในการดาเนินการด้านความรู้ของบุคคล (Anna M. and Aino K., 2018)
ความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดจากการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ช่วยขยายความรู้และทักษะที่จาเป็นหรือ
ข้อมูลเชิงลึกสาหรับความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้กระบวนการดังกล่าวยังเป็นการสร้างการเชื่อ มต่อระหว่าง
ความรู้ที่มีอยู่ของพวกเขาสู่ความรู้ใหม่จนกระทั่งนาไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ และความรู้สึกผูกพันที่ดีที่มีต่ อ
องค์การ (Chiang et al., 2015) จากการศึกษากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรด้วยการปรับบทบาทของ
พนักงาน ของ Anna M. and Aino K. (2018) พบว่า สิ่งที่สาคัญสาหรับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ คือ
การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน และทุนทางสังคมเพื่อกระตุ้นให้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีไม่ความคิด
สร้างสรรค์สามารถใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ของตนเองได้ วิธีการนี้พนักงานจะใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาตัวเองสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี
สรุป ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความคิดของแต่ละบุคคลที่ต้องการแสวงหา หรือคิดค้นแนวทางใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการทางานงาน กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานสามารถเกิดขึ้นจากการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างความรู้ในตนเองกับความรู้
ใหม่ นอกจากนี้แล้วการปรับสภาพแวดล้อมและสังคมในการทางานยังส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงาน
ความผูกพันในวิชาชีพ (Career Commitment)
ความผูกพันทางอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ หมายถึง การที่อาจารย์มี ความรู้สึกพึงพอใจว่าอาชีพ
เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของตนเอง ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยน อาชีพ ถึงแม้ว่าจะมีอาชีพอื่น
ที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า มีความภักดีต่ออาชีพ ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่
ทางานอยู่มีความเจริญก้าวหน้า (ธัญนั นท์ และคณะ, 2559) และจากการสังเคราะห์แนวคิดของ Thompson
and McNamara (1997) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในอาชีพว่าประกอบด้วย
ความยุติธรรม, ค่าตอบแทน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าแนวคิดของ Meyer et al.
(1993) ยังกล่าวถึงองค์ประกอบของความผูกพันในอาชีพจะประกอบด้วยสามด้าน ได้แก่ 1) ความผูกพันอันเกิด
จากอารมณ์ (Affective) หมายถึง สิ่งที่พนักงานแสดงอารมณ์ในเชิงบวกต่อองค์การ 2) ความผูกพันที่เกิดจาก
ความผู กพั น องค์ก าร (Continuance) คือ ความผู กพั น ของพนั กงานกับ องค์ก รเนื่ อ งจากการรั บ รู้การได้ รั บ
ค่า ตอบแทนที่สู งจากองค์การ และ 3) ความผูกพัน อันเนื่ องจากวิช าชีพ (Normative) คือ ความผูกพั นของ
พนักงานต่อองค์การเนื่องจากความรู้สึกผูกพันหน้าที่ ความจงรักภักดีและหน้าที่ถูกกาหนดให้
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จากการศึกษาแนวโน้มความผูกพันของบุคลากรสายวิชาการที่ผ่านมาของ Pik L. and Sylvia Y.
(2009) พบว่า ความผูกพันของครูเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของปัจจัยส่วนบุคคล สถานที่ทางานและการศึกษา
นอกจากนี้ยังอธิบายถึงปัจจัยส่วนบุคคลเป็นส่วนสาคัญซึ่งจะช่วยต่อต้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออานวย
เพื่อรักษาความผูกพันในอาชีพของครู และยังพบว่า ความผูกพันในอาชีพของครูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของปัจจัยส่วนบุคคล สถานที่ทางาน และปัจจัยด้านการศึกษา ในตรงกันข้ามความรักที่มาจากความรู้สึกภายใน
ตนเองที่มีต่อการสอนนักเรียนอันเกิดจากการสะสมจากช่วงเวลาก่อนหน้า มีบทบาทสาคัญในการลดผลกระทบ
จากปั จ จั ย ภายนอก นอกจากนี้ หากบุ คลากรรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์การ ยั ง มี ผ ลกระทบเชิ ง บวกในเชิ ง
พฤติกรรมการแสดงออกและความผูกพันต่อองค์การ Kenneth M. et al. (2017)
จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ และความผูกพันที่มีต่อวิชาชีพ ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์เฉพาะการแสวงหา หรือคิดค้นแนวทางในการปฏิบัติ การนาไปใช้
การแก้ปัญหา และการต่อยอด ส่วนความผู กพันที่มี ต่อวิช าชีพ ผู้ วิจัยได้ ศึกษาเฉพาะด้ านความรู้สึกรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงานของบุคลากรที่มีต่อวิช าชีพ กับความรู้สึกภูมิใจ ผูกพัน การทุ่มเท
ความสามารถให้กับวิชาชีพที่เป็นปัจจัยที่ทาให้บุคลากรมีความผูกพันในวิชาชีพ ผู้วิจัยจึงได้นามาตั้งเป็นสมมติฐาน
ที่ 5-6 ดังนี้
สมมติฐานที่ 5 ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันในวิชาชีพ
สมมติฐานที่ 6 การรับรู้การสนับสนุ นจากองค์การ, หัวหน้างาน, ทีมงาน และความมีอิสระในการทางาน
มีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันในวิชาชีพ
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมานั้นทาให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิจัยได้ดงั นี้

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ
(Perceived Organization Support)

การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
(Perceived Supervisor Support)
การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน
(Perceived Team Support)

ผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Academic
Performance)
+
H1+, H2+,H3+ H4

ความผูกพันใน
วิชาชีพ
(Career
Commitment)
H5+

ความมีอิสระในการทางาน
(Autonomy)
+

H6

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย: อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงาน ที่ส่งผล
ต่อความผูกพันในวิชาชีพ ผ่านผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ บุ คลากรสายวิ ช าการที่ ป ฏิ บั ติ ง านสอนในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จานวนทั้งหมด 576 คน (กองบริหารงานบุคคล มทร.พระนคร, 2561) ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้คือช่วงเดือนตุลาคม 2561
2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตารางคานวณกลุ่มประชากรสาเร็จรูปของ
ทาโร่ ยามาเน่ อ้างถึงใน (ธานินทร์, 2557) ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 85 คน ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้แจกจริงจานวน 120 ชุด จากนั้นได้ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sample) ของบุคลากรใน
แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แบบสอบถามกลับมา 101 ชุด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร หัวหน้างาน และทีมงาน
ความเป็นอิสระในการทางาน ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ และความผูกพันต่อวิชาชีพสาย
วิชาการ จานวน 29 ข้อ โดยใช้คาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Likert-type Scale) แบบ 5 ระดับ (มากที่สุด,
มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยที่สุด) เพื่อประเมินค่าการรับรู้ของบุคคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นการตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
การหาคุณภาพของเครื่องมือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ของแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้าง โดยการประเมินจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร จานวน 3 ท่าน จากนั้นพิจารณาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามจาก
ค่า IOC (Index of item Objective Congruence) พบว่า ค่า IOC มีค่ามากกว่า 0.60 ซึ่งแสดงว่า
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรง 2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient: α) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคของ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร หัวหน้างาน และทีมงาน ความเป็นอิสระในการ
ทางาน ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ และความผูกพันต่อวิชาชีพสายวิชาการ มีค่า α = 0.854
แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพียร์สัน (Person’s correlation) การวิเคราะห์อิทธิพลของ
ตัวแปรด้วยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ด้วยใช้เทคนิควิธีนาเข้า (Enter)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการแจกแบบสอบถามจานวน 120 ชุดนั้น ผู้วิจัยได้รับการตอบกลับของผู้ตอบแบบสอบถามใน
ครั้ ง นี้ จ านวนทั้ ง สิ้ น 101 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 84.17 พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 66.30
อายุ ระหว่ า ง 36-45 ปี คิด เป็ น ร้อยละ 37.60 วุ ฒิ การศึ กษาอยู่ ในระดั บ ปริญ ญาโท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 81.20
อายุราชการระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.60 และมีอัตราเงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
40.00
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ส่วนที่ 2 นาเสนอเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ตัวแปร
POS PSS PTS AU CAP CC VIF
ค่าเฉลี่ย ( )
3.421 3.485 3.782 3.816 3.835 4.380
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
0.702 0.829 0.628 0.634 0.586 0.568
การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
2.533
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (PSS)
.711**
2.205
**
*
การสนับสนุนจากทีมงาน (PTS)
.349 .199
1.277
**
**
**
ความมีอิสระในการทางาน (AU)
.374 .319 .398
1.482
**
**
**
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
.365 .115 .292 .443
1.427
(CAP)
ความผูกพันในวิชาชีพ (CC)
.310** .149 .362** .363** .450**
*
**
p<0.05
p < 0.01
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวอิสระและ
ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจัย พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.01 จึงสามารถนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความถดถอย (Regression) ได้ และเมื่อพิจารณาร่วมกับค่า VIF
เพื่อทดสอบปัญหา Multicollinearity ของตัวแปรอิสระทุกตัว พบว่ามีค่าตั้งแต่ 1.277 - 2.533 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่เกิดปัญหาสัมพันธ์กัน (พวงรัตน์ , 2540) จึงนาไปสู่การทดสอบสมมติฐานโดยการ
ทดสอบด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ส่วนที่ 3 นาเสนอเกี่ยวกับการทดสอบความสัมพันธ์ความถดถอยแบบพหุคูณ
ตารางที่ 2 การทดสอบการถดถอยแบบพหุคูณ
ตัวแปรต้น
สมมติฐานการวิจัย/ตัวแปรตาม
1
2
3
4
5
CAP
CAP
CAP
CAP
CC
***
การสนับสนุนจากองค์การ (POS)
.305
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (PSS)
.082
การสนับสนุนจากทีมงาน (PTS)
.272**
ความมีอิสระในการทางาน (AU)
.049***
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่าง
.436***
สร้างสรรค์ (CAP)
การสนับสนุนจากองค์กร,หัวหน้างาน,
ทีมงาน,ความมีอิสระในการทางาน(POSTA)
24
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2.793 3.551 2.808 2.274 2.706 4.409
ค่าคงที่
.365
.115
.292
.443
.450
.125
R
.133
.013
.085
.196
.202
.023
R2
2
.125
.003
.076
.188
.194
.013
Adjusted R
15.247 1.337 9.198 24.135 25.087 9.202
F
.000
.250
.003
0.000
.000 0.003
p-value
3.905 1.156 3.003 4.913 5.009 4.030
t
*
**
***
p <0.05 p < 0.01 p < 0.001
หมายเหตุ (ผลการปฏิบัตงิ านทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ Creative Academic Performance: CAP) และ
(ความผูกพันในวิชาชีพ Career Commitment: CC)
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 12.50 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .305, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 2 การรับรู้การสนับสนุน จากหัวหน้างานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทาง
วิช าการอย่ างสร้า งสรรค์ โดยมีความสามารถในการพยากรณ์ ไ ด้ร้อยละ 0.30 เมื่ อวิ เคราะห์ค่า สั มประสิ ท ธิ์
สหสั มพั นธ์ พบว่ า ไม่ มีความสัม พัน ธ์กันอย่า งมีนั ยส าคัญทางสถิติ (β = .082, p > 0.05) ดั งนั้ นจึ ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 7.6 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .272, p < 0.05) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 4 ความมีอิสระในการทางานมีอิทธิพลเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 18.80 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ พบว่า
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .049, p < 0.001) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นตัวแปรกลาง มีอิทธิพลเชิงบวก
กับ ความผู ก พั น ในวิ ช าชี พ มี ความสามารถในการพยากรณ์ ไ ด้ ร้อ ยละ 19.40 เมื่ อวิ เ คราะห์ ค่า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ พบว่ า ผลการปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการอย่ า งสร้ า งสรรค์ ท าหน้ า ที่ เป็ น ตั ว แปรกลางโดยสมบู ร ณ์
(Fully Mediator) ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงานร่วม และความมีอิสระในการ
ทางานกับความผูกพันในอาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .436, p < 0.001) มีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 5
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สมมติฐานที่ 6 การรับรู้การสนับสนุน จากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน และความมี อิสระในการ
ทางานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันในวิชาชีพมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 1.30 เมื่อวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (β = .063, p < 0.05) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 6
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงาน ที่มีผลต่อ
ความผูกพันในวิชาชีพ ผ่านผลการปฎิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งผลการวิจัยโดยรวม พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
และผลการศึกษาที่ผ่านมา ยกเว้นด้านการรับรู้การสนับ สนุนจากหัวหน้างานเพียงด้านเดียวที่ไม่มีอิทธิพลต่อ
ผลการปฎิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ จึงสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาได้ดังนี้
อิท ธิ พ ลของการรับ รู้การสนั บ สนุ น จากองค์ การ และที ม งาน มี ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกับ ผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ และอิทธิการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน และทีมงาน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกความผูกพันในวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงการสนับสนุน
ดังกล่าวเป็นแนวทางที่สาคัญในการบริหารงานบุลคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อให้เกิดผล
การปฎิ บัติ ง านทางวิ ช าการอย่ างสร้า งสรรค์ และความผู กพั นในวิ ช าชี พ สายวิ ช าการ โดยผ่า นการรับ รู้และ
ความรู้สึกอันดีว่าตนได้รับการสนับสนุนในการทางานในด้านต่าง ๆ อันส่งผลต่อความรู้สึกภูมิใจและเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความสามารถในการทางานจนเกิดเป็นความผูกพันต่อวิชาชีพ สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การ
สนับสนุนของ Cevat C. and Ozge E. Y. (2012) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจขององค์กร
ความมุ่งมั่นขององค์กร และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในองค์กรการศึกษา พบว่า การรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรมีอิทธิพ ลเชิงบวกต่อความผูกพันในอาชีพสายวิชาการ นอกจากนี้แล้ว ศรุดา และ คณะ (2550)
ยังพบว่า ปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน คือ
มหาวิทยาลัยควรมีนโนบายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสาคัญต่อการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ส่วนระดับคณะควรมีการกระตุ้นและให้กาลังใจแก่อาจารย์ในคณะขณะทาผลงานทางวิชาการ
ในทางตรงกันข้ามจากผลการวิจัยในครั้งนี้ยังพบว่า อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ไม่ส่งผลต่ อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ ง ขั ด แย้ ง กับ การศึ ก ษาการรั บ รู้ การสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งานมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คุณลักษณะงานที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะหัวหน้างานได้
มีการบริหารจัดการงานที่มีคุณลักษณะประกอบด้วย ความหลากหลาย ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน
ความสาคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจงาน และผลสะท้อนกลับจากงาน (สุพิชฌาย์ และ วิโรจน์ ,
2561) แต่จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ พบว่า ผลการปฏิบัติงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการล้วนมาจากความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งเป็น
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พฤติกรรมส่วนบุคคลของบุคลากร และบุคลากรสายวิชาการทั่วไปได้เล็งเห็นว่าหัวหน้างานมีบทบาทเพียงด้านการ
บริหารงานที่สัมพันธ์กับ การบริหารงานแบบกระจายอานาจที่มีระดับความยุติธรรมเท่าเทียมกันโดยข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรและนวัตกรรมบริการ
ของโรงแรมบูติกไทย ของ ทศพร และ คณะ (2559) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของความคิด สร้างสรรค์ของ
องค์การ คือ ผู้บริหารหรือผู้นาที่มีการบริหารงานแบบรวมอานาจในการตัดสินใจไว้ที่ตนเอง ไม่ให้อานาจแก่
พนักงานในการตัดสินใจ เลือกวิธีการดาเนินงานด้วยตนเอง และไม่ให้อิสระในการทดลองทาสิ่งใหม่ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กัลยา และ วิโรจน์ (2559) ที่กล่าวถึงพนักงานมองว่าหัวหน้างานเป็นเสมือนตัวแทน
ขององค์การที่มีหน้าที่รับผิดชอบการทางานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้จึง
ทาให้อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ไม่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
ของบุคลากรสายวิชาการ
แต่เมื่อมอบความมีอิสระในการทางานในด้านการวางแผนการทางาน การตัดสินใจต่าง ๆ หรือการ
แสดงความเห็น ความริเริ่มในการทางาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการสร้างสรรค์ผลการปฏิบัติงานทาง
วิชาการในเชิงสร้างสรรค์ Kai W. and Jeffrey V. N. (2017) ได้กล่าวถึง การจัดการที่ดีขององค์การเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มขั้น คือ การมอบความไว้วางใจและอิสระให้แก่พนักงานในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา เพื่อหาแนวคิดที่ดีที่สุดและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิดที่พัฒนาแล้ว สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ กนิษฐา และ ประสพชัย (2558) พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในด้านความ
ไว้วางใจ ด้านการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการหาวิธีการใหม่ในการพัฒนาองค์การ อิสระในการใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการควบคุมจะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถและรู้สึกที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การ
ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการในเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันในวิชาชีพ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Pik L. and Sylvia Y. (2009) พบว่า ความผูกพันของวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความสาเร็จของผลการฏิบัติงานที่ตนเองได้เคยทาไว้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของครูในโรงเรียนเอกชน ของสุพิชฌาย์ และ ประสพชัย (2561) ยังพบว่า ความยากง่ายของงานของ
ครูผู้สอน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มระดับความผูกพันของอาชีพครูและองค์กร ทั้งนี้องค์กรจึงควรมีการวางแผน
ในการมอบหมายงานให้บุคลากรครูให้ตรงกับความรู้ความสามารถของครูแต่ละคน สอดคล้องกับ ความสาเร็จใน
งานที่ปฏิบัติของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กรเป็นปัจจัยที่สร้างความ
ผูกพันระดับสูงให้แก่พนักงานในองค์กร
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ประโยชน์จากการวิจัย
1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ หัวหน้างาน ทีมงาน
และ ความมีอิสระในการทางาน ผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ และ
ความผูกพันในวิชาชีพมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเชิงเหตุผล ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ ทีมงาน ความมีอิสระในการทางาน และผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสาย
วิชาการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันในวิชาชีพ ดังนั้นการใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการจึงสามารถนาข้อ
ค้นพบไปต่อยอดในการศึกษากับตัวแปรอื่นต่อไปได้
2. ประโยชน์ด้านการจัดการ
2.1 จากข้อค้นพบที่ว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ทีมงาน ความมีอิสระในการทางาน
และผลการปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการส่งผลต่อความผูกพันในวิชาชีพ ทั้งนี้
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้คงอยู่และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิผลที่ดีซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและการศึกษา ผู้บริหารองค์การหรือมหาวิทยาลัยสามารถนาข้อค้นพบนี้ไป
ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการอย่างสร้างสรรค์ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น
1) จัดสรรสิ่งสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมจากองค์การเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 2) จัดกิจกรรม
สารสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและทีมงาน 3) จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ พร้อมจัดให้มีทีมพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษา นอกจากนี้แล้วองค์การยังควรมีการ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของกิจกรรมดังกล่าวตลอดเวลา
2.2 จากข้อค้นพบที่ ว่ าอิทธิ พลของการรับรู้การสนั บสนุน จากหัว หน้ างานไม่ ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบัติงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการนั้น ผู้บริหารองค์การและหัวหน้างานสามารถนา
สาเหตุที่ค้นพบจากการวิจัย อาทิเช่น การรับรู้ถึงการได้รับความยุติธรรม การเป็นตัวแทนองค์การที่ดี ไปเป็น
หัวข้อหลักในฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของหัวหน้างาน ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน
ที่ดีของบุคลากรสายวิชาการ และสามารถส่งผลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการคล้ายกับผลการค้นพบ
ด้านการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และทีมงาน อันนาไปสู่ความผูกพันที่มีต่อองค์การและความผูกพันใน
วิชาชีพ
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการศึกษา ซึ่งหากต้องการต่อยอด
สาหรับการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันในวิชาชีพในเชิงลึกจึงควรนาผลการศึกษาไปพัฒนาต่อด้วย
การเก็บข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึก ษาเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้
เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นผู้ทาหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน ซึ่งย่อมส่งผล
ดีต่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยในอนาคต รวมทั้งสามารถนาผลมาพัฒนารูปแบบเพื่อ
รักษาบุคลากรคุณภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รวมทั้งจากคณาจารย์ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านจาก 9 คณะของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
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