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การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ืออธิบายกระบวนการและปัจจยัที่เอือ้ในการเตรียมการเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ใหม่ และ 2) เพื่อสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่  การวิจัยครัง้นีเ้ป็น
การวิจยัเชิงคณุภาพในรูปแบบการเลือกกรณีศึกษา โดยผู้ วิจยัเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูหลกัในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจยัท าการเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลกัจ านวน 7 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หา ผลการศกึษาพบเง่ือนไขการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพที่ส าคญัส าหรับอาจารย์ใหม่ 2 ประการ ได้แก่ ประการ
แรก กระบวนการที่เอือ้ตอ่การเข้าสูต่ าแหน่งของอาจารย์ใหม่ (ต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์) ประกอบด้วย การตัง้เป้าหมายในอาชีพ
อาจารย์ การประเมินศกัยภาพเดิมของอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การวางแผนและการเตรียมตวัความพร้อมใน
การเสนอขอต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ การศึกษาหาข้อมลู การค้นหาค าแนะน าในการท าเอกสารต่างๆ บริหารจดัการเวลา การ
ดแูลสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมสมบูรณ์  ประการที่สอง ปัจจยัที่เอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกที่แวดล้อมของอาจารย์ ปัจจยัภายในของอาจารย์ได้แก่ คณุลกัษณะสว่นบุคคลของ
อาจารย์ (เช่น มีการรับรู้เชิงบวกต่อการท าการวิจยั ความมุ่งมัน่ตัง้ใจที่จะเสนอขอก าหนดต าแหน่ง และการไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค) 
การตระหนักรู้ถึงบทบาทในหน้าที่อาจารย์ การได้รับการยอมรับนับถือในอาชีพอาจารย์ ความต้องการรายได้ ส่วนปัจจยัภายนอก
ได้แก่ การมีตวัแบบ สิ่งสนับสนนุจากครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร มหาวิทยาลยั และระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรม การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีส่วนเอือ้
ประโยชน์ตอ่การขอก าหนดต าแหน่ง ในสว่นของการสร้างและประเมินคูมื่อส าหรับในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่
ได้น าข้อมลูที่ได้จากเนือ้หาจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์  (โดยวิธี
ปกติ) และค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ ท าให้ได้คูมื่อที่ผู้ ใช้งานสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) จากผลการวิจัยในครัง้นีพ้บว่ามีทัง้จากปัจจัยภายในที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
เพ่ิมพนูคณุสมบตัิ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จ าเป็นตอ่การเสนอขอ และปัจจยัภายนอก ไม่วา่ครอบครัว เพ่ือนอาจารย์ องค์กร
ระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือและสนับสนุน  ท าให้อาจารย์ใหม่สามารถเสนอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) ได้ส าเร็จ และคูมื่อซึ่งอาจารย์ผู้ที่เตรียมตวัเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สามารถน าคู่มือเพื่อใช้ในการประเมินทัง้ตัวอาจารย์ หรือแม้กระทั่งกับภาควิชา หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องสามารถน าไปสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนบัสนนุให้กบัอาจารย์ที่เตรียมตวัเสนอขอต าแหน่ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) ได้ 
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The objectives of this study are as follows: (1) to describe the process and the factors contributing to 

the preparation for the academic promotion of new lecturers; and (2) to create and evaluate a manual for the 
academic promotion of new lecturers. This qualitative research collected data by using in-depth interviews on the 
selection of case studies, and purposive sampling was used to collect seven key informants, and to analyze the data 
by content analysis. The study found two important career development conditions for new lecturers. First, the 
process that facilitates acquiring the position of new lecturers (the position of Assistant Professor), consisting of 
setting goals in the career of a lecturer, assessing the potential of lecturers when applying for an academic 
promotion, planning and preparation for the position of Assistant Professor, finding instructions for making 
documents, time management and both physical and mental health care. Second, the factors contributing to the 
preparation for entering an academic promotion consisting of the internal and external factors of the environment of a 
lecturer. The internal factors of lecturer are personal characteristics of the lecturer (e.g., positive perception of 
research, intention to apply for an academic position, and an indomitable spirit), awareness of the roles of lecturers, 
respect as a lecturer, and income requirements. The external factors included having a role model, support from 
family, colleagues, and university administrators, and the academic promotion system (e.g., training, orientation for 
new lecturers, and seminars on academic promotion for new lecturers). In terms of creating and evaluating manuals 
for entering academic positions of new lecturers, content based on the experiences of the lecturer to apply for the 
position of Assistant Professor (the normal method) and expert advice. This results in a manual that users can use as 
a guide for applying for an academic promotion to Assistant Professor (the normal method). Based on the results of 
this research, it was found that both internal factors can lead to actions to enhance the properties of and the 
knowledge and understanding necessary to make an academic promotion. The external factors included whether or 
not family, lecturer friends, faculty organizations or universities which supports and allows new lecturers to 
successfully propose academic promotion at the level of Assistant Professor (normal method). Furthermore, the 
manual for lecturers preparing to apply for an Assistant Professor position can be used to assess both lecturers or 
even with relevant departments to create a supportive environment for lecturers preparing to apply for the position of 
Assistant Professor (the normal method). 

 
Keyword : Career development, Academic promotion, New lecturers, Social Cognitive Career Theory 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากหลายฝ่าย  
ทัง้นีต้้องขอขอบพระคณุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ ดร.ชยัยทุธ กลีบบวั อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลกั และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมราพร สรุการ อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม ท่ีมอบ
ความรู้ การให้ค าแนะน า คอยให้การช่วยเหลือ และตลอดจนการตรวจทานชีแ้นะแนวทางเพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขปริญญานิพนธ์เป็นอยา่งดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุอาจารย์ทัง้ 2 ทา่นเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวฒัน์ ประธานกรรมการสอบ และ 
อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ กรรมการสอบปากเกล่า ท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าของอาจารย์ทัง้ 2 
ท่าน ในการให้ค าแนะน า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึน้ไป 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตรจิตวิทยาประยุกต์ทุกท่ านท่ีมอบความรู้ 
ค าแนะน า และก าลงัใจ รวมไปถึงผู้ เช่ียวชาญและผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านท่ีท าให้ปริญญานิพนธ์นีส้ าเร็จ
ลลุว่งได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ชญานุช ลักษณวิจารณ์  คุณวิชญ ผาติหัตถกร คุณวีนัสรา คุณ
สัณหวัช คุณเอกวิณ คุณกมลมาศ คุณอรทัย และเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ จิตวิทยาประยุกต์รุ่นท่ี 3 พ่ีๆ
น้องๆในท่ีท างานทกุท่าน ท่ีคอยให้ก าลงัใจ การรับฟัง ให้ความช่วยเหลือในด้านตา่งๆ ให้ค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้วิจยัผา่นพ้นอปุสรรคตา่งๆ ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี ซึ่งเป็นประสบการณ์ท่ีมีคา่ยิ่ง
ตอ่ผู้วิจยั 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่งส าหรับครอบครัวทพัวงศ์และครอบครัวบบัติสตาท่ีคอยให้การ
อปุการะคณุในทกุด้าน ให้การช่วยเหลือสนบัสนนุทางด้านก าลงัทรัพย์ ก าลงัใจ ให้ค าแนะน า เพ่ือให้
ผู้วิจยัผ่านพ้นอปุสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี และขอบคณุตวัผู้ วิจยัเองท่ีสามารถท าให้มนัส าเร็จเสร็จสิน้
ได้ 

สุดท้ายนีข้อมอบปริญญานิพนธ์นีใ้ห้เป็นความระลึกถึงคุณลุงอนัเป็นท่ีรักท่ีจากไปเพราะ
สถานการณ์โควิด 19 ในชว่งระยะเวลาท่ีผู้วิจยัได้ก าลงัจดัท าปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้
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บทที่ 1  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างพืน้ฐานของการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศและขบัเคล่ือนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า หน้าท่ีในการจดัการศึกษา การวิจยัและ
การสร้างนวตักรรม การบริการวิชาการแก่สงัคม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และหน้าท่ีด้านอ่ืนๆ 
ทั ง้นี ส้ถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอ่ืนมีความ รู้ท่ีทันต่อ
ความก้าวหน้า พฒันาการเรียนการสอน การวิจยัให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทัง้ใน
ด้านวิชาการ ตามการเปล่ียนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี และส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) ซึ่งผู้ ท่ีมี
บทบาทส าคญันัน้ก็คือเหล่าคณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาซึ่งเป็นผู้บม่เพาะ นิสิต นกัศกึษา ให้มี
ความรู้ความสามารถในทางเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของประเทศ
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  

ในสถานการณ์ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการแข่งขันในด้านต่างๆ
อย่างสูงโดยเฉพาะการแข่งขันเพ่ือให้มีการติดอันดบัโลกซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่
สถาบนั และยงัเป็นการสร้างโอกาสการแข่งขนัและการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลยั อีกทัง้ยัง
เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย (ปรีชา จรุงกิจอนันต์, 2561) บุคลากรทางสาย
วิชาการโดยเฉพาะคณาจารย์มีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนท่ีต้องสร้างสรรค์ผลงานวิจยั นวตักรรม 
ดงันัน้การพฒันาทางอาชีพของบคุลากรสายวิชาการโดยเฉพาะคณาจารย์ในสถาบนัอุดมศกึษามี
ความส าคัญ เพ่ือคุณภาพทางการศึกษาแล้วนัน้ ยังเป็นการพัฒนาคณาจารย์เองให้มีความรู้ 
ความสามารถและความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ เพ่ือท่ีจะน ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
และยงัเป็นการแสดงศกัยภาพทางคณุคา่ของวิชาชีพ นอกจากนีย้งัสามารถน าไปขอต าแหน่งทาง
วิชาการและยงัแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของคณาจารย์ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสะท้อน
ออกมาเป็นรูปแบบต าแหน่งทางวิชาการ ความก้าวหน้าในอาชีพนัน้เป็นประโยชน์ตอ่ทัง้คณาจารย์
เองและยังเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ทัง้ยังเป็นการตอบสนองความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพนัน้ๆและสัมพันธ์กับรายได้ สถานภาพทางสังคม ซึ่งเป็นการตอบสนองของความต้องการ
ของมนุษย์ และการเป็นบุคลากรใหม่ในสถานท่ีท างานใหม่ย่อมจะต้องมีการปรับตวัให้เข้ากับ
องค์กร ซึ่งในช่วงแรกของปรับตวันัน้ก็ย่อมมีความส าคญัเช่นเดียวกัน (ณัฏยาณี บญุทองค า, พระ
ครูกิตติชัยกาญน์, พระครูอุดมธรรมจารี, & อติพโล, 2559) นัน้ก็ย่อมไม่ต่างกับการเป็นอาจารย์
ใหม่ในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีต้องมีการเผชิญกบัสภาพปัญหาตา่งๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ ทัง้จากกบั
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นิสิต เพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ และต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมขององค์กร ดงันัน้อาจารย์ใหม่
จงึต้องมีการจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือเป็นอาจารย์ใหมไ่ด้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงเป็นมหาวิทยาลยัหนึ่งท่ีต้องมีการพฒันาเพ่ือให้เข้าสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยอนัดบัโลก การท่ีมีอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการจึงมีส่วนส าคญั ซึ่งการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นตวัชีว้ดัตามแผนยทุธศาสตร์หลกัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ ในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิต
และบคุลากร เปา้ประสงค์มีการพฒันาบุคลากรอย่างตอ่เน่ืองของอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการ ตวัชีว้ดัหลักคืออาจารย์ประจ ามีต าแหน่งทางวิชาการ (KS61) เป้าหมายของเกณฑ์การ
ประเมินปี 2560 ท่ีก าหนดเกณฑ์การประเมินของต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 33 ผลการ
ด าเนินการตามตัวชีว้ัดท าได้ร้อยละ 24.88 และในเป้าหมายของเกณฑ์การประเมินปี 2561 ท่ี
ก าหนดเกณฑ์การประเมินของต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 36 ผลการด าเนินการตาม
ตวัชีว้ดัท าได้ร้อยละ 23.26 (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2559a) แสดงให้เห็นว่าสภาวการณ์
ในปัจจบุนัผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัยงัไมบ่รรลตุามเปา้หมายในเกณฑ์การประเมิน  

เน่ืองด้วยจากสถิติการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ย้อนหลงั 3 ปีงบประมาณ 
จะแสดงให้เห็นว่า จ านวนการได้บรรจุให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มีจ านวนประมาณถึงพนักว่าราย 
จ านวนผู้ ท่ีในปีงบประมาณ 2558 ท่ีมีจ านวนผู้ เสนอขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็น
ร้อยละ 5.91 ส่วนในปีงบประมาณ 2559 ท่ีมีจ านวนผู้ เสนอขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คิด เป็น ร้อยละ 5.58 และใน ปี งบประมาณ  2560 ท่ี มี จ านวนผู้ เสนอขอด ารงต าแหน่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 7.42 ซึ่งนัน่แสดงให้เห็นถึงว่าการเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เม่ือคิดเป็นจ านวนร้อยละจากอาจารย์ทัง้หมดแล้วนัน้ยงัมีจ านวนผู้ เสนอขอไม่
ถึงร้อยละ 10 จากจ านวนอาจารย์ทัง้หมด การส่งเสริมหรือการผลักดนัในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ใหม ่ในระดบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นการเร่ิมต้นความก้าวหน้าใน
อาชีพของสายอาชีพอาจารย์ จึงถือว่ามีส่วนส าคญัทัง้ต่ออาจารย์เอง และสถาบนันัน้ๆท่ีอาจารย์
เหล่านัน้ได้สงักัดอยู่ด้วย และด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัต้องการอธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการ
เตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ใหมอี่กด้วย 
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการพบว่าส่วนใหญ่
เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคณุภาพบางส่วนท่ีบอกถึง ตวัแปรท่ีเป็นด้านผู้ เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการท าผลงานทางวิชาการ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ และปัจจยัองค์กร 

ตัวแปรท่ีเป็นด้านผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ ตัวแปรความแตกต่างของกลุ่ม
อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการและกลุ่มอาจารย์ท่ีไม่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
ประสบการณ์ในการท างานและวฒุิการศกึษา และเม่ือตวัแปรท่ีมีแนวโน้มจะเป็นลกัษณะของกลุ่ม
อาจารย์ท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ คือ ตวัแปรประสบการณ์ในการท างาน วฒุิการศกึษา ความ
เช่ืออ านาจภายในตน (ศรุดา ชัยสุวรรณ, วิชยั วงษ์ใหญ่, เสริมศกัดิ์ วิศาลาภรณ์, & ทัพสุวรรณ, 
2550) การสนบัสนุนของผู้บริหาร และเจตคติตอ่การท าผลงานทางวิชาการ (รัฐพล พรหมสะอาด, 
2547) ซึ่งความเช่ืออ านาจภายในตนนัน้สอดคล้องกบังานวิจยัของ โสรยา สุภาผล and วรรณภา 
ลือกิตินนัท์ (2560) ท่ีกล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความมุ่งมัน่ในการพฒันา
สายอาชีพ นอกจากนีย้ังพบว่าระดับการศึกษาต่างกันท าให้มีทัศนะในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการแตกตา่งกนั และต้องการการสนบัสนนุจากสถาบนัและการสนบัสนนุของผู้บริหารแตกตา่ง
กัน (ศราวุธ สีดี, 2547) และยังมีผู้ ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ 
ด้านแรงจงูใจ เจตคติต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการพฒันาตนเองด้านวิชาการ (ศรุดา 
ชยัสวุรรณ et al., 2550)  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท าผลงานทางวิชาการ คือ ด้านผลตอบแทนท่ีได้รับ 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบจากการขอต าแหนง่ทางวิชาการของ
ตวัอาจารย์เอง คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจดัท าผลงานทางวิชาการ (เกศริน ธารี
เทียน & ศศิธร ลบล า้เลิศ, 2557; ภาคภูมิ ทะนดีุ, 2557) สิ่งท่ีส่งผลโดยตรงตอ่การเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง และผู้ เสนอขอไม่มีเวลา และมีภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมากเกินมาตรฐาน (เกศริน ธารีเทียน & 
ศศิธร ลบล า้เลิศ, 2557; จุฬา แสงบรรณทึก & ปรัชญานนัท์ เท่ียงจรรยา, 2558; ภาคภูมิ ทะนุดี, 
2557; มนญาวณัย์ เศรษฐพงศ์, 2556) ในขณะท่ีบางงานวิจยัพบวา่ ครอบครัวและอาจารย์อาวโุส
ในสาขาวิชามีอิทธิพลตอ่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ได้เห็นวา่การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอีกด้วย และสิ่งท่ีเป็นอปุสรรคส าคญัคือภาระด้านการ
บริหารและธุรการก็เป็น (ชนิตา รักษ์พลเมือง, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง, กมลวรรณ ตงัธนกานนท์, 
เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก, & สมุิตร สวุรรณ, 2556) แตก็่ยงัมีงานวิจยัท่ีเห็นไม่สอดคล้องในประเด็นท่ีว่า 
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ปัจจยัด้านจิตวิทยาสว่นบคุคล ปัจจยัด้านการบริหาร สภาพแวดล้อมทางสงัคมไม่มีอิทธิพลตอ่การ
เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ ตวัแปรเหลา่นีไ้มไ่ด้กระตุ้นให้บคุลากรท่ีจะก้าวไปสู่ต าแหนง่ท่ีสงูขึน้  

ด้านปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ เงินเดือน ระดบัการศกึษา 
อายุราชการ และเพศ สิ่งท่ีช่วยสนบัสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ (วณิชยา มีชยั & วิชญ ผาติหตัถกร, 2559) ท่ีกล่าวว่าในประเด็น อายุ, ประเภท (ข้าราชการ
และพนกังาน) ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีทัศนะต่อการได้รับต าแหน่งต่างกัน และเม่ือ
คณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์น้อยมีทัศนะการได้รับต าแหน่งทางวิชาการด้านการสนับสนุนทาง
สงัคมสงูกว่าผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมา 5 ปี และได้มีงานวิจยัท่ีพบว่าด้านผู้ขอต าแหน่ง 
การมีแรงบนัดาลใจ ความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ ความกล้าใน
การย่ืนขอ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และการวางกลยุทธ์ในการขอต าแหน่ง (จันท
นันท์ จารุโณปถัมภ์ & สัญญา เคณาภูมิ, 2558) และมีการวางแผนท่ีชัดเจนในการขอต าแหน่ง 
(จุฬา แสงบรรณทึก & ปรัชญานันท์ เท่ียงจรรยา, 2558) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ทางด้านปัจจยัองค์กร เช่น ควรมีการจัดการสัมมนาการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง
เก่ียวกับเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (เกศริน ธารีเทียน & ศศิธร ลบล า้เลิศ, 2557; ศุภ
นิมิต ณ เชียงใหม่, 2541) สนับสนุนงบในการท าวิจยั (ศภุนิมิต ณ เชียงใหม่, 2541) วัฒนธรรม
องค์กรค่านิยมในการท างาน มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ศรุดา ชัย
สวุรรณ et al., 2550) ควรลดภาระงาน ลดภาระขัน้ตอนด้านเอกสาร สร้างบรรยากาศด้านการวิจยั 
(อ านวยพร มโนวงค์, 2552) ขาดการสนบัสนุนทางด้านเวลา (จฬุา แสงบรรณทึก & ปรัชญานนัท์ 
เท่ียงจรรยา, 2558; มนญาวณัย์ เศรษฐพงศ์, 2556) ขาดผู้ เช่ียวชาญในการให้ค าแนะน าการจดัท า
ผลงานทางวิชาการ (เกศริน ธารีเทียน & ศศิธร ลบล า้เลิศ, 2557; ภาคภูมิ ทะนดีุ, 2557) ควรมีการ
สง่เสริมเส้นทางความก้าวหน้าทางด้านการขอต าแหน่งเป็นรายบคุคลให้แก่อาจารย์เป็นรายบคุคล 
ควรมีระบบให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เช่นมีระบบพ่ีเลีย้ง (จนัทนนัท์ 
จารุโณปถัมภ์ & สัญญา เคณาภูมิ , 2558; มนญาวัณย์ เศรษฐพงศ์, 2556) หรือควรมีคู่มือท่ี
อธิบายขัน้ตอนการด าเนินตัง้แต่เร่ิมต้นจนครบกระบวนการท่ีเป็นรูปธรรม (เกศริน ธารีเทียน & 
ศศิธร ลบล า้เลิศ, 2557; มนญาวัณย์ เศรษฐพงศ์, 2556) มีงานวิจัยท่ีของ ประสิทธชัย เดชข า 
(2556) กล่าวว่าระดับการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอาจารย์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดบัความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในสาย
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อาชีพของอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งนโยบายองค์การส่งผลต่อความมุ่งมั่นในการ
พฒันาสายอาชีพของบคุลากรเชน่กนั (โสรยา สภุาผล & วรรณภา ลือกิตนินัท์, 2560) 

แต่อย่างไรก็ดีจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ พบว่าเป็นงานวิ จัยเชิง
ปริมาณและงานวิจยัเชิงคณุภาพบางส่วน บอกถึงปัจจยัท่ีค้นหาบางสว่นยงัไมมี่งานวิจยัใดท่ีศกึษา
ถึงกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการของผู้ ท่ีประสบความส าเร็จว่าต้องท าอย่างไร มีแคง่านวิจยั
ท่ีมีรูปแบบการพัฒนากระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเชิงระบบ ผู้ วิจัยจึงเล็ง เห็นถึง
ความส าคญัดงักล่าว ต้องมีส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกับการรับรู้ความสามารของตนเอง และการ
เรียนรู้ความส าเร็จจากตัวแบบท่ีประสบความส าเร็จในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจาก
กระบวนการในการเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ส าเร็จ ประกอบไปด้วยหลายส่วน ทัง้
จากปัจจยัส่วนตวัท่ีเป็นช่วงอายุของบุคคล เน่ืองจากกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการต้องใช้
ระยะเวลาในการผลิตท่ียาวนานรวมถึงขัน้ตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีระเบียบ ขัน้ตอน 
และกฎระเบียบท่ีคอ่นข้างซบัซ้อน และ ปัจจยัทางด้านองค์กร โดยผู้วิจยัใช้วิธีการการศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) โดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นวิธีหลกั
ในการเก็บข้อมลูท่ีมีฐานคิดทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคม (Social Cognitive Career Theory) 
(R. W. Lent, Brown, & Hackett, 2002) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีความพยายามติดตามความเช่ือมโยงท่ี
ซบัซ้อนระหว่างบุคคลและบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพระหว่างปัจจยัทางปัญญาและความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล และระหว่างอิทธิพลท่ีก ากับตนเองและอิทธิพลภายนอกท่ีก าหนดพฤติกรรมการ
ประกอบอาชีพ และเป็นทฤษฎีนีจ้ะอธิบายว่าบคุคลท่ีส่งผลกระทบตอ่การท างานและการประกอบ
อาชีพผ่านกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมได้อย่างไร และได้ให้ความส าคญักับการเรียนรู้ทาง
สังคมและน าแนวคิดทฤษฎี พัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต(The Life-Span, Life-Space 
Theory of Careers) (Hartung, 2013) ซึ่งกล่าวถึงพฒันาการทางอาชีพท่ีมีความแตกตา่งตามแต่
ละช่วงวยั เพ่ือท่ีจะให้ผู้ เสนอขอเตรียมตวัในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและวิธีการส่งเสริมใน
กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ เสนอขอและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ืออธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ใหม ่
2. เพ่ือสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่ 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคญัด้านการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

1. ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการเตรียมความพร้อมและการด าเนินการเสนอขอ
ก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่วา่มีการเตรียมตวัอยา่งไร  

2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัทัง้ภายในทางด้านจิตใจและปัจจยัภายนอกท่ีเอือ้ในการเข้าสู่
ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่

ความส าคญัด้านการสร้างแนวทางเพื่อปฏิบตัิ  
เพ่ือให้อาจารย์ใหมท่ี่ก าลงัเตรียมความพร้อมจะเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สามารถน าไปใช้ในการเตรียมตวัของตวัผู้ เสนอขอเอง และด้านเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงระดบัหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน คณบดี และผู้
ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง สามารถน าไปเพ่ือปรับใช้ในการสง่เสริมการปฏิบตังิานของอาจารย์ใหม่ได้  

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจยั 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนว
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) รูปแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) และรูปแบบมุ่งหา
ค าอ ธิบาย  (Explanatory) ใ ช้ การเลื อกกรณี ศึกษ าแบบ  Instrumental case เพ่ื ออ ธิบาย
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่  ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีต้องอาศัยข้อมูลจากอาจารย์ ท่ี มี
ประสบการณ์ในเม่ือครัง้ยังเป็นอาจารย์ใหม่ ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือใช้
สนบัสนนุข้อสรุปในการตอบวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั รูปแบบมุ่งหาค าอธิบายเพ่ือท าความเข้าใจ
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสร้างจากแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องซ่ีงผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมไว้ โดยใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) การศกึษาจากเอกสาร (Documentary Study)  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมลู 
กรณีศึกษาในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นการเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักกลุ่มแรกได้คัดเลือกจากการก าหนดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ท่ี มี
ประสบการณ์การในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในระดบัการขอก าหนดต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ (ผศ.) ณ ครัง้นัน้ได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 2 - 3 ปี จากการ
เข้ามาปฏิบตัิงานเป็นอาจารย์ ในสาขาวิชาทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ และสาขาวิชาทาง
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วิทยาศาสตร์ และผู้ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ีสอง ได้คดัเลือกจากการก าหนดคณุสมบตัิซึง่เป็นผู้บริหารท่ี
มีความเก่ียวข้องกบังานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
ในระดับต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านการศึกษา จิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ หรือการบริหารทรัพยากรมนษุย์ เน่ืองจากมีความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญในการศึกษา พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เพ่ือสามารถประเมินคู่มือท่ีผู้ วิจัยได้
จดัท า 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  
ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ค้นหาเก่ียวกบักระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมตวัเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social 
Cognitive Career Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีท่ีความพยายามตดิตามความเช่ือมโยงท่ีซบัซ้อนระหวา่ง
บุคคลและบริบทท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพระหว่างปัจจยัทางปัญญาและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และระหว่างอิทธิพลท่ีก ากับตนเองและอิทธิพลภายนอกท่ีก าหนดพฤติกรรมการประกอบอาชีพ 
และได้ให้ความส าคัญและได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ทางสังคมและน าแนวคิดทฤษฎี 
พัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต(The Life-Span, Life-Space Theory of Careers) ซึ่ ง
นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องการสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

นิยามเฉพาะศัพท์ 
อาจารย์ใหม่ หมายถึง บุคลากรสายวิชาการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ท่ี

ปฏิบตัหิน้าท่ีมาแล้ว 2 - 3 ปี ในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่   
ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง ต าแหน่งท่ีผู้ เป็นคณาจารย์ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิ 
การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การท่ีอาจารย์สามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่ง

ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิได้ส าเร็จ 
กระบวนการสู่ความส าเร็จ หมายถึง กระบวนการท่ีอาจารย์สามารถย่ืนเสนอขอก าหนด

ต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิได้ส าเร็จ 
ปัจจัยเอือ้ หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้อาจารย์สามารถย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต ิได้ส าเร็จ 
คูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ หมายถึง แบบประเมินตนเองถึง

แนวทางการปฏิบัติท่ีอาจารย์ใหม่สามารถประเมินตนเองในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เสนอขอ การด าเนินการลงมือเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ได้
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ส าเร็จ รวมไปถึงในระดบัหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน คณบดี และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง สามารถ
น าไปเพ่ือปรับใช้ในการสง่เสริมจากแนวทางท่ีได้จากการศกึษาครัง้นี ้
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษากระบวนการและแนวทางท่ีเอือ้ตอ่
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยผู้ วิจยัได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 ความหมายของอาชีพ  
1.2 อาชีพอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 
1.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
1.4 บริบทของมหาวิทยาลยัศรีนคครินทรวิโรฒ 
1.5 การพฒันาอาชีพ 
1.6 หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ส่วนที่ 2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต (The Life-Span, Life-Space 

Theory of Careers) 
2.3 การสร้างและประเมินคูมื่อ 

ส่วนที่ 3 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)  
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ส่วนที่ 1 อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
1.1 ความหมายของอาชีพ (Career)  

โดยทั่วไปค าว่า อาชีพ (Career) ได้มีผู้ ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า อาชีพ คือ ล าดบัการ
พฒันาของประสบการณ์การท างานของบุคคลตลอดเวลา (definition of career is the evolving 
sequence of person's work experiences over times) (Arthur, Hall, & Lawrence, 1989) เป็น
การท่ีบุคคลได้ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีตนเองถนัดเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของตนเองออกมาได้
อย่างเต็มท่ีและยังรวมไปถึงวิถีทางอาชีพและแบบแผนการใช้ชีวิตทางอาชีพของบุคคล โดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีตนด ารงอยู่ (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) นอกจากนีค้ าว่าอาชีพยัง
หมายถึง การท างานของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การท างาน ล าดับขัน้ของ
ต าแหน่งท่ีบุคคลได้รับอยู่ในแต่ละช่วงชีวิต ซึ่งอาจปฏิบตัิงานในสายอาชีพเดิมตัง้แต่แรกจนไปถึง
ตลอดไปจนถึงการเกษียณอายุ หรืออาจมีการเปล่ียนแปลงสายอาชีพตามความเหมาะสมขึน้อยู่
กบัความต้องการส่วนบคุคล ทศันคติ สถานการณ์ ในแตล่ะบุคคลนัน้สามารถเลือกท าอาชีพเดียว
หรือหลายอาชีพในเวลาเดียวกันขึน้อยู่กับความสนใจของส่วนบุคคล (ประสิทธชยั เดชข า, 2556) 
และยงัมีผู้ ท่ีให้ความหมายของค าว่าอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีและนัน้ ยงัรวมไปถึงเป็น
กระบวนการการเรียนรู้และพฒันาอย่างตอ่เน่ืองซึ่งเป็นการยกระดบัการส่งเสริมการพฒันาคณุค่า
ของพนกังาน (Gyansah & Guantai, 2018)  

ดงันัน้ค าว่าอาชีพหมายถึง การน าความรู้ ความสามารถท่ีตนเองถนัดมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีมีการล าดบัขัน้ของการพฒันาต าแหน่งอาชีพของช่วยวยั ได้สมัพนัธ์กบัสงัคมใน
การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง และยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ของตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ของตนเองอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็นการสง่เสริมพฒันาคณุคา่ของตนเอง 

1.2 อาชีพอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
อาชีพอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษาได้มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทางสายวิชาการ

โดยก าหนดให้มีลักษณะงานโดยทั่วไปเป็นสายงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 
การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง การให้ค าปรึกษา 
แนะน า แก่นิสิตนกัศึกษาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
และปฏิบตัิงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งคุณภาพของอาจารย์เป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัในการสร้างผลผลิตท่ีมีคณุภาพตรงตามพนัธกิจและเป้าหมาย และเป็นผู้ ท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาสังคม เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและ
ประเทศอย่างตอ่เน่ือง (จนัทนนัท์ จารุโณปถมัภ์ & สญัญา เคณาภูมิ, 2558) ประเภทภาระงานทาง
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วิชาการของคณาจารย์ ท่ีได้รับมอบหมาย (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2564) มีดงัตาราง 1
การจ าแนกประเภทของภาระงานดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 1 การจ าแนกประเภทของภาระงาน 

ล าดับที่ ประเภทภาระงาน 

1 ภาระงานด้านการสอนและพฒันานิสติ 

2 ภาระงานด้านการวจิยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

3 ภาระงานด้านการบริการวิชาการ 

4 ภาระงานด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

5 ภาระงานด้านการบริหาร 

นอกเหนือจากภาระงานทัง้ด้านต่าง ๆ ตามตารางท่ีคณาจารย์ได้รับมอบหมายแล้ว 
การท่ีคณาจารย์ได้น าความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีคณาจารย์เหล่านัน้มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา หรือน ามาพัฒนาชุมชน สังคม หรือในระดับประเทศ สามารถน าไปเสนอผลงานทาง
วิชาการในการพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2556) :ซึ่งอาชีพคณาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา ความก้าวหน้ามีด้วยกัน 2 ด้าน คือ 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางหน้าท่ีในการบริหาร (ประสิทธชัย เดชข า, 2556) ท่ีเร่ิมต้นจาก
อาจารย์ หัวหน้าสาขา/ภาควิชา รองคณบดี คณบดี รองอธิการบดี และอธิการบดี ส่วน
ความก้าวหน้าในสายวิชาการ โดยเร่ิมจากจากต าแหน่งอาจารย์ เป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิก็จะมีความท้าทายมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็น ในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิต้องใช้ทกัษะและความช านาญในการสอน 
ค้นคว้าวิจยัทางวิชาการชัน้สงูท่ีท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและน าไปใช้ประโยชน์ได้ จาก
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นรองศาสตราจารย์ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิต้องใช้ทกัษะและความ
ช านาญพิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจยัทางวิชาการชัน้สงูท่ีท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและ
น าไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง และจากต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เป็น
ศาสตราจารย์ ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิต้องใช้ทกัษะและความเช่ียวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจยัทาง
วิชาการชัน้สูงท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพ
ในระดบัประเทศและ/หรือนานาชาต ิ(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561)  

บทบาทหน้าท่ีอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานัน้ต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 
ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ความสามารถทางวิชาการในศาสตร์นัน้ๆ เพ่ือน าองค์ความรู้ท่ีได้มา
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ถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และยังก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าในอาชีพของตนได้ ซึ่งการพฒันาวิชาชีพของอาจารย์อยา่งเป็นรูปธรรมแนวทางหนึ่ง 
คือ การเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ ท่ีสะท้อนให้เห็นความเช่ียวชาญ ความลุม่ลกึทางวิชาการ ความ
อดทนพากเพียร อนัเน่ืองจากต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตผลงาน และขัน้ตอนการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการท่ีมีระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีซบัซ้อน (จนัทนนัท์ จารุโณปถัมภ์ & สญัญา เคณาภูมิ, 2558) ซึ่ง
การมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพย่อมมีสว่นส าคญัตอ่การท าบทบาทหน้าท่ี  

เจตคติตอ่วิชาชีพครู-อาจารย์ มีส่วนส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าท่ี กล่าวคือ หาก
ครู อาจารย์มีเจตคติท่ีไม่ชัดเจนต่อวิชาชีพและต่อสถาบันท่ีสังกัดแล้ว ย่อมมีส่วนท าให้การ
ปฏิบตัิงานขาดทิศทางท่ีถูกต้องหรือไม่มีคณุภาพเท่าท่ีควรเป็น (รัฐพล พรหมสะอาด, 2547) และ
ยังมีผู้ ให้ความหมายเจตคติต่อวิชาชีพครู ว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ และแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อวิชาชีพครูท่ีอาจเป็นไปในทางท่ีดี (Positive) 
ขดัแย้ง (Negative) หรือเป็นกลาง (Neutral) (จิตตรี จิตแจ้ง & จิตเจริญ ศรขวญั, 2562) เน่ืองจาก
อาชีพอาจารย์มีความส าคญัตอ่การพฒันาก าลงัคน คณุภาพของอาจารย์สามารถประเมินได้จาก
ความรู้ความสามารถ ทางด้านการสอน คุณธรรมจริยธรรม และท่ีส าคัญคือทางด้านเจตคติต่อ
อาชีพอาจารย์ เพราะเจตคติสง่ผลโดยตรงตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เม่ืออาจารย์มีเจตคติท่ีดีตอ่
อาชีพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้เต็มความสามารถ มีความภาคภูมิใจในอาชีพ 
ปรับปรุงวิชาชีพของตนเองให้มีความก้าวหน้า (เจษฎา องักาบสี, 2554) ย่อมจะส่งผลตอ่คณุภาพ
ทางการศึกษาเน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ี ประกอบไปด้วย 1) ต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ ความ
ทุม่เทให้กบังาน และมีการก าหนดบทบาทของงานอยา่งชดัเจน 2) มีการก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าใน
การประกอบอาชีพ 3) มีสถาบนัท่ีมีเอกภาพในการด าเนินงานตรวจสอบคณุภาพ ก ากับดแูลการ
ประกอบอาชีพและจรรยาบรรณของครู 4) มีสถาบนัวิชาชีพเป็นหลักประกัน เพ่ือส่งเสริมความ
เป็นอยู ่(รานี วณิชย์เศรษฐ์, 2553)  

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอาชีพอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา
เป็นอาชีพท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาก าลงัหลกัของประเทศชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มี 
คณุธรรมจริยธรรม ทัง้ทางด้านเชิงวิชาการ และวิชาชีพแล้วนัน้ คณาจารย์เหล่านัน้ต้องมีเจตคติตอ่
วิชาชีพท่ีชดัเจนเพ่ือสง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกมาทางด้านตามภาระงานของคณาจารย์ท่ีได้รับ
มอบหมาย จะท าให้คณาจารย์หรือเหล่าอาจารย์สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ
ของตนเองมาถ่ายทอดความรู้ให้ก าลงัหลกัของประเทศชาตไิด้รับความรู้ตอ่ไป 
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1.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัท่ีเก่ียวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ พบว่ามีจ านวนเร่ืองทัง้หมด 19 เร่ือง ซึ่งอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560 พบว่าโดย
สว่นมากเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีมีจ านวนทัง้หมด 15 เร่ือง เชิงคณุภาพ 3 เร่ือง และเป็นแบบวิธี
ผสมผสาน 1 เร่ือง กลุ่มตวัอยา่งผู้ ท่ีให้ข้อมลูโดยส่วนมากเป็นอาจารย์ และการน าทฤษฎีมาอธิบาย
ยงัมีปรากฎให้เห็นอยู่จ านวน 4 เร่ือง คือทฤษฎีแรงจงูใจ ทฤษฎีกระท าตามแผน ทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮอร์ซเบอร์ก ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ และทฤษฎีล าดบัขัน้ความ
ต้องการของมาสโลว์ จากผลการศกึษาส่วนมากได้น าเสนอผลการศกึษาภายในบุคคลปัจจยัหรือ
ทศันะท่ีมีผลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล อนัได้แก่แรงจูงใจ/แรง
บนัดาลใจ,เจตคติ (การท าผลงาน,เข้าสูต่ าแหน่ง,วิชาชีพอาจารย์) ท่ีมีผู้ศกึษาสงูสดุ จ านวน 4 เร่ือง 
และปัจจยัภายนอกหรือทศันะท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ท่ีพบสูงสุดท่ีมีผลต่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คือ การสนับสนุนจากสถาบัน และลดภาระงานสอน/ภาระสอน
ท่ีมาก/ภาระนอกเหนือการสอน มีจ านวนท่ีเท่ากนัทัง้หมด 8 เร่ือง การสนบัสนุนการสนบัสนนุของ
ภาควิชา/หวัหน้างาน/ผู้บริหาร และการมีการให้ค าแนะน า พ่ีเลีย้งในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ มี
จ านวน 7 เร่ือง รองลงมา จะเห็นได้ว่ายงัไม่มีการศกึษาถึงกระบวนการการสู่ความส าเร็จในการเข้า
สูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ จากการสงัเคราห์งานวิจยัท่ีได้รวบรวมมาดงัภาพประกอบ 1 -  
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ภาพประกอบ 1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
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หมายเหตุ : งานวิจยัเร่ืองท่ี 1 = ศุภนิมิต ณ เชียงใหม่ (2541); 2= วินัย ด าสุวรรณ 
(2542) ; 3 = วนัทนีย์ วงศ์ยงั (2546); 4 = รัฐพล พรหมสะอาด (2547); 5 = ศราวุธ สีดี (2547);  
6 = (ศรุดา ชัยสุวรรณ et al., 2550); 7 = อ านวยพร มโนวงค์ (2552); 8 = สมพิศ สุขแสน 
(2556),9 = วนิดา พิงสระน้อย (2556); 10 = มนญาวณัย์ เศรษฐพงศ์ (2556); 11 = ชนิตา รักษ์
พลเมือง et al. (2556); 12 = ภาคภูมิ ทะนดีุ (2557); 13 = ประสิทธชยั เดชข า (2556); 14 = เกศ
ริน ธารีเทียน and ศศิธร ลบล า้เลิศ (2557); 15 = จนัทนนัท์ จารุโณปถมัภ์ and สญัญา เคณาภูมิ 
(2558); 16 = จฬุา แสงบรรณทึก and ปรัชญานนัท์ เท่ียงจรรยา (2558); 17 = วณิชยา มีชยั and 
วิชญ ผาติหตัถกร (2559); 18 = ลลิดา วชัรศิริธรรม and ปิยพงษ์ สเุมตติกลุ (2016); 19 = โสรยา 
สภุาผล and วรรณภา ลือกิตนินัท์ (2560) 

 
1.4 บริบทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหดัครูชัน้สูง และวิทยาลยัวิชา

การศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ได้รับสถาปนาในปี พ.ศ. 2492 และ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พ.ศ. 2496 ในเม่ือปี พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัและมี
การขยายตวัท่ีมีความหลากหลายวิชาชีพ และในท้ายท่ีสุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 
“มหาวิทยาลัยท่ีเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ได้รับการสถาปนาขึน้ในปีถัดมา คือ เม่ือวันท่ี 29 
มิถนุายน 2517 โดยผลิตบณัฑิตประดจุนกัปราชญ์ และมีความประพฤติดงัผู้ทรงศีล มีบริการหลกั 
ดังนี ้(รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพเพ่ือการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ EdPEx 
ประจ าปีการศกึษา 2564 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) 

1. บริการการเรียนการสอน (ทัง้ระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศกึษา) 
2. ผลงานวิจยั (การวิจยัต้นแบบ การวิจยัเชิงพาณิชย์ และผลงานตีพิมพ์) 
3. บริการวิชาการ (แบบหารายได้ และแบบเพ่ือสงัคม) 
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คือ การศกึษา คือความเจริญงอกงาม  
วิสยัทศัน์ คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชัน้นาแห่งการเรียนรู้และวิจยับน

ฐานการศกึษาคณุธรรมและการรับใช้สงัคม มุง่สร้างสรรค์นวตักรรมสูส่ากล 
พันธกิจ การผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่าน

กระบวนการเรียนรู้และสงัคมแหง่การเรียนรู้ พร้อมทัง้สร้างสรรค์งานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีคณุภาพ 
มีประโยชน์อย่างยัง่ยืนตอ่สงัคม ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ ให้การบริการวิชาการท่ีมีคณุภาพ 
มีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อสงัคม รวมไปถึงการศึกษา วิเคราะห์ และท านุบ ารุงวฒันธรรมและ
ศลิปะอยา่งสร้างสรรค์ พร้อมทัง้พฒันาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพและธรรมาภิบาล 
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บุคลากรพนกังานมหาวิทยาลยั ทัง้ประจ าและมีระยะเวลาในการจ้าง แบ่งประเภทของ 
พนกังานมหาวิทยาลยัออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. พนักงานสายวิชาการปฏิบัติหน้าท่ีการสอน วิจัย บริการวิชาการและร่วมท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมแบง่ตามวฒุิการศกึษา และต าแหน่งวิชาการ ซึง่ต าแหนง่ทางวิชาการได้มีการเสนอ
ย่ืนในรูปแบบท่ีเน้นด้านการสอนและการวิจยัเป็นหลกั 

2. พนกังานสายปฏิบตัิการ ปฏิบตัิหน้าท่ีงานด้านการบริหารจดัการกิจกรรมท่ีสนบัสนุน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและวิจัย โดยท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการแยกตามวิชาชีพหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเม่ือเข้าสู่การเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลยัใหม ่ดงันี ้ 

1. จดัท าแผนพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ได้ด าเนินการหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการก าหนดสมรรถนะของ
ผู้บริหาร 

2. จดัหลกัสตูรอบรมและพฒันาผู้บริหารมหาวิทยาลยั โดยการจดัอบรมผู้บริหารระดบัสงู 
ก าหนดให้มี 

รองอธิการบดี คณบดี ผู้ อ านวยการ และผู้บริหารระดบักลาง ได้แก่ ผู้ อ านวยการส่วน
งาน/หวัหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการส านกังานคณบดี และหวัหน้างาน 

3. จดัท าความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบคุลากรสายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการ โดยสายวิชาการมีการก าหนดขัน้ตอนการของก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และมี
งบประมาณเงินรางวลัส าหรับอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการสงูขึน้  

4. การส่งเสริม การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพการเป็นอาจารยของสายวิชาการ 
กลุม่คณาจารย์ ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 ทางด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้อาจารย์มีทักษะความเป็นครู มีความทันสมัยใน
ด้านของการสอน ท่ีสามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยในเร่ืองการพฒันาและการเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและมีทักษะ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลให้บณัฑิตท่ีจบไปมีคุณภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาต ิมีการจดัอบรมเป็น 3 ระดบัคือ 

- ในระดบัพืน้ฐาน: ส าหรับคณาจารย์ใหม่ โดยจดัหลักสูตรท่ีเน้นเร่ือง มศว กับการเป็น
ผู้น า ด้านการศกึษาและการรับใช้สงัคม การบริการแก่ชมุชน การท าวิจยัและการสนบัสนนุการวิจยั 
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ความเป็นครูและทักษะการสอน รวมทั ง้การวิจัยในชัน้ เรียน กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิและจิตวิทยาการให้ค าปรึกษานิสิต 

- ในระดบักลาง: การจดัการเรียนรู้ แบบเชิงรุก (Active learning) สาหรับคณาจารย์ท่ีมี
ประสบการณ์สอนมาแล้ว และมีความสนใจพฒันาการเรียนการสอน ให้มีความทนัสมยัมากขึน้ซึ่ง
ในผู้ เข้าร่วมกิจกรรม Active learning ได้นาความรู้มาต่อยอดในโครงการ Dare to change ด้วย
การประกวดผลงานการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบใหมใ่นรายวิชาตา่ง ๆ 

- ในระดับสูง: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: 
PBL) ส าหรับอาจารย์ท่ีสนใจและสามารถพฒันารายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการการสอนร่วมกันใน
รูปแบบของ PBL ได้ และมีกิจกรรม Game-based learning 

- การสง่เสริมพฒันาอาจารย์เพ่ือให้มีสมรรถนะการจดัการเรียนการสอนตามเกณฑ์ระดบั
สากล (UK Professional Standard Framework; UKPSF) โดยจดัอบรมการเขียนผลงานด้านการ
จดัการเรีนการสอน ให้กบัคณาจารย์เพ่ือขอรับรองสมรรถนะในระดบั Senior Fellow โดยวิทยากร
จาก Advance Higher Education (Advance HE)  

4.3 การจัดโครงการ การอบรมทัง้ในส่วนของโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สาย
วิชาการ ของกลุ่มคณาจารย์ เพ่ือเป็นกระบวนการชกัน า ชีแ้จง และกระตุ้น ให้คณาจารย์ ท่ีเข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่ ได้เข้าใจถึงการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และทัง้นีม้หาวิทยาลัยยังมี การจัด
โครงการในการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร สายวิชาการ ในการจัดการประชุมชีแ้จง เร่ืองการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ,โครงการประชุมชีแ้จงการด าเนินงานการขอต าแหน่ง ทางวิชาการ ,หรือ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการสร้างความเข้าใจในหลกัเกณฑ์เพ่ือเป็นการพฒันา และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มคณาจารย์ซึ่งเป็นบุคลากรท่ีมีส่วนส าคัญในการ ขับเคล่ือนพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัด้วยวิธีการส่งเสริมและสนบัสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของกลุ่มคณาจารย์
เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างคุณประโยชน์ต่อบุคลากรท่ีได้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งตนเองได้มีความ
เช่ียวชาญ และการท่ีมีจ านวนบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึน้ ก็ยังประโยชน์มายัง
มหาวิทยาลยัอีกด้วย 

1.5 การพัฒนาอาชีพ (Career Development)   
การพฒันาอาชีพ (Career Development) เป็นการผสานปัจจยัทางจิตวิทยา สงัคม 

การศกึษา กายภาพ เศรษฐกิจ และปัจจยัท่ีรวมกนัมีอิทธิพลและมีความส าคญัของการท างาน โดย
เฉล่ียแล้วใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งในสามของช่วงชีวิตในการท างาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
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งานเพ่ือได้รับการเติมเต็มและเป็นการให้ความหมายในชีวิต อีกนัยหนึ่งการประสบความส าเร็จ
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีเก่ียวกับงาน การประสบความส าเร็จมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยเหตนีุก้ารพฒันาอาชีพเป็นสิ่งส าคญัส าหรับบคุคลและองค์กร (Lewis & 
Zibarras, 2013)  

การพัฒนาอาชีพ มีผู้ ให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันคือหมายถึง การท่ีบุคคลมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการท างานให้เหมาะสมทัง้ในปัจจบุนัท่ีเร่ิมต้นเข้ามาท างาน ระหว่างการท างาน 
จนกระทัง่ไปถึงลาออก รวมทัง้องค์กรยงัมีการประเมินศกัยภาพของบคุคล ก าหนดเส้นทางอาชีพท่ี
เหมาะสม วางแผน และด าเนินการฝึกอบรมและเสริมประสบการณ์ เพ่ือเตรียมบุคคลส าหรับ
ความก้าวหน้าในงาน โดยส่งเสริมให้บคุคลได้พฒันาตนเอง เปิดโอกาสให้บคุคลแตล่ะคนมีโอกาส
เติบโตและก้าวหน้าในงาน โดยมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพท่ีตนถนัด เพิ่มคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ทัง้นีเ้กณฑ์การวดัความก้าวหน้า มีทัง้ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี รายได้ และการพัฒนา
ตนเอง (จารุวรรณ เมืองเจริญ & ประสพชัย พสุนนท, 2018; ประสิทธชัย เดชข า, 2556) ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคิดหลักๆ คือ การจัดการสายอาชีพของพนักงาน (Career Management) เป็น
กระบวนการท่ีองค์กรได้เตรียมเพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
สงูสดุ และการวางแผนอาชีพของพนกังาน (Career Planning) ซึ่งเป็นการก าหนดแผนในระยะสัน้
และระยะยาวโดยพนักงานเอง (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ , 2557) นอกจากนีมี้ผู้ ให้ความหมายว่า
หมายถึงการพัฒนาความรู้ ความเช่ือ ทกัษะ ความสามารถทางอาชีพของตนอย่างต่อเน่ือง โดย
องค์กรจะต้องแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการพฒันาทางอาชีพ (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552; อ านวย
พร มโนวงค์, 2552) การพัฒนาอาชีพในอาชีพอ่ืนๆมีการมุ่งเน้นไปท่ีเป็นนามธรรม(Subjective) 
เช่น การบรรลุเป้าหมายส่วนตัว กับรูปธรรม  (Objective) เช่น การได้รางวัล(Zacher, Rudolph, 
Todorovic, & Ammann, 2019) แต่การพัฒนาอาชีพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีความมุ่งเน้น
ไปท่ีกระบวนการฝึกอบรมทางวิชาการ มีส่วนร่วมในการวิจัย และยิ่งไปกว่านัน้งานวิจัยของ 
Zacher et al. (2019) พบว่า การท างานในสถาบนัอดุมศกึษาเป็นอาชีพท่ีมีความเฉพาะไม่เหมือน
ใคร ด้วยเหตนีุแ้นวทางการพฒันาทางอาชีพจึงมีความแตกตา่งกบับริบทอ่ืนซึ่งพบว่านกัวิชาการมี
ความเตม็ใจท่ีจะรับเงินเดือนท่ีคอ่นข้างต ่าและการท างานท่ีเป็นอิสระและมีความยืดหยุน่ และยงัมี
การให้ความหมายวา่ท่ีคล้ายคลึงกบั ค าวา่ความก้าวหน้าในอาชีพมีอยู่หลากหลายค า ไม่วา่จะเป็น 
ความก้าวหน้าในการงาน (Career progression), ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ (Career 
success), ความก้าวหน้าในการบริหาร(Managerial Advancement), ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Advancement) ห รือผลลัพ ธ์ในการท างาน (Career Outcome) ซึ่งมีความหมายท่ี
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คล้ายคลึงกันมีผู้ ให้ความหมายของค าว่าความก้าวหน้าในอาชีพเป็นผลส าเร็จของผลลัพธ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการท างานตลอดช่วงชีวิตของบคุคล (Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005) และใน
ท านองเดียวกนัยงัมีผู้ ให้ความหมายของความก้าวหน้าในอาชีพวา่หมายถึงการส่งเสริม การเล่ือน
ต าแหน่งตามล าดับชัน้ของการบังคับบัญชาของบุคคล (Zabusky & Barley, 1996 as cited in 
Arthur, Khapova & Wilderom, 2005) การปรับขึน้เงินเดือนและปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น การเพิ่มคุณค่า
ของงาน การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน การเสริมโอกาสท่ีส าคญั การจัดสรรความรับผิดชอบท่ี
ส าคัญขององค์กร (Malhotra & Singh, 2016) โดยความก้าวหน้าในอาชีพมีพืน้ฐานมาจาก
ผลลัพธ์ท่ีเกิดมาจากการท างานของแต่ละบุคคล แต่ผลลัพธ์จากการท างานไม่ได้หมายรวมถึง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพนัน้เป็นสิ่งท่ีแต่ละบุคคลต้องการ หรือส่งผล
ก่อให้เกิดความรู้สึกในทางบวกซึ่งแต่ละบุคคลจะเกิดความรู้สึกทางบวกหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลด้วย (Burke, 1995 อ้างใน ปาริฉัตร ตู้ ค า, 2556) นอกจากนีย้ังมีผู้ ให้
ความหมายความก้าวหน้าในอาชีพท่ีมีการเปล่ียนแปลง การพัฒนาจากต าแหน่งเดิมท่ีสูงขึน้ 
ความก้าวหน้าในด้านเงินเดือน (เฉลิมพล แก้ววงศ์วนั, 2552; ชญัญา ธนพฒัน์, 2558) และยงัรวม
ไปถึงความก้าวหน้าในการพฒันาตนเอง เพิ่มเติมทกัษะความรู้โดยการฝึกอบรม ได้รับการศึกษา
ต่อ (จิดาภา ป้อมป้อง, 2552; ศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา, 2556; (วรางคนา ชูเชิดรัตนา, 2558) 
ซ่ีงมีผู้ ให้ความหมายความก้าวหน้าในอาชีพวา่เป็นผลลพัธ์ท่ีได้จากการท างาน และความก้าวหน้า
นัน้จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางบวกของจิตใจ ทัง้ความพึงพอใจในอาชีพการงาน, ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตส่วนตวั, ความส าเร็จตามสายการบงัคบับญัชา, ความส าเร็จทางด้านรายได้ท่ี
เพิ่มสงูขึน้ (ปาริฉัตร ตู้ด า, 2556) สถานะทางสงัคม และองค์กร ความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจยั
ท่ีจงูใจคนในองค์กรให้ปฏิบตัิงานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายขององค์กร (ราเชนทร์ นพณฐัวงศกร, เฉลิม
ศรี สารสวุรรณ, & สรุศกัดิ ์เสเกกลุ, 2559) 

จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น ในงานวิจยันีผู้้วิจยัได้ให้ความหมายว่าคือการพฒันาอาชีพ 
เน่ืองจากเพราะอาชีพในสถาบนัอุดมศึกษา หรืออาจารย์นัน้มีบริบทความแตกต่างในการพฒันา
สายอาชีพจากอาชีพอ่ืนๆ กระบวนการการพฒันาในสายอาชีพมีความแตกตา่งและเฉพาะเจาะจง
ในบริบทของสถาบนัอดุมศึกษาคือการพฒันาตวัเองตลอดเวลาในเร่ืองการค้นคว้าวิจยั การเรียน
การสอนท่ีต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่สม ่าเสมอให้ทนัสมยัตอ่สถานการณ์ การบริการวิชาการ 
และด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง การพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษานัน้ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ี
จะฃ่วยให้สถาบนัอุดมศึกษามัน่คง และเป็นการสร้างบคุลากรในอนาคตให้มีความรู้ตอ่ไป ในการ
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พฒันาอาชีพได้นัน้ขึน้อยู่กับการเรียนรู้อาชีพทางสงัคม และช่วงวยัตามล าดบัขัน้ของพฒันาการ
ทางด้านอาชีพ 

 
1.6 หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

เน่ืองจากประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมไปถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนัน้ มีหลากหลายฉบับ 
เพราะเน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนเนือ้หาของประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาฯ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามสถานการณ์ และคณาจารย์ท่ียงัมีสถานะภาพเป็นข้าราชพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษายังต้องมีการใช้วิธีการพิจารณาฯ ส่วนคณาจารย์ท่ีมีสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลยันัน้ต้องใช้ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการแต่งตัง้
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัของผู้ ท่ีจะเตรียมตวัเข้าสู่การ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการว่าต้องมีการศกึษาถึงระเบียบ ข้อบงัคบั ของสถานภาพท่ีคณาจารย์
เหล่านัน้ได้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถานภาพใด ส่วนสาระส าคญัในเร่ืองของหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ สามารสรุปได้มีดงัตอ่ไปนี ้

การแตง่ตัง้คณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2559b; ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2550 , 2556) จะประกอบ ด้วย 1 . 
คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง 2. การประเมินผลการสอน 3. ผลงานทางวิชาการ 4. จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามตารางท่ี 2  
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ตาราง 2 ตารางหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบงัคบั ของ มศว 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์
และได้ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 9 ปี  

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
1.1 หลกัสตูร 4 ปี ด ารงต าแหนง่อาจารย์และปฎิบตัิ
หน้าที่มาแล้ว 9 ปี 
1.2 หลกัสตูร 5 ปี ด ารงต าแหนง่อาจารย์และปฏิบตัิ
หน้าที่มาแล้ว 7 ปี 

1.3 หลกัสูตร 6 ปี ด ารงต าแหน่งอาจารย์และ
ปฏิบตัหิน้าท่ีมาแล้ว 5 ปี 

   ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ. 

   ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ. 

      ผู้ ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่น ผู้ ใดได้โอนหรือ
ย้ายมาบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ า
ในสถาบนัอุดมศึกษา หากผู้นัน้เคยได้รับการแต่งตัง้เป็น
อาจารย์พิเศษในสถาบนัอดุมศกึษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และ
ได้สอนประจ าวชิาใดวชิาหนึง่ ซึง่เทียบคา่ได้ไมน้่อยกวา่ 2 
หน่วยกิต/ทวิภาค อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์
พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนัน้มาเป็นเวลาในการขอ
แต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ค านวณเวลาในการ
สอนพิเศษให้ 3 ใน 4 สว่นของเวลาที่ท าการสอน 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ. 
 

กรณีที่อาจารย์ผู้ ใดได้รับวุฒิเพิ่มขึน้ ให้นับเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึน้
และเวลาที่ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลงัจาก
ได้รับวุฒิเพิ่มขึน้รวมกัน เพื่อขอแต่งตัง้ต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ตามอตัราสว่นของระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในคณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การประเมินผลการสอน การประเมินผลการสอน 
     ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมี
ค วามช าน าญ ในการสอน  และเสนอ เอกสา ร 
ประกอบการสอนท่ีผลิตขึน้ตามภาระงานสอน ในกรณี
ที่ผู้ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอน
หลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานัน้มีผู้ สอนร่วมกันหลายคน 
จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนในทกุหวัข้อที่ผู้
ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้
ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบงัคบัของสภา
สถาบนั 

     ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จะต้องมีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่ที่ก าหนด
ไว้ในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และมีความช านาญ
ในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่
ผลิตขึน้ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชาซึ่งแต่
ละวิชานัน้มีผู้ สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอนในทุกหวัข้อที่ผู้ ขอก าหนด
ต าแหนง่เป็นผู้สอนที่ใช้ประกอบการสอนไมน้่อยกวา่ 
15 ชัว่โมง หรือ 1 หนว่ยกิต ซึง่มีคณุภาพดี และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว  

ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี ้ไมน่บั งานวิจยัที่ท า
เป็ น ส่ ว นขอ งก า รศึ กษ า เพื่ อ รับ ป ริญ ญ าห รือ
ประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ. 
 

2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดย
ผลงานนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภาระงานซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความ
เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สงัคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามที่ ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี ้หรือ 

3. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด 
หรือ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
4. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือ
บทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
     คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
 

การประเมินผลการสอน การประเมินผลการสอน 
     ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่
ก าหนดไว้ในหลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมี
ความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค า
สอนที่ผลิตขึน้ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผู้ ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา
ซึง่แต่ละวิชานัน้มีผู้สอนร่วมกนัหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารค าสอนในทกุหวัข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหนง่เป็น
ผู้ สอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของสภาสถาบนั 

     ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จะต้องมีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึง่ที่ก าหนด
ไว้ในหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และมีความช านาญ
พิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิต
ขึ น้ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ ผู้ ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่
ละวิชานัน้มีผู้ สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารค าสอนในทุกหวัข้อที่ผู้ ขอก าหนดต าแหน่ง
เป็นผู้ สอนที่ใช้ประกอบการสอนไม่น้อยกว่า 15 
ชั่วโมง หรือ 1 หน่วยกิต ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
1. ผลงานจะประกอบไปด้วย 

1.1 ผลงานวิจยั ซึ่งมีคณุภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดทัง้นี ้ไม่นบังานวิจยัที่ท า
เป็ น ส่ ว นขอ งก า รศึ กษ า เพื่ อ รับ ป ริญ ญ าห รือ
ประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 

1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดย
ผลงานนัน้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภาระงานซึ่งสถาบนัอดุมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความ
เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. 
ก าหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สงัคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ ตามที่ ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี ้หรือ 

1.3 ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ซึ่งมีคณุภาพดี 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 

2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมี
คณุภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 

       “ผลงานทางวิชาการต้องไมซ่ า้กบัผลงานท่ีได้เคย
ใช้ส าหรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้ว ทัง้นี  ้ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ เพิ่มขึน้ 
หลังจาก ได้ รับ แต่ งตั ง้ ใ ห้ ด า รงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ด้วย” 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง  
      คณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ ด ารงต าแหนง่ 
รองศาสตราจารย์ และได้ปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่ดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
 
 

การประเมินผลการสอน การประเมินผลการสอน 
       ผลการสอน มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาหนึง่วิชาใดที่
ก าหนดไว้ในหลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมี
ความเช่ียวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบงัคบัของสภา
สถาบนั 

     ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหนง่ศาสตราจารย์ จะต้อง
มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั และมีความเช่ียวชาญใน
การสอน โดยผา่นการประเมินจากคณะอนกุรรมการ
ประเมินผลการสอน 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
วิธีที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน ตอ่ไปนี ้
(1) 1.1 ผลงานวิจยั ซึง่มีคณุภาพดีมาก และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดทัง้นี ้ไมน่บั
งานวิจยัที่ท าเป็นสว่นของการศกึษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 
1.2 ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม ซึง่มีคณุภาพดีมาก โดย
ผลงานนัน้เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิหน้าที่ตามภาระ
งานซึง่สถาบนัอดุมศกึษาหรือคณะวิชาให้ความ
เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ตอ่
สงัคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม
โดยประจกัษ์ตอ่สาธารณะ ตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี ้หรือ 
1.3 ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ซึง่มีคณุภาพดี
มาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
และ 
(2) ผลงานแตง่ต ารา หรือหนงัสอื ซึง่มีคณุภาพดีมาก 
และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
วิธีที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน ตอ่ไปนี ้
1. ผลงานวิจยั ซึง่มีคณุภาพดีเดน่ และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นีไ้มน่บั
งานวจิยัที่ท าเป็นสว่นของการศกึษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 
2. ผลงานวิชาการรับใช้สงัคม ซึง่มีคณุภาพดเีดน่ โดย
ผลงานนัน้เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิหน้าที่ 
ตามภาระงานซึง่สถาบนัอดุมศกึษาหรือคณะวิชาให้
ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด รวมทัง้ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ตอ่สงัคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมิน
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจกัษ์ตอ่สาธารณะ ตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. นี ้หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ซึง่มีคณุภาพ
ดีเดน่ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
4. ผลงานแตง่ต ารา หรือหนงัสอื ซึง่มคีณุภาพดเีดน่ 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
    “ผลงานทางวชิาการต้องไมซ่ า้กบัผลงานท่ีได้เคยใช้ 
ส าหรับการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทัง้นี ้ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่เพิ่มขึน้หลังจากได้รับแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหนง่รองศาสตราจารย์ด้วย” 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ประกาศ ก.พ.อ ข้อบังคับ ของ มศว 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 

      กา รก าหนดต าแหน่ งผู้ ช่ วยศ าสต ราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดงันี ้
1. ต้องมีความซื่อสตัย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของ
ผู้ อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
ของผู้ อื่น รวมทัง้ไม่น าผลงานของตนเองในเร่ือง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง
ฉบบั ในลกัษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดวา่เป็นผลงานใหม่ 
2. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหลง่ที่มาของ
ข้อมลูที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและ
แสดงหลกัฐานของการค้นคว้า 
3. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย
หรือละเมิดสทิธิสว่นบคุคลของผู้อื่นและสทิธิมนษุยชน 
4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้
หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบน
ผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือต้องการ
สร้างความเสียหายแก่ผู้ อื่น และเสนอผลงานตาม
ความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยนัในทางวิชาการ 
5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย 

เหมือนกบัประกาศ ก.พ.อ.  
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ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 

ทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) เป็น
ทฤษฎีท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา 
(Bandura) โดยได้รับการพัฒนาจาก Lent, Brown & Hackett ในปี 1994 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อธิบาย 3 สิ่งท่ีสมัพันธ์กันทางด้านการพัฒนาอาชีพ คือ 1.ความสนใจด้านอาชีพและการพฒันา
ความสนใจด้านอาชีพ (how basic academic and career interests develop) 2. วิธีการศึกษา
และการเลือกอาชีพ (how educational and career choices are made) 3. ความส าเร็จในอาชีพ 
(how academic and career success is obtained) โดยทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคมนัน้ มี 
3 ตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนั (Three intricately linked variables) ซึง่ประกอบด้วย  

1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลหลัก 4 
แหล่ง ได้แก่ ความส าเร็จของการกระท าส่วนบุคคล (personal performance accomplishments), 
ประสบการณ์จากผู้ อ่ืน (vicarious experiences) เช่นการสังเกตุผู้ อ่ืน, การโน้มน้าวทางสังคม (social 
persuasion) และสภาวะทางร่างกายและอารมณ์ (physiological and emotional states)  

2. การคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome expectations) คือ ผลลัพธ์ท่ีจะตามมาของ
การท าพฤติกรรม (เชน่ จะเกิดอะไรขึน้ถ้าฉันท าสิ่งนี)้ และ  

3. เป้าหมาย (Goals) ในทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคมได้แบ่งเป้าหมายเป็น 2 
ประเภทคือการเลือกเป้าหมาย (Choice goals) และ เป้าหมายการปฏิบัติ (Performance goals) การ
วางเปา้หมายมีความส าคญักับการรับรู้ความสามารถของตนเองและการคาดหวงัในผลลพัธ์ เป้าหมาย
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส าคัญท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงหรือยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ความเช่ือและการคาดหวงัในผลลพัธ์ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการบรรลเุปา้หมายส่วนตวัเป็น
ข้อมูลส าคญัท่ีช่วยในการเปล่ียนแปลงหรือยืนยนัความเช่ือการรับรู้ความสามารถของตนเองและการ
คาดหวงัในผลลพัธ์ 

โดยทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคมมีข้อสนันิษฐานว่าบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะสนใจ
และท ากิจกรรมได้ดี เม่ือบคุคลเช่ือในการรับรู้ความสามารถของตนเอง ตราบเท่าท่ียงัมีทกัษะท่ีจ าเป็น
และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการท ากิจกรรมอยู่ (R. W. Lent et al., 2002) มีการเสนอแนวคิด 3 โมเดล 
ดงันี ้

1. โมเดลความสนใจ (Interests Model) โมเดลนีม้องว่าความสนใจในกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับอาชีพได้จากการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการคาดหวงัในผลลพัธ์จากในช่วงวยั
เด็กและวัยรุ่น คือครอบครัว โรงเรียน สงัคม และชุมชน การพัฒนาความสนใจอาจจะมีเปล่ียนแปลง
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ได้มากท่ีสุดจนถึงวยัรุ่นตอนปลายเม่ือถึงจุดท่ีความสนใจทัว่ไปมีแนวโน้มท่ีมีความมั่นคง บุคคลโดย
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาความสนใจในกิจกรรมท่ีรู้สึกว่าตนสามารถท าได้และผลลัพธ์ในสิ่งท่ี
กระท าออกมาเป็นบวก เม่ือการฝึกฝนกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืนเพ่ือ
น ามาปรับปรุงทกัษะในการพฒันามาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสนใจในอาชีพมี
การเปล่ียนแปลงได้เม่ือการความเช่ือในการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการคาดหวงัในผลลพัธ์
โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติ บุคคลจะเปล่ียนความรู้สึกการรับรู้
ความสามารถของตนเองและผลลพัธ์ท่ีออกมามีคณุคา่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 โมเดลความสนใจ (Interests Model) 

2. โมเดลการเลือกอาชีพ (Choice Model) กระบวนการเลือกอาชีพได้สร้างตาม
โมเดลความสนใจ เกิดขึน้ผ่านความเช่ือในการรับรู้ความสามารถของตนเอง (เช่น “ฉันสามารถท างาน
ประเภทนีไ้ด้หรือไม่") และ การคาดหวงัในผลลพัธ์ (เช่น “งานนีจ้่ายค่าตอบแทนท่ีคุ้มคา่หรือไม่”) ความ
สนใจเก่ียวกับอาชีพเสริมสร้างเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพโดยเฉพาะ ในกรณีท่ีบุคคลมีความ
ชดัเจนท่ีเฉพาะเจาะจงไว้และได้รับการสนบัสนุนจากบคุคลท่ีมีความส าคญั จะท าให้บคุคลด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของบคุคลนัน้ ในบางครัง้เป้าหมายทางเลือกนัน้ได้รับอิทธิพลโดยตรงอย่างมาก 
มาจากความเช่ือในการรับรู้ความสามารถของตนเอง การคาดหวังในผลลัพธ์ หรือตัวแปรทางด้าน
สิ่งแวดล้อมมากกว่าสิ่งท่ีบุคคลนัน้สนใจในการตดัสินในการเลือก โดยโมเดลนีไ้ด้ให้ความส าคญักับ
อิทธิพลทางสิ่งแวดล้อม (environmental influences) หมายถึงระดับการสนับสนุนและค่านิยมทาง
วฒันธรรม (เช่น “ระดบัตวัเลือกทางอาชีพท่ีถูกชีน้ าโดยสมาชิกครอบครัว”, การสนับสนุนทางการเงิน
และทางอารมณ์ของครอบครัว) อปุสรรค ข้อจ ากัดทางการศึกษา (เช่นการขาดเงินทนุระดบัการศกึษา) 
และโอกาสส าหรับบคุคล  

แหลง่การรับรู้
ความสามารถของ

ตนเองและการคาดหวงั
ในผลของการกระท า 

(Source of self-
efficacy and outcome 

expectations) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy) 

การคาดหวงัในผลลพัธ์ 
 (Outcome expectations) 

ความสนใจ 
 (Interest) 

ความตัง้ใจ/
เปา้หมายส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรม 
(Intentions/ 

goals for activity 
involvement) 

การเลือกและ 
การปฏิบตัิ
กิจกรรม 
(Activity 

selection and 
practice) 

การบรรลกุาร
ด าเนินการ 

(Performance 
Attainments) 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลการเลือกอาชีพ (Choice Model) 

3. โมเดลการด าเนินการด้านอาชีพ (Performance Model) เป็นการอธิบาย 2 
ประเด็นหลกัของการปฏิบตัิ คือ ระดบัความส าเร็จของบุคคลในการศกึษาหรือการประกอบอาชีพ และ
การคงอยู่ ในการศึกษาหรือการประกอบอาชีพเม่ือเผชิญกับอุปสรรค (persist in the face of 
obstacles) ทฤษฎีดังกล่าวมุ่งเน้นท่ีอิทธิพลของความสามารถ (Ability), การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และการคาดหวงัในผลลัพธ์ และเป้าหมาย ความสามารถท่ีสะท้อนจากความส าเร็จและความ
ถนัดท่ีผ่านมาถูกคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานผ่าน 2 ประเด็นหลัก คือ 
ประการแรกความสามารถหรือผลของการปฏิบตัิในอดีตมีอิทธิพลโดยตรงต่อการท างานและการคงอยู ่
ประการท่ีสองความสามารถหรือผลของการปฏิบตัิในอดีตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการท างานและการคง
อยู่ ผ่านทางการรับรู้ความสามารถของตนเองและการคาดหวงัในผลลัพธ์ ทฤษฎีนีเ้น้นบทบาทท่ีเป็น
แรงจูงใจของการรับรู้ความสามารถของตนเอง การคาดหวังในผลลัพธ์  และเป้าหมายของการ
ปฏิบตัิงาน ดงันัน้เม่ือบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการคาดหวงัในผลลพัธ์ในเชิงบวก
มีแนวโน้มท่ีจะสร้างเป้าหมายท่ีสูงขึน้ส าหรับตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง การคาดหวงัใน
ผลลพัธ์ และเปา้หมายของตนเองเป็นอย่างดีช่วยให้บคุคลใช้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์
สงูสุด เม่ือมีการเปรียบเทียบความสามารถทางวิชาการท่ีเท่าเทียมกับ บคุคลท่ีมีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองท่ีต ่ากว่า มีแนวโน้มท่ีจะก าหนดเป้าหมายท่ีต ่ากว่า มีความวิตกกังวล ท้าทายตวัเองน้อยลง 
เม่ือเทียบกบับคุลท่ีมีความเช่ือมัน่ในการรับรู้ความสามารถท่ีสงู 

 

ปัจจยั 
สว่นบคุคล 
(Personal 

Inputs) 

ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 
(Learning 

Experiences) 

บริบท 
ภมูิหลงั 

(Background 

Contextural) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy) 

 

การคาดหวงัในผลลพัธ์ 
(Outcome expectations) 

ความสนใจ 
 (Interest) 

การเลือก
เปา้หมาย 
(Choice 
goals) 

การเลือก
กระท า 

(Choice 
actions) 

การบรรลกุาร
ด าเนินการ 

(Performance 
domains and 
Attainments) 

อิทธิพลจากบริบทท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการเลือก 
(Contextual Influence proximal to choice behavior) 
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ภาพประกอบ 4 โมเดลการด าเนินการด้านอาชีพ (Performance Model) 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นกระบวนการการศกึษากระบวนการและแนวทางท่ีเอือ้ตอ่การเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social 
Cognitive Career Theory : SCCT) มาปรับใช้ในการศึกษา โดยน าโมเดลการด าเนินการด้านอาชีพ 
(Performance Model) ซึ่งเป็นโมเดลท่ีอธิบายแนวคิดความส าเร็จในอาชีพของผู้ ท่ีประสบความส าเร็จ
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการแล้วนัน้ มาปรับใช้เพ่ือศึกษากระบวนการและแนวทางท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ จากทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม แสดงให้เห็นถึงการ
เช่ือมโยงปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อม, การรับรู้ความสามารถของตนเอง ท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการฏิบตัิอาชีพของแตล่ะบุคคล ดงันัน้ทฤษฎีนีช้่วยในการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของ
แตล่ะบคุคล ผา่นทางประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ทางวิชาการท่ีสง่ผลลพัธ์ทางด้านอาชีพ   

2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต 
ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต (The Life-Span, Life-Space Theory 

of Careers) ถูกคิดค้นโดย Donald E. Super เป็นบุคคลท่ีกล่าวถึงทฤษฎีของการพัฒนาอาชีพ 
ซูเปอร์ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี ได้แก่ จิตวิทยาความแตกต่าง (Differential Psychology), 
จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology), และอัตมโนทัศน์เก่ียวกับตนเอง  (Self-
Concept Theory) (Hartung, 2013) Super (1980) มองว่าชีวิตจะมีล าดับขัน้ของการพัฒนา
เช่นเดียวกับอาชีพ และมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัยของบุคคลซึ่งบุคคลมี
ความสามารถและความสนใจท่ีแตกตา่งกนัเป็นสิ่งส าคญัในการก าหนดทางเลือกและความส าเร็จ
ในอาชีพ พืน้ท่ีชีวิต (life space) ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจัยส่วนบุคคล (เช่น ความต้องการ 

ความสามารถในอดีต
ท่ีผ่านมา 

(Ability/Past 
performance) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy) 

 

การคาดหวงัในผลลพัธ์ 
(Outcome expectations) 

 

ระดบัความส าเร็จ
ตามผลงาน 

(Performance 
Attainments level) 

เปา้หมายการด าเนินการบน
ความส าเร็จและการคงอยู ่
(Performance goals on 

success and persistence/ 
subgoals) 
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ความถนัด ความสนใจ) และปัจจยัสถานการณ์ (เช่น เพศ ครอบครัว ท่ีอยู่อาศยั เศรษฐกิจ ฯลฯ) 
ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัสถานการณ์เหล่านีมี้ผลตอ่การก าหนดมมุมองของความคิดในบทบาท
ของชีวิต และการพัฒนาทางอาชีพของบุคคลให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ในการ
อธิบายเร่ืองพืน้ท่ีชีวิต (life space) ของ Super นัน้ ได้ระบบุทบาทหลกัของชีวิตมี 9 บทบาท ได้แก่ 
วัยเด็ก (Child) นักเรียน นักศึกษา (Student) คนท างาน (Worker) คู่สมรม (Partner, Spouse) 
ผู้ ปกครอง (Parent) พลเมือง (Citizen) แม่ บ้าน (Homemaker) เวลาว่าง  (Leisurite) และผู้
เกษียณ (Pensioner)  

ซึง่สามารถแบง่เป็นขัน้ตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
1. ขัน้การเจริญเติบโต (Growth) ระยะการพัฒนาอาชีพเร่ิมขึน้ตัง้แต่แรกเกิดจนถึง

อายุ 13 ปี หรือ 14 ปี (Hartung, 2013; Zacher et al., 2019) แนวคิดเก่ียวกับการประกอบอาชีพของ
เด็กนัน้สะท้อนในค าตอบของค าถามของเด็กท่ีว่า “ฉันเป็นใคร” แสดงถึงลักษณะบุคลิกภาพ จุดแข็ง 
ข้อจ ากัด ความสนใจ ค่านิยม และความสามารถส่วนบุคคล ท่ีส าคญัต่ออัตมโนทัศน์เก่ียวกับตนเอง 
(Self-Concept) ผ่านทางการเล่น ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้จากท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน ปฏิสัมพันธ์กับสังคม 
การก ากบัตนเอง ภาระกิจหลกัท่ีส าคญัในกระบวนการนีคื้อการจินตนาการถึงตวัเองในการท างานและ
บทบาทอ่ืนๆ และท าความเข้าใจกบัสมัพนัธภาพหรือความส าคญัของบทบาทเหล่านีใ้นชีวิตของบคุคล
คนหนึ่ง ภาระกิจย่อยในขัน้ตอนนี ้คือ ช่วงอายุ 4-10 ปี (Fantasy) การเล่นตามบทบาทสมมติท่ี
จินตนาการขึน้,  อายุ 11-12 ปี (Interests) สิ่งส าคัญคือการหาแรงบันดาลใจและกิจกรรม, อายุ 13 – 
14 ปี (Capacity) ความสามารถ ความถนดัท่ีชดัเจนขึน้เม่ือพิจารณาถึงความต้องการในงาน  

2. ขัน้การส ารวจ (Exploration) ในช่วงอายุระหว่าง 14 -24 ปี (Hartung, 2013) หรือ 
15-24 ปี (Zacher et al., 2019) เป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลพยายามเข้าใจตนเองและค้นหาสถานท่ีในโลก
แห่งการท างานผ่านชัน้เรียน ประสบการณ์การท างาน (งานนอกเวลา) และงานอดิเรก บุคคลจะระบุ
ความสนใจและความสามารถของบุคคล โดยมีเป้าหมายในการตกผลึก (Crystallizing) ทางเลือกด้าน
การศกึษาและอาชีพท่ีสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของแนวคิดอาชีพด้วยตนเอง จากการส ารวจเส้นทาง การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เก่ียวกับโครงสร้างและโอกาสของโลกแห่งการท างานเร่ิมจากการใช้แนวคิด
เก่ียวกับอาชีพ ภาระกิจย่อยในขัน้ตอนนี ้คือ  อายุ 15-17 ปี (Tentative) การทดลองในการท างาน
พิจารณาจากความต้องการ ความสนใจ และความสามารถ ความถนดั, อายุ 18-21 ปี (Crystallizing a 
Vocational Preference Transitions) ตกผลึกทางอาชีพ (Crystallizing) พิจารณาจากการท่ีได้รับการ
ฝึ ก ง า น จ า ก ผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ , อ า ยุ  22-24 ปี  (Specifying a Vocational Preference Trial-Little 
Commitment) ในอาชีพแรกท่ีดเูหมือนว่าจะเหมาะสม บคุคลจะพยายามใช้ศกัยภาพในอาชีพแรกท่ีได้
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ท าอย่างเต็มความสามารถ เม่ือท าอาชีพไปได้สกัระยะเม่ือพบวา่อาชีพนัน้ไม่เหมาะสม บคุคลนัน้จะเร่ิม
กระบวนการตกผลึกใหม ่และจะเร่ิมด าเนินการตามความต้องการใหม่ 

3. ขัน้การวางรากฐาน (Establishment) ในช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี (Hartung, 
2013; Zacher et al., 2019) เป็นช่วงการเร่ิมต้นในอาชีพ เม่ือบุคคลเลือกอาชีพของพวกเขาและ
กลายเป็นสมาชิก สะสมวฒันธรรมการท างานให้ประสบความส าเร็จ และการปรับตวั เม่ือบุคคลมีอัต
มโนทัศน์ท่ีมั่นคง (Self-Concept) เป้าหมายหลักคือการน าแนวคิดของตนเองไปใช้ในบทบาทการ
ท างานเพ่ือให้ได้ทัง้วิธีการและวิถีชีวิตท่ีมีความหมาย เม่ือเข้าไปมีประสบการณ์ในการท างาน บคุคลมี
โอกาสได้ทดลองอาชีพว่าเหมือนกับสิ่งท่ีตนเองคาดหมายหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนดงัท่ีคาดหวงัอาจต้องมี
การปรับตวัหรือถ้าไม่สามารถปรับได้อาจต้องมีการเปล่ียนอาชีพ (นวลศิริ เปาโรหิตย์, 2552) บคุคลพบ
กับงานท่ีถนัดและเหมาะสมกับตนเองมากขึ น้ ภาระกิจย่อยในขัน้ตอนนี ้คือ อายุ 25-30 ปี (Trial) 
บุคคลลงหลักปักฐาน และเร่ิมดูแลตัวเองและครอบครัว พัฒนาวิถีชีวิตจากความสามารถและการ
ฝึกอบรมท่ีผ่านมา และเร่ิมมีส่วนร่วมในความสนใจท่ีมีความหมายส าหรับตนเอง อายุ 31-43 ปี 
(Advancement) เร่ิมสนใจในอาชีพของตนเองมากขึน้ ทัง้ความก้าวหน้าในอาชีพ บุคคลจะคาดหวัง
ความมัน่คงทางการเงิน และก้าวไปสู่ความรับผิดชอบท่ีท้าทาย ภาระกิจส าคญัในขัน้นีคื้อมีความมัน่คง
ในอาชีพท่ีเลือก, ความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ขัน้การสร้างความมั่นคง (Maintenance) ในช่วงอายุ 45-65 ปี (Hartung, 2013; 
Zacher et al., 2019) เป็นช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างการวางรากฐานและขัน้การสร้างความมัน่คง โดยการ
ใช้ค าถามท่ีเก่ียวกับ “ทิศทางและเป้าหมายในอนาคต” บุคคลจะถามตวัเองว่าพวกเขาต้องการท่ีจะ
ด าเนินการต่อในต าแหน่งจนถึงเกษียณหรือไม่ ถ้าไม่พวกเขากลับมาทบทวนภารกิจก่อนการส ารวจ 
(exploration) และการวางรากฐาน (establishment) เพ่ือเปล่ียนอาชีพหรือองค์กร การสร้างความมัน่คง 
มุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายส าคญัของการสร้างแนวความคิดเก่ียวกับอาชีพท่ีได้รับการพัฒนาและขัน้ตอน
การท างาน เน่ืองจากบุคคลจดัการกับรูปแบบต่างๆกับเป้าหมายในระยะยาวของงาน บุคคลปรับปรุง
และพฒันาทกัษะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการท างาน เพ่ือสร้างรูปแบบหรือ
กลลทุธ์ในการท างาน  

5. ขัน้การเส่ือมถอย, การเกษียณ (Disengagement, Decline) ในช่วงอายุ 65 ปี ขึน้
ไป (Hartung, 2013; Zacher et al., 2019) ช่วงวัยผู้ ใหญ่ตอนปลายท่ีมีการเปล่ียนผ่านชีวิตท่ีส าคัญ 
การเปล่ียนแปลงนีเ้ปล่ียนความสนใจจากการพัฒนาแนวความคิดการด าเนินงาน ไปเตรียมตวัสู่การ
เกษียณอายุ เป็นช่วงวยัท่ีชะลอตัวในการท างาน มีการวางแผนจัดระเบียบทางการเงินและกิจกรรม
ประจ าวนัของการเกษียณอาย ุ 
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ในการศึกษาครัง้นีซ้ึ่งได้อยู่ในขัน้การวางรากฐาน (Establishment) อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 25-44 ปี เป็นช่วงการเร่ิมต้นในอาชีพ เม่ือได้เลือกอาชีพจะมีการปรับตวัและกลายเป็นสมาชิก 
จะสะสมวัฒนธรรมการท างานเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ และพบกับงานท่ีถนัดและเหมาะสมกับ
ตนเองมากขึน้ ภาระกิจย่อยในระยะนีบุ้คคลลงหลกัปักฐาน และเร่ิมดแูลตวัเองและครอบครัว พัฒนา
วิถีชีวิตจากความสามารถและการฝึกอบรมท่ีผ่านต่อมาจะเร่ิมสนใจในอาชีพของตนเองมากขึน้ ทัง้
ความก้าวหน้าในอาชีพ คาดหวงัความมั่นคงทางการเงิน และก้าวไปสู่ความรับผิดชอบท่ีท้าทาย ซึ่ง
สว่นท่ีส าคญัในภาระกิจขัน้นีคื้อมีความมัน่คงในอาชีพท่ีเลือก, ความก้าวหน้าในอาชีพ 

จากทฤษฎีพัฒนาการทางด้านอาชีพกับช่วงชีวิต The Life-Span, Life-Space 
Theory of Careers ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ น ามาท าความเข้าใจและอธิบายเก่ียวกับกระบวนการการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเน่ืองจากการช่วงวยัแต่ละช่วงมี
ขัน้ตอนและกระบวนการการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่และยังสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษานัน้และได้มีเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของอาจารย์ (Career Path) ได้แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2553) ดงันี ้
 Early Career Mid Career Late Career 

 (26 → 35) (36 → 45) (46 → 60) 

คณุลกัษณะ 

(Characteristics) 

- กระตือรือร้น 

- รับรู้เรียนรู้ 

- ดาดหวงั(สงู) 

- ไมต่ระหนกัในระบบงาน 

- ละเลยปัญหาขององค์กร 

- สร้างอตัลกัษณ์ 

- มัน่ใจในการงาน 

- มุง่งาน 

- เข้าใจระบบ 

- มเีปา้หมาย 

- ผลติภาพสงู 

- พงึพอใจในวิชาชีพ 

- จดุอิ่มตวั/สบัสน 

- ลดความกระตือรือร้น 

- อาจไมไ่ด้ติดตาม

ความก้าวหน้า (Avoiding 

Dead word) 

ความต้องการ 

(Needs) 

- เรียนรู้งาน 

- เข้าใจระบบงาน 

- พฒันาทกัษะ 

- ความมัน่ใจ 

- การสนบัสนนุ 

- ระบบรางวลั 

- ความส าเร็จ 

- การยอมรับ 

- นกัวชิาการ 

- เครือขา่ย 

- ช่ือเสยีง 

- การยอมรับในฐานะ

อาวโุส 

- ทบทวนเปา้หมายใน

วิชาชีพ 

- จดัล าดบัความส าคญัใน

ชีวิต 

ขัน้ของการพฒันา 

(Dev. Tasks) 

- มุง่สอน/เรียนรู้ 

- พฒันาทกัษะ/การวจิยั 

- พฒันาความช านาญ 

- พฒันาการสอนใหม ่

- ทบทวนเปา้หมาย 

- พฒันาทกัษะอื่นๆ 
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 Early Career Mid Career Late Career 

 (26 → 35) (36 → 45) (46 → 60) 

 

ขัน้ของการพฒันา 

(Dev. Tasks) (ตอ่) 

- เรียนรู้นโยบาย 

- ท าความเข้าใจ 

- รู้จกัตวัเอง 

- พฒันาตนเอง/ป.เอก 

- ผลงานเดน่ (นวตักรรม) 

- มีสว่นร่วม 

 

- เรียนรู้บทบาทใหมเ่ป็น

การเป็นท่ีปรึกษานอก

สถาบนับทบาทในวิชาชีพ 

ภาพประกอบ 5 เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์ (Career Path)  

 ท่ีมา : ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2553 p.43 
ในช่วงวัยท่ีมีความแตกต่างกัน อย่างเช่นในช่วงแรก Early Career ช่วงอายุ 26 - 35 

ปี เป็นช่วงท่ีอาจารย์จะพยายามพฒันาตวัเองในเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนตอ่ในระดบั
ปริญญาเอกหรือเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เพราะเน่ืองจากมีความกระตือรือร้นสูง พัฒนาทกัษะต่างๆ 
ในข่วงวัยต่อมา Mid Career ช่วงอายุ 36 – 45 ปี ได้ผ่านระยะการเตรียมตัวมาในระยะแรกแล้ว 
เน่ืองจากเข้าใจระบบการท างาน มีความเช่ือมัน่ในการงานของตนเอง ได้รับการยอมรับ มีเครือขา่ย ช่วง
นีน้่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ และช่วงวัย Late Career ช่วงอายุ 46 – 60 ปี มีความช านาญและ
เช่ียวชาญมาแล้ว ในช่วงวยันีม้กัจะเป็นศาสตราจารย์  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553) เพราะฉะนัน้จะเห็น
ได้ว่าถ้ามีการเตรียมตวัในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่เร่ิมต้นเป็นอาจารย์ใหม่ในมหาวิทยาลยั
จะท าให้มีการวางแผนเตรียมตัวเพ่ือความก้าวหน้าสูงสุดทางวิชาชีพของตนเองได้และภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการได้รับต าแหน่งทางวิชาการเป็นการบ่งบอกถึงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของอาจารย์  

2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจ  
2.3.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
ค าว่าแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็นค าท่ีมาจากภาษาลาตินคือค าว่า “Movere” ซึ่ง

หมายถึงการเคล่ือนไหว (to move) Luthans (2011) ได้ให้ความหมายของค าว่าแรงจูงใจเป็น
กระบวนการท่ีเร่ิมต้นด้วยทางด้านร่างกายหรือทางจิตวิทยา หรือความต้องการท่ีกระตุ้นพฤติกรรม
หรือแรงขบัเพ่ือมุง่ไปสู่เปา้หมายหรือสิ่งจงูใจ และมีความหมายท่ีสอดคล้องกบั ปทิตตา สณัหภกัดี 
(2550) ว่าเป็นสภาวะภายในท่ีเป็นพลังกระตุ้น ในการกระท าของมนุษย์ให้ไปในทิศทางหรือ
ช่องทางท่ีจะท าให้บรรลถุึงเปา้หมายท่ีต้องการ และยงัมีความคล้ายกบั โชติกา ระโส (2555) ท่ีได้
ให้ความหมายของค าว่าแรงจูงใจ ว่าความปรารถนาภายในตนเอง ปัจจยัหรือสิ่งต่างๆ ท่ีผลกัดนั 
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ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์หรือสิ่งท่ีตนเองต้องการ หรือมี
ความต้องการท่ีจะปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ ยิ่งไปกว่านัน้ยงั
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยหรือสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นแรงผลักดัน กระตุ้ น
พฤติกรรมภายในตวับคุคลให้แสดงออกซึ่งความต้องการ หรือโน้มน้าวโดยสิ่งจงูใจเพ่ือให้บคุลากร
ในองค์การให้ความร่วมมือ ความเต็มใจในการปฏิบตังิาน ซึง่จะสง่ผลตอ่ผลลพัธ์ขององค์กรในท่ีสดุ
(วรรณา อาวรณ์ , 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) นอกจากนีแ้รงจูงใจยังมีความส าคัญกับองค์กร
ตามท่ี โชติกา ระโส (2555) ได้กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานยงัมีความส าคญัและจ าเป็น
ส าหรับทุกองค์การ ถ้าผู้บริหารสามารถจงูใจให้บคุคลในองค์การได้ตรงกบัเร่ืองท่ีบคุคคลต้องการ
แล้วนัน้ก็จะท าให้บุคคลมีแรงจงูใจ ส่งผลให้เขาใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีและเต็มใจในการให้
ความร่วมมือปฏิบตังิานให้บรรลเุปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การ 

 ดงันัน้การท าความเข้าใจของกระบวนการแรงจงูใจได้ให้ความหมายของค าวา่ ความ
ต้องการ (Needs), แรงขับ (Drives), และเป้าหมาย (Incentives, Goals) (Luthans, 2011; ปทิตตา 
สณัหภกัดี, 2550) 

1. ความต้องการ (Needs) คือเม่ือเกิดความไม่สมดุลทางร่างกายหรือจิตใจ ความ
ต้องการก็จะถูกสร้างขึน้ เช่น เม่ือเซลล์ร่างกายขาดน า้หรือขาดอาหาร เราต้องการอาหารและน า้ 
(Luthans, 2011; ปทิตตา สณัหภกัดี, 2550) 

2. แรงขับ (Drives) แรงขับจะผลักดันให้สิ่งมีชีวิตมีพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและบรรเทาความต้องการให้ลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการแรงจูงใจ เช่น 
ตวัอย่าง ความต้องการอาหารและน า้จะถูกแปลเปล่ียนเป็นในรูปแบบของแรงขับของความหิวและ
ความกระหาย ความต้องการเพ่ือนซึ่งถูกแปลเปล่ียนมาเป็นในรูปแบบของการติดต่อ (Luthans, 2011; 
ปทิตตา สณัหภกัดี, 2550) 

3. เป้าหมาย (Incentives, Goals) สิ่ งจูงใจในตอนท้ายของวงจรแรงจูงใจ คือ
เปา้หมายซึ่งหมายถึงสิ่งใดก็ตามท่ีจะบรรเทาความต้องการและลดแรงขบั ดงันัน้การไปถึงเป้าหมายจะ
ท าให้เกิดความสมดุลทางร่างกายหรือจิตใจและจะลดหรือขจัดแรงขับ เช่นการด่ืมน า้การกินอาหาร 
และการได้มีเพ่ือนมีแนวโน้มท่ีจะคืนสมดลุและลดแรงขบัท่ีเป็นเปา้หมายในตวัอย่างท่ียกมา (Luthans, 
2011; ปทิตตา สณัหภกัดี, 2550) 

จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัภายใน
ตวับุคคลท่ีผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทัง้การตอบสนองทัง้ทางร่างกายและจิตใจเพ่ือให้บรรลสุิ่ง
ท่ีตนเองปรารถนาหรือวตัถุประสงค์ของตนเองท่ีตัง้ไว้และยังมีความส าคญัต่อองค์กรอีกด้วย ถ้าเม่ือ
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ผู้บริหารขององค์กรสามารถทราบถึงแรงจูงใจภายในของบุคคลในองค์กรแล้วนัน้ ก็จะท าให้บุคคลใช้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท างานให้บรรลตุามเปา้หมายขององค์กรอีกด้วย 

2.3.2 กลุ่มทฤษฎีแรงจูงใจ 
ทฤษฎีแรงจูงใจสามารถแบ่งได้ตามกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทฤษฎีเนือ้หา 

(Content Theories) และ กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories) (โชติกา ระโส, 2555; ณัฏฐ์พชัร์ 
ลาภบ ารุงวงศ์, 2562; อรพินทร์ ชชูม, 2555) 

กลุ่มทฤษฎีเนือ้หา (Content Theories)  
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องถึงคณุลกัษณะความต้องการภายในของบคุคล เน้นไปท่ีการศกึษา

ปัจจยัภายในความต้องการของบุคคลท่ีเป็นสิ่งจูงใจและจะกระท าพฤติกรรมต่างๆให้เกิดขึน้ซึ่งทฤษฎี
ส าคญัในกลุ่มนี ้ได้แก่ ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์,ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ 
(Alderfer’s ERG Theory), ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Motivation Hygiene Theory) และ
ทฤษฎีความมต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์  (McClelland’s Achievement Motivation 
Theory) 

1. ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 
need) 

ท ฤษ ฎี ล า ดั บ ขั ้น ค วาม ต้ อ งก า รข อ งม าส โล ว์  (Maslow’s Hierarchy of 
need)(Maslow, 1943) ซึ่งเก่ียวกับการจูงใจโดยเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีมนุษย์แสดงออกมานัน้ เกิดจาก
ความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีความต้องการอยู่เสมอและความต้องการไม่มีสิน้สุด และความต้องการ
ของมนษุย์เป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการจงูใจ (สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) โดยมนษุย์มีความต้องการ
ตามล าดบั (นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคนิ), 2556) มีเนือ้หาทฤษฎี คือ 

1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) (Spector, 2011; โชติกา 
ระโส, 2555; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557; อรพินทร์ ชูชม, 2555) ถือว่าเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น ความต้องการอาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค ความ
ต้องการทางเพศ ฯลฯ 

1.2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Security and Safety Needs) (Spector, 
2011; โชติกา ระโส, 2555; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557; อรพินทร์ ชูชม, 2555) เม่ือมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้วนัน้ ในขัน้ตอ่มามนุษย์ต้องการความต้องการด้านความ
ปลอดภัยจากภยนัตรายจากสิ่งต่างๆ  สภาพแวดล้อมท่ีมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางกายภาพ
และสิ่งท่ีเป็นอนัตรายตอ่จิตใจ 
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1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social Needs) (โชติกา ระโส, 2555; อรพินทร์ ชู
ชม, 2555) หรือความต้องการทางสังคมและความรัก (Belongingness and Love Needs) (Spector, 
2011; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557) เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการใน 2 ขัน้ท่ีผ่านมาแล้ว
นัน้คือความต้องการทางด้านร่างกาย และ ความต้องการความมัน่คงปลอดภัยแล้ว ขัน้ตอ่มาคือความ
ต้องการทางด้านสังคมคือต้องการความรักและความผูกพันกับผู้ อ่ืน ความต้องการเป็นท่ียอมรับใน
สงัคม ความต้องการมิตรภาพ   

1.4 ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เม่ือมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและความรักแล้ว ขัน้ต่อไป คือ ความต้องการการยกย่องนับถือ 
หมายถึง ความต้องการให้คนอ่ืนเห็นคุณค่า ซึ่งการเห็นคุณค่าทัง้การเคารพยอมรับต่อตนเองและ
เคารพบอมรับผู้ อ่ืน ทัง้ด้านความรู้ความสามารถ การได้รับต าแหน่งสูงขึน้ซึ่งจะท าให้ได้รับการยกย่อง
นบัถือ ได้รับค าสรรเสริญ มีเกียรติ มีช่ือเสียงในสังคม (Spector, 2011; โชติกา ระโส, 2555; สุพรรษา 
แสนทวีสขุ, 2557; อรพินทร์ ชชูม, 2555) 

1.5 ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) หลงัจากท่ีมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความต้องการในขัน้ต่างๆ แล้ว ความต้องการนีเ้ป็นความต้องการขัน้สูงสุดของ
มนษุย์ เป็นความต้องการให้บรรลศุกัยภาพของตนเอง เกิดความส าเร็จในทกุด้านตามเปา้หมายในชีวิต
ส่วนตัว (Spector, 2011; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557; อรพินทร์ ชูชม, 2555) ตามค ากล่าว Maslow, 
1943, p.382, as cited in Spector (2011) ท่ีกล่าวว่า “ความปรารถนาท่ีจะเป็น ... ทุกสิ่งท่ีเราสามารถ
เป็นได้” (“the desire to become . . . everything that one is capable of becoming”) 

2. ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) 
ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s ERG Theory) เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาโดย 

Clayton P. Alderfer ซึ่งเน้นการท าให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการของมนษุย์โดยไม่ได้สนใจว่า
ขัน้ตอนการเกิดความต้องการใดเกิดขึน้ก่อนหรือหลงั และความต้องการหลายๆอย่างสามารถเกิดขึน้
พร้อมกันได้ (ชุติภาศ แก้วเพชร & สิญาธร นาคพิน, 2562; ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบ ารุงวงศ์, 2562; สุพรรษา 
แสนทวีสขุ, 2557) แบง่ออกได้เป็น 3 ด้าน ดงันี ้ 

2.1 ความต้องการในการด ารงชีวิตอยู่รอด (Existence Needs) เป็นความต้องการ
ของบคุคลในระดบัล่างสดุท่ีต้องการการตอบสนองทางร่างกายและความปลอดภยัในชีวิตความเป็นอยู ่
(เป็นการรวมขัน้ความต้องการในระดบัขัน้ท่ี 1 และ ขัน้ท่ี 2 ของ Maslow) (โชติกา ระโส, 2555; ชุติภาศ 
แก้วเพชร & สิญาธร นาคพิน, 2562; ณฏัฐ์พชัร์ ลาภบ ารุงวงศ์, 2562; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) 
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2.2 ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) คือ ความต้องการทาง
สงัคมท่ีเก่ียวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานท่ีท างาน และสภาพแวดล้อมต่างๆ (ซึ่ง
ตรงกับขัน้ท่ี 3 ของ Maslow) (โชติกา ระโส, 2555; ชุติภาศ แก้วเพชร & สิญาธร นาคพิน, 2562; ณัฏฐ์
พชัร์ ลาภบ ารุงวงศ์, 2562; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) 

2.3 ความต้องการด้านการเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs) คือ เป็นความ ต้องการ
ภายในตนเอง เพ่ือการพฒันามีความเจริญเติบโตก้าวหน้า ทัง้พฒันาตนเองโดยใช้ความสามารถของตวัเองได้
เต็มท่ีเพ่ือแสวงหาโอกาสในการเอาชนะความท้าทายใหม่ๆ (ซึง่ตรงกบั ขัน้ท่ี 4 และขัน้ท่ี 5 ของ Maslow) (โชติ
กา ระโส, 2555; ชุติภาศ แก้วเพชร & สิญาธร นาคพิน, 2562; ณัฏฐ์พัชร์ ลาภบ ารุงวงศ์, 2562; สพุรรษา แสน
ทวีสขุ, 2557) 

3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Motivation Hygiene Theory) 
หรือ ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two Factor Theory) 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (The Motivation Hygiene Theory), ทฤษฎี
องค์ประกอบคู่ (Two Factor Theory) เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนท่ีส าคญัในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานคือทฤษฎีเนือ้หาของ Frederick Herzberg ซึ่งแตกต่างจาก Maslow Herzberg ได้ท าการศึกษา
แรงบนัดาลใจท่ีเก่ียวกับนกับญัชีและวิศวกรประมาณ 200 คน ในเมือง Pittsburgh, Pennsylvania ผล
การศึกษาได้สรุปว่าความพึงอใจในงานกับแรงจูงในการท างานมีความแตกต่างกัน ถ้าเม่ือมีบุคคลมี
แรงจงูใจในการท างานบคุคลคนนัน้จะตัง้ในท างานให้ออกมาดี แตถ้่าการบคุคลมีความพึงพอใจในงาน
ไม่ได้ความว่าบุคคลคนนัน้มีแรงจูงใจในงานเสมอไปสามารถจัดเป็น 2 กลุ่มของปัจจยัได้ 2 กลุ่ม คือ 
ปัจจัยจูงใจ (Motivators Factors) และปัจจัยค า้จุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) (Luthans, 
2011; โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557)  โดยมีรายละเอียดท่ีพอ
สรุปได้ดงันี ้

1. ปัจจัยจูงใจ หรือ ปัจจัยตัวกระตุ้ น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจ(satisfies) ท่ีสัมพันธ์กับงานโดยตรง สร้างความรู้สึกท่ีดีกับงาน และยังเป็นปัจจัยท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการภายในของตวับุคคลได้อีกด้วย ได้แก่ การประสบความส าเร็จในงาน 
หรือความส าเร็จในการก้าวหน้าในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ จากอาชีพการงานนัน้ๆ การได้
รับผิดชอบในงาน (โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557; อิสรี ยา
เนตร, 2558) ประกอบไปด้วย 5 ประการ คือ 

1.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ี
บุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จเสร็จสิ น้และประสบความส าเร็จและมีหลักฐายยืนยัน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ รู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ เม่ือผลงานส าเร็จจึงเกิด
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ความรู้สึกพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเร็จของงานนัน้ ท าให้มีก าลังใจในการท างานอ่ืนต่อไป 
(โชตกิา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนับถือไม่ว่าจากเพ่ือนร่วมงาน จากผู้บังคบับัญชา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน  หรือมา
ขอรับค าปรึกษา เม่ือท างานได้ประสบผลส าเร็จหรือสร้างช่ือเสียงให้กบัหน่วยงาน การยอมรับนีจ้ะ
แสดงออกในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืน
ใด ท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถ จะท าให้บคุคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มี
ก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน ส่งผลถึงในการกระตุ้นจูงใจให้ท างานได้ดียิ่งขึน้ (โชติกา ระโส, 2555; 
วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Work Itself) หมายถึง ลักษณะของงานท่ี
นา่สนใจ มีความสมัพนัธ์กบัความรู้ความสามารถต้องใช้ความทุ่มแทและมุง่มัน่ในการท างาน หรือ
เป็นลักษณะงานท่ีสามารถท าได้เองเพียงล าพังซึ่งท้าทายต่อความสามารถและ เป็นงานท่ีต้อง
อาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือความส าเร็จของงานหรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะท าเสร็จสมบรูณ์ใน
ตวัเอง ท าให้เกิดความพึงพอใจงาน (โชตกิา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวี
สขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

1.4 ความ รับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง  1.4 ความ รับผิดชอบ 
(Responsibility) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรับผิดชอบในงาน ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
อย่างเต็มท่ีโดยผู้ บังคับบัญชาให้โอกาสในการท างานโดยอิสระไม่ควบคุมในการท างานมาก
จนเกินไป หรือมีโอกาสท่ีจะได้รับมอบหมายงานจากผู้บงัคบับญัชาให้หน้าท่ีเพิ่มมากขึน้และรวมไป
ถึงการให้ไว้วางใจท่ีจะตดัสินใจในการปฏิบตัหิน้าท่ี (โชตกิา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สุ
พรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

1.5 ความก้าวหน้าในงาน (Advancement) หมายถึง การได้รับการเล่ือน
เงินเดือน เล่ือนขัน้ต าแหน่งให้สงูขึน้ของบคุคล เพราะการท่ีบคุคลมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งจะช่วย
ท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน และรวมไปถึงการส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสได้
ศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน การสร้างเสริมประสบการณ์ตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกับงานจนสามารถน าความรู้ท่ีได้ศึกษามาไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าแก่
ตนเอง การได้รับสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลเกิดความตัง้ใจในการปฏิบตัิงาน แต่กรณีการ
ย้ายไปอีกแผนกโดยท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสให้มีความ



  41 

รับผิดชอบในงานแต่ไม่ได้หมายความถึงความก้าวหน้าในงานท่ีแท้จริง (โชติกา ระโส, 2555; 
วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

2. ปัจจัยค า้จุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน (surrounding condition) ถ้าไม่มีหรือมีไม่สอดคล้องกับบุคคลแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดความไม่พงึพอใจตอ่งานนัน้ได้ ปัจจยัค า้จนุเป็นปัจจยัท่ีท าหน้าท่ีปอ้งกนัไม่ให้เกิดความไม่พึง
พอใจ ซึ่งจะไม่เก่ียวข้องกับงานโดยตรง แต่เป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่องาน (โชติกา ระโส, 2555; 
วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) ได้แก่ 

2.1 นโยบายและการบริหารงาน  (Company Policy and Administration) 
หมายถึงวิธีการจดัการบริหารขององค์การ ท่ีมีผลตอ่บุคลากรให้ความมัน่คง และด ารงรักษา รวม
ไปถึงการเจริญเติบโตขององค์การ (โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวี
สขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

2.2 วิธีการปกครองการบังคับบัญชา (Supervision-technical) หมายถึง 
ความรู้ความสามารถและวิธีการต่างๆของผู้ บงัคบับัญชาท่ีใช้ในการบริหารจัดการในงานอย่าง
ยตุธิรรม (โชตกิา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) 

2.3 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินค่าจ้างท่ีได้รับจากการท างานและการ
เล่ือนขัน้เงินเดือนในหน่วยงานท่ีได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมกบังานท่ีได้ท า เงินเดือนนัน้เป็น
ปัจจยัท่ีช่วยรักษาบุคคลให้อยู่ในองค์กร แต่ไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจมากนักถ้าไม่มี
ปัจจยัด้านอ่ืนมาชว่ย (โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557; อิส
รี ยาเนตร, 2558) 

2.4 ความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล  (Inter Personal Relations, Superior) 
หมายถึง การติดต่อส่ือสารกันระหว่างผู้ บังคับบัญชา ผู้ ร่วมปฏิบัติงาน ผู้ ใต้บังคับบัญชา ท่ี
แสดงออกถึงการติตต่อส่ือสารด้วยกริยาหรือวาจาท่ีแสดงความสมัพนัธ์อนัดี สามารถร่วมท างาน
กนั มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี (โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา 
แสนทวีสขุ, 2557; อิสรี ยาเนตร, 2558) 

2.5 สภ าพ แวด ล้ อม ใน การท า งาน  (Working Conditions) หมายถึ ง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน เช่น ท าเลท่ีตัง้ ความสว่าง เสียง อากาศ ซึ่งรวมถึง
อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือตา่ง ๆ รวมไปถึงความปลอดภยัในการท างาน การป้องกนัอนัตรายท่ีมาจาก
การท างาน เม่ือมีการให้ความส าคัญ เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขภาพ  ถ้ามีการจัด
สภาพแวดล้อมไม่ดีนกัจะท าให้คนงานท้อแท้ในท่ีสดุจะท าให้เบื่อหน่ายในการท างาน แตเ่ม่ือมีการ



  42 

จัดองค์ประกอบในการท างานท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นทางสภาพแวดล้อมกายภาพ จิตใจ หรือ
สภาพแวดล้อมในการท างานอ่ืนๆ ลกัษณะต่างๆเหล่านี ล้้วนมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจเป็นอย่าง
มาก (โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์ , 2557; สุพรรษา แสนทวีสุข, 2557; อิสรี ยาเนตร, 
2558) 

4. ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s 
Achievement Motivation Theory) 

ทฤษฎีความต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement 
Motivation Theory) ทฤษฎีนีเ้น้นอธิบายการจงูใจของบุคคลท่ีด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการ
ความส าเร็จของงาน ซึ่งความต้องการความส าเร็จนี ้หมายถึงความต้องการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุดและ
ท าให้ส าเร็จตามท่ีตัง้ใจไว้ เม่ือบุคคลท าสิ่งใดส าเร็จได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท าสิ่งอ่ืนส าเร็จต่อไป 
ในช่วงปี ค.ศ. 1940 ได้ท าการทดลองการวิจยัและผลจากการศกึษาวิจยัได้สรุปคณุลกัษณะของคนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความต้องการ 3 ประการ ซึ่งเขาเช่ือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการท่ีจะเข้าใจถึง
พฤตกิรรมของบคุคลได้ (โชตกิา ระโส, 2555; กรองกาญจน์ ทองสขุ, 2554; วรรณา อาวรณ์, 2557) คือ 

1. ความต้องการความส าเร็จ, ความต้องการผลสัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) 
บุคคลมีความต้องการกระท าสิ่งต่างๆให้เต็มท่ีเพ่ือความส าเร็จ โดยมีความปรารถนาท่ีจะได้รับ
ความส าเร็จ โดยบุคคลท่ีต้องการความส าเร็จสูงนัน้ชอบงานท่ีมีความท้าทาย และได้รับข้อมูล
ป้อนกลบัเพ่ือใช้ในการประเมินของตนเอง กล้าเผชิญความล้มเหลว มีความรับผิดขอบสูง ช านาญใน
การวางแผน มีการแก้ไขปัญหาเพ่ือเอาชนะต่ออุปสรรค และสามารถพัฒนาวิธีการการท างานท่ีดีขึน้ 
(เถลิงศกัดิ์ อินทรสร, 2554; โชติกา ระโส, 2555; กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554; วรรณา อาวรณ์, 2557; 
สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) 

2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Need for Affiliation) บุคคลต้องการการยอมรับ 
และการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน โดยบุคคลท่ีมีความต้องการ
ความสมัพนัธ์มนัจะชอบสถานการณ์ท่ีมีความร่วมมือมากว่าการแข่งขนั และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน มีความเป็นมิตรและให้ความร่วมมือท่ีดี หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีมีความขัดแย้ง (เถลิงศักดิ ์
อินทรสร, 2554; โชติกา ระโส, 2555; กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554; วรรณา อาวรณ์, 2557; สุพรรษา 
แสนทวีสขุ, 2557) 

3. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) ครอบคลุมถึงความต้องการท่ีสามารถมี
อิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนได้ บุคคลท่ีมีความต้องการอ านาจสูง จะแสวงหาทางเพ่ือให้ตนเองมีอิทธิพล
และได้รับการยกย่อง ต้องการเป็นผู้น าเพ่ือท่ีจะสามารถควบคมุก ากบัคนและงานได้ ตามแนวความคิด
ของ McClelland ความต้องการอ านาจแยกเป็น 2 แนวทาง คือ ความต้องการในอ านาจเชิงบวก เป็นไป
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ในเชิงสร้างสรรค์ สามารถเชิญชวนและดลใจบุคคลอ่ืนให้ร่วมมือ ยอมรับได้ และความต้องการใน
อ านาจเชิงลบ คือ ความต้องการอ านาจเพ่ือควบคมุและมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน หาประโยชน์จากการใช้
อ านาจเพ่ือเอาผลประโยชน์จากคนอ่ืน (เถลิงศกัดิ์ อินทรสร, 2554; โชติกา ระโส, 2555; กรองกาญจน์ 
ทองสขุ, 2554; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) 

กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theories)  
ทฤษฎีกระบวนการจะมุ่งท่ีแรงจูงใจเกิดขึน้ได้อย่างไร แนวคิดนีจ้ะศึกษาวิเคราะห์

และพยายามอธิบายขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจของบุคคลซึ่งท าให้ความเข้าใจใน
ความคิดหรือกระบวนการภายในจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคล มากกว่าจะอธิบายถึงว่าปัจจยัอะไรท่ีเป็น
ตวักระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจ (โชติกา ระโส, 2555; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ ชูชม, 2555) โดย
ทฤษฎีกระบวนการท่ีส าคญั ได้แก่ ทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีความเสมอภาค และทฤษฎีการก าหนด
เปา้หมาย 

1. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) น าเสนอโดย Victor Vroom ทฤษฎีนี ้

มองว่าบุคคลจะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน เม่ือบคุคลความหวงัหรือเห็นถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ี
ได้รับการปฏิบัติสิ่งนัน้ จะส่งผลถึงพฤติกรรมในการแสดงออก มีองค์ประกอบ 3 ส่วน (โชติกา ระโส, 
2555; โสรยา สุภาผล & วรรณภา ลือกิตินนัท์, 2560; ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557; สพุานี สฤษฎ์วา
นิช, 2552; อรพินทร์ ชชูม, 2555) คือ  

1.1 ความคาดหวงั (Expectancy) คือความเช่ือตอ่การรับรู้ของความสามารถ
ของตนเองหรือเห็นโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ (Probability) โดยมองท่ีว่าความพยายามของตนเองกับ
ผลส าเร็จตอ่การปฏิบตังิานเม่ือเพิ่มความพยายามจะน าไปสูผ่ลการปฏิบตัท่ีิสงูขึน้ได้ (โชตกิา ระโส, 
2555; ธญัญามาส โลจนานนท์, 2557; สพุานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ ชชูม, 2555) 

1.2 เคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (Instrumentality) คือ ความเช่ือของ
บุคคลว่าผลจากการกระท า/การปฏิบัติงาน จะท าให้ได้รับผลตอบแทนหรือรางวัลจากการการ
กระท า/การปฏิบตัิงาน และมองท่ีความเป็นไปได้เก่ียวกับเม่ือผลการกระท า/ผลการปฏิบตัิงานท่ี
สูงขึน้จะน าไปสู่หนทางแห่งการได้รับรางวัลจากองค์กร (เมทินี อัครพินท์, 2555; โชติกา ระโส, 
2555; สพุานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ ชชูม, 2555) 

1.3 การมองเห็นคณุคา่ของผลลพัธ์ (Valence) คือการรับรู้ของบคุคลเก่ียวกบั
คณุค่าของรางวลัท่ีได้ซึ่งตรงกับเป้าหมายส่วนตวัท่ีตัง้ไว้ (Personal Goal) และคุณค่าของรางวลั
จะขึน้อยู่กับการตัง้เป้าหมายไว้ (โชติกา ระโส, 2555; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ ชูชม, 
2555) 
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2. ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) 
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ของ J. STACY Adams (Luthans, 2011) 

ได้พัฒนาทฤษฎีความเป็นธรรม ทฤษฎีนีม้องว่าบุคคลจะเปรียบเทียบสิ่งท่ีให้กับองค์กร (Inputs) เช่น 
ทกัษะ,ความตัง้ใจและความพยายาม,ประสบการณ์,การศกึษา,การฝึกอบรม,เวลา,ผลผลิต/ผลงาน กับ
สิ่งท่ีได้รับจากองค์การ (Outputs) เช่น ค่าตอบแทน,โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ี, ผลประโยชน์ท่ี
ได้รับและสวสัดิการตา่งๆ, ความพึงพอใจในงาน, ช่ือเสียง เกียรติยศ ของตนเองกบัของบคุคลอ่ืน และมี
การตัดสินว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่กับสิ่งท่ีได้รับ ถ้าเช่ือว่าได้รับการปฏิบัติย่างเสมอภาคและ
ยตุิธรรมบคุคลนัน้ก็ยงัคงด ารงพฤติกรรมไว้ แตถ้่ารู้สึกว่าได้รับการปฏิบตัอิย่างไม่เสมอภาคและไม่เป็น
ธรรมจะขาดแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน และเกิดความเครียดขึน้ ซึ่งจะต้องหาวิธีลดความเครียดทนัที 
โดยเฉพาะคนท่ีมีความรู้ความสามารถและบคุคลท่ียอมรับในตวัเองสงู เพราะไม่มีบคุคลใดสามารถทน
ต่อการปฏิบตัิอย่างไม่เสมอภาคได้ (เมทินี อคัรพินท์, 2555; โชติกา ระโส, 2555; ชุติภาศ แก้วเพชร & 
สิญาธร นาคพิน, 2562; สพุานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ ชชูม, 2555) 

3. ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) 
ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ถูกพัฒนาโดย Edwin Locke 

ทฤษฎีนีม้องว่าแรงจูงใจท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการกระท าออกมานัน้ขึน้อยู่กับความต้องการท่ีจะ
บรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ใน แล้วในการปฏิบัติงานของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจึงต้องมีเป้าหมายและต้องมี
คุณลักษณะ ดงันี ้1) เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง (Specific) ไม่เล่ือยลอยและคลุมเครือ 2) เป้า
มหายมีความท้าทาย (Challenging) 3) มีความสามารถท่ีไปถึงได้ (Reachable) 4) เป้าหมายเป็นท่ี
ยอมรับ (Accepted) 5) มีกรอบระยะเวลา (Time Frame) 6) ได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จาก
การความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 7) การมีส่วนร่วมในการตัง้เป้าหมายของผู้ ร่วมงาน
และผู้บงัคบับญัชา  (โชติกา ระโส, 2555; ภาคภูมิ ทะนุดี, 2557; สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552; อรพินทร์ 
ชชูม, 2555) 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเชิงเนือ้หา 
ซึ่งจะศึกษาท่ีเก่ียวข้องถึงคณุลกัษณะความต้องการภายในของบุคคล เน้นไปท่ีการศึกษาปัจจัย
ภายในความต้องการของบุคคลท่ีเป็นสิ่งจูงใจและจะกระท าพฤติกรรมต่างๆทฤษฎีในกลุ่มนีจ้ะ
ได้แก่ ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์, ทฤษฎี ERG ของ แอลเดอร์เฟอร์, ทฤษฎีสอง
ปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก และทฤษฎีความมต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ เป็นต้น และ
กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มทฤษฎีกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วยทฤษฎีความคาดหวงั, ทฤษฎีความเสมอ
ภาค และทฤษฎีการก าหนดเป้าหมาย  เป็นแนวคิดนีจ้ะศึกษาวิเคราะห์และพยายามอธิบาย
ขัน้ตอนหรือกระบวนการท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจของบุคคลซึ่งท าให้ความเข้าใจในความคิดหรือ
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กระบวนการภายในจิตใจท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลซึ่งส่งผลท าให้แสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง
ออกมา 

2.3.3. การสร้างและประเมินคู่มือ  
ความหมายของคู่มือ 

เอกวุฒิ บุตรประเสริฐ (2559) ได้ให้ความหมายของค าว่าคู่มือ หมายถึงเอกสารท่ี
สร้างขึน้เพ่ือให้ความรู้และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการท างาน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงท่ีสุด ซึ่งได้สอดคล้องกับ สิทธิพันธ์ โพธ์ิศรี (2561) ท่ีได้ให้
ความหมายว่า คูมื่อ คือหนงัสือท่ีรวบรวมความรู้และแนวทางปฏิบตัิ ได้น ามาศกึษาท าความเข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบตัิได้ ซึ่งสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและบรรลุเป้าหมายของคู่มือ และ
สอดคล้องกับ สเุนตรา แสงรัตนกลู (2558) ท่ีได้ให้ความหมายของค าว่าคูมื่อ คือ เอกสารท่ีสร้างขึน้มา
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาใช้ศึกษาและเป็นกรอบในการปฏิบัติได้ จนบรรรลุตาม
เปา้หมายได้ 

กล่าวโดยสรุป คู่มือ คือเอกสารท่ีจัดท าเพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้
ปฏิบตัท่ีิจะสามารถด าเนินงานให้ได้บรรลเุปา้หมายได้ 

 
องค์ประกอบของคู่มือ 

สิทธิพนัธ์ โพธ์ิศรี (2561) ได้สรุปองค์ประกอบของคู่มือว่าประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ 
คือ ช่ือคูมื่อ วตัถปุระสงค์ ขอบเขตและผู้ ใช้งานคูมื่อ ค าจ ากดัความ ค าชีแ้จงของคูมื่อ สอดคล้องกับ สุ
เนตรา แสงรัตนกูล (2558) ท่ีได้ให้ความหมายว่าการจดัท าคู่มือมีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ ค าชีแ้จง
หรือค าแนะน าในการใช้คู่มือ เนือ้หาสาระ ขัน้ตอนวิธีการปฏิบตัิงาน จะมีส่วนท่ีเพิ่มเติมมาคือ การ
วดัผลและประเมินผล แหล่งอ้างอิงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้เพ่ือการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติม 
รวมทัง้แบบฝึกหัดและแบบปฏิบัติเพ่ือใช้ในการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือสามารถด าเนินการ
บรรลตุามวตัถุประสงค์ และได้สอดคล้องกับ เอกวุฒิ บุตรประเสริฐ (2559) ได้ให้ลกัษณะของคู่มือท่ีดี
ว่า ควรระบุว่ากลุ่มเป้าหมายในการใช้คู่มือคือใคร ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชดัเจน ประโยชน์ของคู่มือ 
ค าแนะน าแก่ผู้ ใช้ ทัง้การเตรียมตวั ขัน้ตอน และกระบวนการ เนือ้หาท่ีมีความถกูต้อง ภาษาท่ีเขียนต้อง
สามารถส่ือความได้ชดัเจน มีการชีแ้จงว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า เคล็ดลบัหรือเทคนิควิธีท่ีกระชบั 
มีค าถามหรือกิจกรรมให้ผู้ใช้คูมื่อเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอา่น เพ่ือทวนความเข้าใจในการอ่าน 
เว้นท่ีว่างไว้ส าหรับผู้ ใช้คู่มือในการเขียนค าตอบ มีค าถามหรือแนวค าตอบหรือค าเฉพาะไว้ ควรมี
ค าตอบอะไรถกูผิด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้ และยงัได้พบว่า จากงาน เอกวฒุิ ไกลมาก, 2541, อ้าง
ถึงใน รัตถากร ทองนุ่น (2564) ท่ีกล่าวไว้ว่าองค์ประกอบของคู่มือของครูนัน้ประกอบไปด้วย 1) ค า
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ชีแ้จงการใช้คูมื่อ (ท่ีครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์ ความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น วิธีการใช้ ค าแนะน า) 2) เนือ้หา
สาระ 3) การเตรียมการสอน 4) กระบวนการ วิธีการ และกิจกรรม 5) การวดัผลประเมินผล 6) ความรู้
เสริม 7) ปัญหาและค าแนะน า และ 8) แหล่งข้อมูลและแหล่งอ้างอิง และพบจากว่าได้สอดคล้องกับ 
ชตุิมา สจัจานนัท์, 2550, อ้างถึงในชยาภรณ์ กองสมบตัิ (2561) ท่ีกล่าวไว้ว่าลกัษณะส าคญัของคู่มือ 
คือ 1) ใช้คู่กับการการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) ให้แนวทางการปฏิบัติ แสดงกระบวนการหรือขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิ 3) ให้ค าแนะน า รายละเอียด เพ่ือสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 4) เป็นการแนะน า การศึกษา
ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ ลัดดาวรรณ นวลสงค์ (2558) โดยพบว่าส่วนมากคู่มือนัน้ประกอบไป
ด้วย 1) ค าชีแ้จงหรือค าแนะน าการใช้คูมื่อ 2)สาระส าคญัของคูมื่อ 3)แหลง่ข้อมลูท่ีอ้างอิง 

จากองค์ประกอบคู่มือผู้ วิจัยได้สรุปว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัของคู่มือ คือ ช่ือคู่มือ 
วตัถุประสงค์ ขอบเขตผู้ ใช้ ค าแนะน า แนวทางการปฏิบตัิแก่ผู้ ใช้ ค าจ ากัดความ เนือ้หาสาระ ท่ีเป็น
เนือ้หาท่ีกระชบั การอ้างอิงท่ีผู้ ใช้ข้อมลูสามารถไปสืบค้นข้อมลูตอ่ได้ หรือเป็นการแนะน า เพ่ือสามารถ
น าไปศึกษาด้วยตนเองได้ ค าถามหรือกิจกรรมเพ่ือทวนความเข้าใจในการอ่านจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งานในคูมื่อ  

 
กระบวนการสร้างและประเมินคู่มือ 

สิทธิพนัธ์ โพธ์ิศรี (2561) มีกระบวนการสร้างและประเมินคู่มือซึ่งประกอบไปด้วย 4 
ขัน้ตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 2) ยกร่างคูมื่อ 3) การน าร่างคู่มือไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 4) การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกบั ประพนัธ์ศกัดิ์ สขุสอาด (2551) ท่ีศกึษาเร่ืองการสร้าง
คูมื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ส าหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 : กรณีศกึษาวดัพระเช
ตุพนวิมลมังคลารามมีกระบวนการสร้างคู่มือ โดยมีกระบวนการสร้างคู่มือ คือ 1) ศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองนัน้ๆ 2) ยกร่างการสร้างคู่มือ 3) น าร่างคู่มือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และมีแนวทางเดียวกนักบัของ เครือวลัย์ เผ่าผึง้ (2548) ท่ีศกึษาเร่ืองการ
ประเมินคู่มือการจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนส่ือความส าหรับครูภาษาไทย มี
กระบวนการประเมินคู่มือ คือ 1) ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) สร้างคู่มือฉบับร่าง และน าคู่มือฉบับร่าง
ระยะแรก เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุ่งคู่มือฉบบัร่าง 3) ทดลองใช้
คู่มือ 4) ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของคู่มือ สอดคล้องกับ ชลธิรา ศรีสดใส (2557) ท่ีกล่าวว่า
ขัน้ตอนการจดัท าคูมื่อท่ีส าคญั คือ 1) ศกึษาหาข้อมลูจาากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ต ารา จดัท าคูมื่อโดยน า
ความรู้พืน้ฐานมาจัดท า 2) ทดสอบและประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญ และ 3) น าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือความสมบรูณ์ 
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จากกระบวนการสร้างและประเมินคู่มือประกอบด้วยข้อมูลท่ีคล้ายคลึงกันโดย
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนจะอยู่ท่ีผู้ สร้างและวัตถุประสงค์ของคู่มือนัน้ๆ ซึ่งในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยมี
ขัน้ตอนกระบวนการสร้างและประเมินคู่มือ 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย 1) สงัเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพืน้ฐาน 2) ยกร่างคู่มือและน าร่างคู่มือไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญท าการ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ และ 3) ปรับปรุงแก้ไขคูมื่อและจดัท าคูมื่อ 

 

ส่วนที่ 3 วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
3.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี 

ชาย โพธิสิตา (2554) ได้ให้ความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณี คือ การวิจยัท่ีมุ่ง
ศึกษาในกรณีท่ีเฉพาะเจาะจง จุดส าคญัอยู่ท่ีสิ่งท่ีถูกศึกษา ซึ่งมีขอบเขตท่ีก าหนดไว้ชัดเจน มีความ
สมบรูณ์ในตวัเอง โดยใช้วิธีการศกึษาใดๆท่ีเป็นมาตรฐานท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ก็น ามาใช้กับการวิจัยแบบกรณีศึกษาได้ โดยมีความหมาย 2 ประการ 
ประการแรก หมายถึงเร่ืองราว ปรากฏการณ์ หรือบุคคล ฯลฯ ท่ีเจาะจงเลือกมาเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ส าหรับแสดงประเด็นใดประเด็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยทั่วไปให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ประการท่ีสอง หมายถึง
การศกึษาปรากฏการณ์ เร่ืองราว หรือบคุคลท่ีมีสิ่งท่ีน่าสนใจ น่ารู้ และความรู้ในเร่ืองนัน้ๆท่ียงัไม่มีการ
เปิดเผยมาก่อน ในความหมายนี ้การศึกษาเฉพาะกรณีมีลกัษณะเป็นการวิจยัท่ีเบ็ดเสร็จในตวัมนัเอง 
กรณีท่ีเข้าข่ายส าหรับการศึกษาแบบนีจ้ะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถท าการศึกษาแป็
นกรณีท่ีสมบูรณ์ในตวัเองได้ ดงันัน้จึงต้องเป็นกรณีท่ีมีขอบเขตชดัเจนทัง้ในแง่ของเนือ้หา เวลา และ
สถานท่ี ประเด็นส าคญัในการศึกษาเฉพาะกรณี อยู่ท่ีการศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจกรณี
นัน้ในหลายมิติ นกัวิจยัเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งมาศึกษา ก็เพราะเห็นว่ากรณีนัน้เป็นเร่ืองท่ีน่ารู้และยงั
ไม่มีการเปิดเผยมาก่อน อาจเป็นเร่ืองอะไรก็ได้ จะมีขอบเขตเพียงระดบับุคคล เร่ืองราวของคนคนเดียว 
หรือระดบัองค์กร โครงการ ชมุชน หรือท้องถ่ิน ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ปฏิบตัิงาน 
โดย Richard M. Jaeger, 1997 & Jame H. McMillan (2000 อ้างใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ (2553) ได้ให้
ความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณี ไว้ว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเน้นปรากฏการณ์หนึ่งๆ (One 
Phenomenon) ซึ่งนักวิจัยได้เลือกท่ีจะศึกษาในเชิงลึกโดยไม่ค านึงถึงสถานท่ีหรือแหล่ง (Sites) ผู้ มี
ส่วนร่วม (Participants) เอกสาร (Document) ของหนึ่งเดียวท่ีจะศึกษา แต่เป้าหมายเป็นการศึกษา
เพียงหนึ่งปรากฏการณ์ไม่ได้เน้นการเปรียบเทียบความแตกตา่งของกลุ่มตา่งๆ ด้วยวิธีการทางสถิติ แต่
เน้นความชัดเจนเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสามารถให้ข้อมูลตอบค าถามของการวิจัยได้ และยังได้
สอดคล้องกับ ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย (2556) ท่ีกล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเหมาะส าหรับการตอบ
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ค าถามท่ีมุ่งเน้นหาเหตผุล (Why) ของผลลพัธ์ หรือวิธีการ กระบวนการ (How) ในการก่อให้เกิดผลลพัธ์ 
ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีเป็นจริง 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการศึกษาเฉพาะกรณี เป็น
กระบวนการท่ีศึกษาถึงเร่ืองราว บคุคล ชมุชน ปรากฏการณ์ หรือองค์กร ท่ีมีความน่าสนใจท่ียงัไม่ได้มี
การเปิดเผยข้อมูลมาก่อนการศึกษาแบบเฉพาะกรณีจะต้องมีความสมบูรณ์ในตวัเองทัง้ในแง่เนือ้หา 
เวลา และสถานท่ี เพ่ือท าความเข้าใจของเร่ืองราวได้อย่างลึกซึง้ โดยมีความเหมาะสมกบัการศกึษาครัง้
นีเ้น่ืองจากเป็นการศึกษาถึงกระบวนการการเตรียมตัวการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือท าความ
เข้าใจได้อย่างลึกซึง้ในกระบวนการเหล่านี ้ซึ่งบริบทท่ีศกึษานัน้มีขอบเขตท่ีเฉพาะเจาจงในวิชาชีพของ
คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 
 
3.2 การเลือกกรณีตัวอย่าง 

การเลือกกรณีตวัอย่างต้องพิจารณาว่าสิ่งท่ีจะเลือกมาเป็นกรณีศกึษาจะต้องเป็นสิ่ง
ท่ีสามารถก าหนดขอบเขตได้ชัดเจน คือมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลา สถานท่ีแน่นอน 
(Creswell, 1998; Stake, 2000 (อ้างใน ชาย โพธิสิตา, 2554) โดยการเลือกกรณีตวัอย่างสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Intrinsic Case เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพราะความ
สนใจอยากรู้ อยากท าความเข้าใจ อยากเปิดเผยรายละเอียดของกรณีศึกษานัน้ ไม่ได้มีจดุประสงค์อ่ืน 
เลือกมาเพ่ือตอบสนองในสิ่งท่ีอยากรู้เป็นหลกั ซึง่เป็นกรณีท่ีนา่รู้และมีความสมบรูณ์ในตวั 

2. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case เป็นการเลือกกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวแทนของกรณี อ่ืนๆ และต้องการแสดงอะไรบางอย่างให้ชัดเจนมากขึน้ หรือใช้เพ่ือแสดงหรือ
สนบัสนนุข้อสรุปบางอย่าง 

3. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Collective Case เป็นการศึกษาหาความรู้ความจริงท่ี
เก่ียวกบัปรากฏการณ์หรือประเด็นปัญหาใดๆท่ีสนใจจากกรณีศกึษาหลายๆรายเพ่ือสนบัสนนุ แนวคิด 
ข้อสรุป หรือข้อโต้แย้งในเร่ืองเดียวกัน กล่าวคือ การเลือกกรณีแบบ Collective Case คือการเลือก
ศกึษา Instrumental case หลายๆราย 

 
3.3 รูปแบบการท าวิจัย 

การวิจัยแบบกรณีศึกษาท าได้ 3 รูปแบบ และในแต่ละรูปแบบนักวิจัยจะเลือก
กรณีศกึษามาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีได้ Yin (1993 อ้างใน ชาย โพธิสิตา (2554) 
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3.3.1 ศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) มุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมทัง้บริบทอย่าง
สมบรูณ์ของปรากฏการณ์ท่ีเลือกมาศกึษา น าเสนอเนือ้หาด้วยเทคนิคการบรรยาย สิ่งส าคญัอยู่ท่ี
การให้รายละเอียด พร้อมด้วยบริบทของกรณีศกึษา ซึง่จะไมเ่น้นการวิเคราะห์ 

3.3.2 ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) การศึกษาแบบนีใ้ช้กันแพร่หลาย เพ่ือ
หานิยามส าหรับมโนทศัน์ท่ียงัไม่ชดัเจน หรือเพ่ือสร้างสมมติฐานส าหรับงานวิจยัแบบส ารวจท่ีจะ
ตามมา นอกจากนีอ้าจท าเพ่ือค้นหาว่าประเด็นปัญหาท่ีแท้จริงของปรากฏการณ์ หรือหาว่า
ประเด็นท่ีควรได้รับการศึกษาให้ลึกลงไปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งคืออะไร ซึ่งข้อค้นพบของใน
รูปแบบนีจ้ะได้เป็นข้อค้นพบชัว่คราว เพ่ือรอการวิเคราะห์เจาะลกึมายืนยนั 

3.3.3 ศึกษาแบบมุ่งหาค าอธิบาย (Explanatory) ในการศึกษาในรูปแบบนีก้รณีท่ี
เลือกมาศกึษาอาจจะเป็นท่ีรู้จกัหรือคุ้นเคย มุ่งท่ีจะเปิดเผยท าความเข้าใจกบัปรากฏการณ์หรือสิ่ง
ท่ีเลือกมาเป็นกรณีศกึษา และหาค าอธิบายให้สิ่งท่ีเลือกมาศกึษา 

รูปแบบการท ากรณีศึกษาทัง้ 3 รูปแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นอิสระจากกันเสมอไป
กรณีศึกษาเร่ืองหนึ่งอาจจะใช้ทัง้รูปแบบเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์เพ่ือหาค าอธิบายไปพร้อมกัน 
(ชาย โพธิสิตา, 2554) โดยในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือกใช้การศึกษาแบบมุ่ งหาค าอธิบาย ถึง
กระบวนการการเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับการศึกษาเชิงพรรณา ซึ่งจะเน้นถึงการ
บรรยายเพ่ือแสดงรายละเอียดอย่างครอบคลมุของกระบวนการและแนวทางท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3.4 วิธีการด าเนินการวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณี 
การวิจยัแบบการศกึษาเฉพาะกรณีมีวิธีการศกึษา Creswell, 1998 อ้างในชาย โพธิสิ

ตา (2554) (ณฐัพงษ์ ธรรมรักษาสิทธ์ิ, 2557; พรพรรณ มีฤทธ์ิ, 2559; สิทธิพนัธ์ โพธ์ิศรี, 2561; สภุ
ชยั สริุยะกมล, 2559) ดงันีด้งันี ้

1. การก าหนดค าถามหลกัในการวิจยั คือการถามค าถามทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องถึงการรับรู้ 
ความเข้าใจ กระบวนการหรือการด าเนินไปของสิ่งท่ีเกิดขึน้มีว่าความหมายตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง
โดยเนือ้หาของค าถามหลกัในแตล่ะข้อท่ีเขียนขึน้มานัน้จะต้องมีลกัษณะชวนน่าสงสยั เพ่ือให้มีการสืบ
หาค าตอบและมีความนา่สนใจ 

2. การเลือกกรณี กรณีศึกษาท่ีได้ท าการเลือกมาต้องมีความชดัเจนและสมบูรณ์ใน
ตัวเอง ทัง้ในด้านเนื อ้หา เวลา สถานท่ี  ซึ่งอาจเป็นบุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์  กลุ่มท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะ สว่นใหญ่จะเลือกกรณีศกึษาแบบเจาะจง คือจะคดัเลือกกรณีศกึษาท่ีสามารถให้ข้อมลู
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ได้หลากหลายและครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษาเป็นส าคญั ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมาก
ในการวิจยัในรูปแบบนี ้

3. การใช้เทคนิคหลายรูปแบบเพ่ือรวบรวมข้อมูลหลายชนิด เน่ืองจากจดุส าคญัของ
กรณีศกึษาอยู่ท่ีการให้ภาพชดัเจนและความสมบรูณ์ของสิ่งท่ีท าการศกึษา ข้อมลูท่ีหลายหลากจึงเป็น
สิ่งท่ีมีความส าคญั นกัวิจยัอาจจะรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การค้นคว้าจากเอกสาร 
หรือจากโสตทศันปูกรณ์อ่ืนๆ 

4. การพรรณนา บรรยายรายละเอียดของสิ่งท่ีท าการศึกษา ในลักษณะนีมี้ความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพรรณนา บรรยายกรณีศึกษาอย่างละเอียด เพ่ือให้เห็นภาพอย่างชดัเจน การพรรณนา
บรรยาย เลา่เร่ืองต้องมีการน าเสนออย่างมีจดุมุง่หมายชดัเจน 

5. การวิเคราะห์และตีความข้อมูล เป็นสิ่งท่ีต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ถึงวิธีการ
วิเคราะห์แบบไหนถึงจะเหมาะสมท่ีสุด จะเตรียมข้อมูลส าหรับวิเคราะห์อย่างไร ซึ่งข้อมูลท่ีได้มาจาก
การสมัภาษณ์ต้องมีการถอดออกมาอย่างละเอียด หรืออาจจะใช้วิธีการสรุปใจความเพียงเท่านัน้ การ
บริหารจดัการข้อมูลท่ีได้จาการจดบนัทึกท่ีมาจากภาคสนามซึ่งมีปริมาณเป็นจ านวนมาก และการให้
รหัสข้อมูลอย่างไร หลักและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล โดยใช้การ
เปรียบเทียบและการตีความท่ีเหมาะสม และสิ่งท่ีจะต้องค านึงถึงคือจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และ
ค าถามของงานวิจยัรวมไปถึงบริบทของกรณีศกึษาด้วยเสมอ 

การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ใหม่ ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนและอาจารย์ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีความ
สมบูรณ์ในตวัเองและมีขอบเขตท่ีชดัเจน ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพโดยอาศยัแนวทาง
ของการศึกษาเฉพาะกรณีซึ่งจะเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ วิจัยสามารถท าความเข้าใจอธิบายกระบวนการ
และปัจจัยท่ีเอือ้ในการเตรียมตวัการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในทุกรายละเอียด ตาม
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา ซึ่งเลือกการเก็บข้อมลูผ่านรูปแบบ Instrumental Case คือเลือกผู้ ให้ข้อมูล
เพ่ือเป็นตวัแทนของกรณีอ่ืนๆ และต้องการแสดงอะไรบางอย่างให้ชดัเจนมากขึน้ หรือใช้เพ่ือแสดงหรือ
สนับสนุนข้อสรุปบางอย่าง โดยการวิจัยในรูปแบบนีจ้ะท าให้ผู้ วิจยัได้ข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาท่ี
เป็นประสบการณ์ของผู้ ท่ีผ่านกระบวนการการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว อีกทัง้การศกึษา
ในรูปแบบนีย้งัจะช่วยค้นหาข้อเสนอแนะ หรือแนวทางท่ีส าคญัเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการท่ีเอือ้
ตอ่การเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการตอ่ไป 
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ส่วนที่ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
ในการศกึษาการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่  นัน้ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อนดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงใช้
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งเป็นวิธีการท่ีท าให้สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ใหม่ ได้อย่างละเอียดลกึซึง้ ซึง่ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาคือ 1. เพ่ืออธิบาย
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และ 2. 
เพ่ือสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยแนวคิดครัง้นี ้
ผู้วิจยัประยกุต์มาจากแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคม (Social Cognitive Career Theory 
: SCCT) ร่วมกบัทฤษฎี Life-Span, Life-Space Theory ท่ีได้ประมวลไว้ โดยผู้วิจยัมีกรอบแนวคิด
ท่ีใช้ในการศึกษาว่าคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือครัง้ท่ียงัด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหม่และขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผู้ ช่วยศาสตราจารย์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ การเป็นอาจารย์ใหม่นัน้ ต้องมีการเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ 
ทัง้จากกับนิสิต เพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ และต้องมีการปรับตวัให้เข้ากับวฒันธรรมขององค์กร ดงันัน้
อาจารย์ใหม่จึงต้องมีการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ เพ่ือสามารถเป็นอาจารย์ใหม่ได้อย่างมี
ความสขุ โดยปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลทัง้เจตคติ ทฤษฎีแรงจงูใจ และมีการน าแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรู้อาชีพทางสังคม โดยน าโมเดลการด าเนินการด้านอาชีพ (Performance Model) ซึ่งเป็น
โมเดลท่ีอธิบายแนวคิดความส าเร็จในอาชีพของผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้วนัน้ มาปรับใช้เพ่ือศกึษากระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม่ จากทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสงัคม แสดงให้เห็นถึงการเช่ือมโยงปัจจยัพืน้ฐาน
ส่วนบุคคล, สภาพแวดล้อม, การรับรู้ความสามารถของตนเอง ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการฏิบตัิ
อาชีพของแต่ละบุคคล ดงันัน้ทฤษฎีนีช้่วยในการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผ่าน
ทางประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีส่งผลลพัธ์ทางด้านอาชีพ ร่วมกับทฤษฎี Life-
Span, Life-Space Theory ท่ีมีการกล่าวถึงพัฒนาการทางอาชีพตามช่วงวยัของมนุษย์ จากนัน้
เม่ือได้เม่ือได้ข้อค้นพบว่ามีกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแล้วนัน้ 
จะน าข้อมลูทัง้หมดมาสงัเคราะห์ และน ามาสร้างและพฒันาเป็นในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตามกรอบการศึกษานีเ้ป็นเพียงกรอบการศกึษาชั่วคราวซึ่งสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดระยะเวลาในการศกึษา จึงสร้างเป็นกรอบการศกึษาชัว่คราวขึน้มา เพียงเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางคร่าวๆในการศกึษา แตเ่ตม็ไปด้วยประเดน็หลกัในการศกึษาของครัง้นี ้  
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ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั  

สิ่งสนบัสนนุจากครอบครัว,เพ่ือนร่วมงาน, 

ผู้บริหาร, มหาวิทยาลยั (Support) 

ความสามารถในอดีตที่
ผ่านมา 

(Ability/Past 
performance) 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-efficacy) 

 

การคาดหวงัในผลลพัธ์ 

(Outcome expectations) 

ระดบัความส าเร็จตาม
ผลงาน 

(Performance 
Attainments level) 

เปา้หมายของการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

(Performance goals on success 
and persistence/ 

subgoals) 

ปัจจยั

ภายใน 

ขัน้ของการวางรากฐาน (Establishment) (Hartung, 2013; 

Zacher et al., 2019) ในช่วงอาย ุ31-43 

คู่มือในการเข้าสูต่ าแหน่ง 

ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการสู่ความส าเร็จ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็น
การศกึษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจและมุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมกับบริบทอย่าง
สมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครัง้นี เ้พ่ืออธิบายกระบวนการและปัจจัยท่ีเอือ้ในการ
เตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่จนน าไปสู่ความส าเร็จได้ และเพ่ือสร้างและ
ประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ผู้วิจยัเลือกรูปแบบ Instrumental 
Cases เน่ืองจากว่าจดุส าคญัของสิ่งท่ีผู้ วิจยัจะศึกษานัน้ ผู้วิจยัจะต้องการแสดงกระบวนการท่ีได้
จากผู้ ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน (Information Rich Case) เพ่ือตอบค าถามในการวิจัยในการค้นหา
กระบวนการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการท่ีประสบ
ความส าเร็จโดยผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการด าเนินวิจยัดงันี ้

1. ผู้ให้ข้อมลูหลกัในการวิจยั 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. การตรวจสอบความความถกูต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
7. การพิทกัษ์สิทธิของผู้ให้ข้อมลู 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย  
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการสู่ความส าเร็จ

ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็น
การศกึษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informant) ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดกลุ่มผู้ ให้
ข้อมลู ดงันี ้

ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มท่ี 1 (เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัข้อท่ี 1) คือ ผู้ ท่ีสามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ว่ามีกระบวนการอย่างไรในการเตรียมความ
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พร้อมในการขอต าแหนง่ถึงจะประสบความส าเร็จ และเพื่อท าความเข้าใจสาเหตท่ีุเก่ียวข้องกบัการ
ตัดสินใจในการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาทัง้ปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัย
ภายนอกของตวับุคคลจากบริบทแวดล้อมและเพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ทัง้ก่อนท่ีจะเสนอขอต าแหน่งจนถึงประสบความส าเร็จผ่านการเล่าประสบการณ์ถึง
คณุลกัษณะท่ีดี ทัง้ทางด้านเนือ้หา  

เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัท าการเลือกกรณีศึกษา
โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งผู้ ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มแรก ผู้ให้ข้อมลูส าคญัส าหรับตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 1 โดยท าการศกึษาเอกสาร
จากข้อมูลค าสั่งแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบกับแบบค าขอรับการ
พิจารณาให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ซึง่เป็นเอกสารหลกัฐานท่ีมีคณุภาพ และกลุม่ท่ี 
2 ผู้ให้ข้อมลูส าคญัส าหรับตอบวตัถปุระสงค์การวิจยัข้อท่ี 2 

ผู้ให้ข้อมลูส าคญักลุม่ท่ี 1 พิจารณาจากผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้คือ 
1) เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่ 
2) อาจารย์ท่ีมีวฒุิทางการศกึษาปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ 
3) มีประสบการณ์การในการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
4) สามารถย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดบัการเสนอขอต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ภายใน 2-3 ปี นับตัง้แต่ วนัท่ีเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์ เน่ืองจากผู้ วิจยั
ต้องการหาประสบการณ์ของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหม่ในการเสนอขอครัง้นัน้  เพ่ือค้นหา
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ในการ
น ามาอธิบายและต้องการสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหนง่ตอ่ไป 

5) ในปัจจบุนัยงัเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่อยู่ 
เกณฑ์การคดัออก (Exclusion Criteria)  
1) ไมส่ามารถจดจ าเร่ืองราวในการขอต าแหนง่ 
2) ไมส่ะดวกในการให้ข้อมลู 
 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มท่ี 2 (เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัข้อท่ี 2) ส าหรับการ

สร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ พิจารณาจากคณุสมบตัิ
ส าคญัคือ เป็นผู้บริหารท่ีมีความเก่ียวข้องกบังานขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ หรือผู้ทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ในระดบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึน้ไป ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้าน
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การศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือการบริหารทรัพยากรมนษุย์ เน่ืองจากมีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญในการศึกษา พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร เพ่ือสามารถ
ประเมินคูมื่อท่ีผู้วิจยัได้จดัท า 

 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
แนวค าถามในการสมัภาษณ์ จากการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัต้องการอธิบายกระบวนการ และ

ปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ผู้วิจยัใช้การสมัภาษณ์เชิง
ลกึ (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนทกุประเดน็ท่ีต้องการศกึษา และความล่ืนไหล
ในการสมัภาษณ์ จึงต้องมีการสร้างแนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ใน
การสมัภาษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บข้อมลู และแนวค าถามอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และสามารถย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งก่อนท่ีจะเก็บ
ข้อมูลผู้วิจยัได้น าแนวค าถามในการสมัภาษณ์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม เป็นผู้ตรวจทานและแก้ไขถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมของ
ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ แล้วจึงน าเสนอต่อผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ในการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของข้อค าถามในการสมัภาษณ์อีกครัง้ เพ่ือตรวจสอบถึงความตรงเชิงเนือ้หา แล้ว
ได้ด าเนินการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยในข้อค าถามจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า .05 จึงจะถือได้ว่าข้อค าถามนัน้มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีเหมาะสมส าหรับงานวิจยันี ้
และน าไปสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลู โดยระหวา่งการสมัภาษณ์ผู้วิจยัจะท าการจดบนัทึกภาคสนาม
และท าการบนัทึกเทป (ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ ให้ข้อมูล) และสงัเกตบริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้กิริยาท่าทางของผู้ ให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถตอบได้ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัได้
อยา่งครบถ้วน โดยผู้วิจยัได้เตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือตา่งๆ ดงันี ้

1. ข้อมูลทัว่ไปประกอบด้วยอายุ, ระดบัการศกึษาและสาขาท่ีจบการศกึษา, อาชีพท่ี
ก่อนจะมาเป็นประกอบอาชีพอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ , ระยะเวลาในการปฏิบัต ิ
จนถึง ณ ปัจจบุนั, สาขาท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

2. แนวการสัมภาษณ์เพ่ือค้นหากระบวนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ก่อนท่ีจะ
ประสบความส าเร็จจนถึงการได้รับต าแหนง่ทางวิชาการ ว่ามีการเตรียมตวัอย่างไรบ้าง โดยค าถาม
ส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จะเป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด โดย
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ค าถามจะเป็นประเด็นเร่ืองท่ีผู้วิจยัท่ีจะต้องการศกึษา เพ่ือท่ีจะเน้นให้ผู้ ให้ข้อมลูสามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวได้อย่างเป็นอิสระและสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดยมีตัวอย่างประเด็น
ค าถามในการสมัภาษณ์ ตามตาราง 3 ดงันี ้ 

ตาราง 3 ตวัอยา่งแนวค าถามสมัภาษณ์ 

วัตถุประสงค์ 

ของการวิจัย 
แนวคิดทฤษฎี 

จุดประสงค์ของ

ค าถาม 

ตัวอย่างแนวค าถามการ

สัมภาษณ์ 

เพ่ือศกึษากระบวนการ

และปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การ

เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วิชาการ 

ทฤษฎีการเรียนรู้

อาชีพทางสงัคม 

(Social Cognitive 

Career Theory : 

SCCT) 

กระบวนการการเตรียม

ตวัการเข้าสูต่ าแหนง่

ทางวิชาการ 

1. ท่านได้มีการเตรียมตวั
อย่างไรในการขอก าหนด
ต าแหนง่ทางวิชาการ 
2. ท่านได้ศกึษาข้อมลูการขอ
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อย่างไร 
เป็นต้น 

เพ่ือศกึษากระบวนการ

และปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การ

เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์

ใหม ่

ทฤษฎี The Life-

Span, Life-

Space Theory of 

Careers 

การเข้าสู่อาชีพ

อาจารย์ 

1. เพราะเหตใุดท าให้ท่าน

อยากมาเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลยั 

2. ท่านเข้าสู่อาชีพอาจารย์ได้

อยา่งไร 

เป็นต้น 

 
อุปกรณ์ภาคสนาม เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสะดวก 

และรวบรวมข้อมลูได้อยา่งครบถ้วน ได้แก่ 
1. เคร่ืองบนัทึกเสียง ผู้ วิจัยได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ช่วย

บนัทึกรายละเอียดในทุกครัง้ท่ีมีการสัมภาษณ์ ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตจากผู้ ให้ข้อมูล เพ่ือไม่ให้
ขาดตกบกพร่องในรายละเอียดของข้อมลู 
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2. สมุดบนัทึก เป็นอุปกรณ์สิ่งท่ีจ าเป็นในการศึกษา ซึ่งผู้วิจยัจะท าการบนัทึกเก็บข้อมูล
ในทกุครัง้ ทัง้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต 

3. กล้องถ่ายภาพ ผู้วิจยัจะใช้บนัทกึภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกบัข้อมลู 
การสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เม่ือผู้ วิจยั

ได้ข้อมูลท่ีมาจากการตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะน ามาสู่การวิเคราะห์ผล
การศกึษาท่ีได้มาสร้างร่างคูมื่อ โดยน าร่างคูมื่อท่ีได้มานัน้เสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่น ใน
การพิจารณาถึงความตรงเชิงเนือ้หา แล้วได้ด าเนินการหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) โดยในร่าง
คู่มือจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า .05 จึงจะถือได้ว่าข้อนัน้มีความสอดคล้องกับ
เนือ้หา 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือให้ได้ข้อมลูในการตอบค าถามงานวิจยัได้ตามวตัถปุระสงค์

ของงานวิจยั ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูด้วยตนเอง เพ่ือท่ีได้ท าความเข้าใจถึงกระบวนการและปัจจยั
ท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่ซึง่ผู้วิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. การตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ของงานวิจยั ผู้วิจยัได้มีการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ
ผู้ ให้ข้อมูลหลกักลุ่มท่ี 1 เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล คือเอกสารค าสัง่แตง่ตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในระดบัต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบกบัแบบค าขอรับการพิจารณา
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานท่ีมีคณุภาพ และผู้ วิจัยศึกษา
หลกัฐานเหล่านัน้อย่างรอบคอบ และหลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจึงติดตอ่ขอเข้าสมัภาษณ์ด้วยตนเอง แจ้ง
ถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยชิน้นี  ้และจะสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และเพ่ือค้นหาแนวทาง เพ่ือน าไปสู่การสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทาง
วิชาการของอาจารย์ใหม่ต่อไป ในประเด็นค าถามสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม โดย
ผู้วิจยัจะเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการสมัภาษณ์เพ่ือท่ีได้ครบทกุประเด็น เม่ือมีการสมัภาษณ์
ได้สักระยะหนึ่งผู้ วิจัยจะมีการสรุปประเด็นเป็นระยะเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีได้รับจากผู้ ถูกสัมภาษณ์ เม่ือสิน้สุดการสัมภาษณ์ผู้ วิจั ยให้ผู้ ถูก
สมัภาษณ์สามารถซกัถามในประเด็นท่ีมีข้อสงสยั รวมถึงการสงัเกตเพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการ
วิเคราะห์ด้วย  

2. การตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ของงานวิจยัท่ีต้องการสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ผู้ วิจัยน าร่างคู่มือท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล เสนอให้
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ผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีตรงตามเกณฑ์ตามท่ีผู้ วิจัยได้ตัง้ไว้ ในกลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 
ตรวจสอบร่างคูมื่อ 

4. ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เม่ือหลงัจากท่ีหวัข้อการวิจยัผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์แล้วจึงท า

หนงัสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผู้ ให้ข้อมูลทัง้ 
2 กลุม่ เพ่ือขออนญุาตเป็นกรณีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้

2. ท าการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการสมัภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมลูกบัผู้ให้ข้อมลู 
3. เม่ือถึงในวันนัดหมายผู้ วิจัยจะเร่ิมจากการแนะน าตวัเองกับผู้ ให้ข้อมูลและบอกถึง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ผู้ ให้ข้อมูลทราบ และขออนุญาตบันทึกเสียง และบันทึกภาพท่ี
เก่ียวข้องกบับริบทตา่งๆ  

4. เร่ิมเก็บข้อมูลเก่ียวกับประวัติของผู้ ท่ีมีประสบการณ์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ครัง้เม่ือท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ และได้เสนอขอก าหนดต าแหน่งในระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ของผู้ ท่ีเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้เพ่ือท าให้ทราบข้อมูลเบือ้งต้น และใน
ระยะแรกของการสมัภาษณ์จะเป็นการพูดคยุในลกัษณะทั่วไป เพ่ือสร้างความคุ้นเคย แล้วจึงท า
การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวค าถามในแบบสมัภาษณ์ท่ีได้เตรียมไปเพ่ือศกึษาถึงกระบวนการ
และปัจจัยท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และจะมีการสรุป
ข้อมลูเป็นระยะๆ กบัผู้ให้ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง โดยการสมัภาษณ์กรณีศกึษาผู้วิจยัจะ
ด าเนินการสมัภาษณ์ด้วยตนเองทกุราย 

5. เม่ือผู้ วิจัยน าข้อมูลกลับมาลงบันทึกและจัดระบบข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยต้องน าข้อมูล
กลับไปให้ผู้ ให้ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
นา่เช่ือถือของข้อมลู 

6. หลังจากท่ีได้ข้อมูลถึงกระบวนการและปัจจัยท่ีเอือ้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือจดัท าร่างคูมื่อตอ่ไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจยัท าไปพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและต้องด าเนิน

ตอ่ไปภายหลงัการเก็บข้อมูลสิน้สดุลง คือผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูไปพร้อมๆกบัการวิเคราะห์ข้อมลู และ
สร้างข้อสรุปเทียบเคียงกบัแนวคดิทฤษฎีตอ่ไปส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกใช้การวิเคราะห์
ข้อมลูแบบสร้างข้อสรุปซึ่งหลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูและมีการตรวจสอบข้อมลูแล้ว จึงน าข้อมลูท่ี
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ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อความบรรยาย ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกซึ่งผู้วิจยัมี
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้Mile และ Huberman (1994 อ้างใน ชาย โพธิสิตา, 2548)  

1. การจดัระเบียบข้อมลู (Data Organizing) โดยผู้วิจยัจะจดัระเบียบของข้อมลูท่ีได้
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีถูกจดบนัทึกด้วยลายมือและการบนัทึกเสียง การถอดค าให้สมัภาษณ์
ออกมาพิมพ์ในรูปแบบของเอกสารและบนัทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพ่ือความปลอดภยัและสะดวกตอ่
การอา่นและวิเคราะห์และการเรียกมาใช้ภายหลงั จากนัน้ผู้วิจยัท าการอา่นทวนข้อมลูท่ีจดัระเบียบ
แล้วหลายๆครัง้และท าการสรุปข้อมูลไว้เพ่ือง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูลอีกครัง้ โดยการจดัระเบียบ
ข้อมลู ผู้วิจยัจะท าไปพร้อมๆ กบัการเก็บข้อมลูในทกุๆครัง้ 

2. การให้รหสัข้อมลู และการแสดงข้อมลู (Coding; & Data Display) หลงัจากผู้วิจยั
ได้อ่านข้อมลูท่ีจดัระเบียบอย่างละเอียดหลายๆครัง้ เพ่ือค้นหาข้อความท่ีมีความหมายตรงประเด็น
กับค าถามการวิจยั เม่ือพบข้อความท่ีมีความหมายตรงประเด็นกับค าถามการวิจยัตามท่ีจะต้อง
การศกึษา ผู้วิจยัจะก าหนดรหสัแทนความหมายของกลุ่มข้อความเหลา่นัน้ ซึ่งเป็นการลงรหสัแบบ
อุปนัย (Inductive Coding) ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้าเน่ืองจากการก าหนดรหัสไว้
ลว่งหน้าจะสร้างข้อจ ากดัของข้อมลูท่ีค้นพบใหมแ่ละมีความนา่สนใจ โดยข้อความท่ีให้ความหมาย
ในลกัษณะเดียวกันจะใช้รหสัท่ีเหมือนกัน หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจดัแสดงข้อมูลโดยการน าหน่วยของ
ข้อความท่ีให้รหสัเรียบร้อยแล้วน ามาเช่ือมโยงและหาความสมัพนัธ์รวมเป็นกลุ่มของประเด็นใน
การวิเคราะห์ซึ่งการแสดงข้อมูลจะจัดกลุ่มประเภทของข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กันทาง
ความหมาย 

3. การหาข้อสรุป การตีความและการยืนยัน (Conclusion, Interpretation and 
Verification) ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลท่ีมีรหสัเดียวกันมาท าการ สรุปและให้ความหมาย ข้อค้นพบของ
การศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้ วิจยัจะใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องท่ีทบทวนไว้ในบทท่ี 2 
มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยัโดยผู้ วิจยัได้น ารายละเอียดของแนวคิด
ทฤษฎีดงักล่าวมาเทียบเคียงกบัข้อค้นพบท่ีได้จากมมุมองผู้ ให้ข้อมลู สดุท้ายเม่ือได้ข้อสรุปของผล
การวิเคราะห์และอภิปรายผลแล้ว ผู้วิจยัได้ท าการตรวจสอบข้อสรุปนัน้เพ่ือยืนยนัความถกูต้องของ
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงรายงานสิ่งท่ีเป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในการวิจัยครัง้นี ้
นอกเหนือจากแนวคดิทฤษฎีท่ีได้ประมวลไว้ 

6. การตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัท าการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมลูโดยมีรายละเอียดดงันี  ้
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1. การตรวจสอบโดยผู้ ให้ข้อมูลการวิจัย (Members Checking) เพ่ือให้ข้อมูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือจากการเก็บรวบรวม ผู้วิจยัใช้การสอบทานข้อมลูโดยให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เป็นผู้ตรวจ
สอบ เม่ือทกุครัง้เม่ือจบประเดน็ค าถาม ผู้วิจยัจะสรุปและกลา่วให้ผู้ ให้ข้อมลูฟังเพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมลูได้
ตรวจสอบ ทวนค าตอบ และยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู ก่อนท่ีจะเปล่ียนประเดน็ค าถาม  

2. การตรวจสอบข้อมูลจากการใช้วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมู ลมากกว่าหนึ่งวิ ธี 
(Methodological Triangulation) คือ การท่ีผู้ วิจยัใช้วิธีในการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือยืนยนั
ความสอดคล้องของข้อมูลท่ีได้จากวิธีการเก็บรวบรวมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งในการวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวม คือ การสมัภาษณ์เชิงลกึ ประกอบกบัการศกึษาเอกสาร 

3. การตรวจสอบการด าเนินการวิจยัจากผู้ เช่ียวชาญ (Peer Debriefing) โดยอาจารย์
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม เป็นผู้ ร่วมตรวจสอบการ
ด าเนินการวิจยัในทกุขัน้ตอน 

4. การยืนยนัผลการวิจยั (Confirm Ability) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
และสามารถตรวจสอบได้ จากการบนัทกึภาคสนาม (Field note), การสรุปข้อมลูในขัน้ตอนตา่งๆ 

7. การพิทักษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นีเ้น่ืองจากเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาท่ีมีรายละเอียดและลึกซึง้ 

ดงันัน้ ผู้ วิจยัมีการพิทักษ์สิทธ์ิของผู้ ให้ข้อมูล โดยหัวข้อการวิจยัได้ผ่านการอนุมตัิหรือรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ตามจริยธรรม เลขท่ี SWUEC-G-041/2563E และก่อนท่ี
จะมีการเก็บข้อมลูจะสอบถามถึงความสมคัรใจของผู้ ให้ข้อมลูก่อน และจะขออนญุาตก่อนการเก็บ
ข้อมูลทุกครัง้ในการบนัทึกภาพ บนัทึกเสียง แจ้งให้ทราบทุกครัง้ว่ามีอิสระในการให้ข้อมูล และมี
สิทธิท่ีจะตอบหรือไม่ตอบค าถามในกรณีท่ีไม่ต้องการเปิดเผยข้อมลู ผู้ ให้ข้อมลูมีสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก
การเข้าร่วมโครงการในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ตลอดเวลา และในการเก็บรักษาความลบัผู้วิจยัท าการเก็บ
รักษาความลบัของข้อมลู จะน าไปเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ อ่ืน ถึงแม้ว่า
ผู้ ให้ข้อมูลจะอนุญาตให้น าไปเปิดเผยได้ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพิทกัษ์สิทธ์ิของผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจยัจะละ
เว้นท่ีจะระบุถึงกรณีศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึงช่ือของกรณีศึกษาท่ีปรากฏอยู่ในส่วนของ
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้เป็นช่ือนามสมมติทัง้หมด และผู้ ให้ข้อมูลมีสิทธ์ิท่ีจะซกัถามข้อสงสยั 
และมีเวลาในการคดิทบทวนก่อนจะให้ข้อมลูก่อนการตดัสินใจให้ค าตอบด้วยความสมคัรใจ  
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการสู่ความส าเร็จ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็น
การศกึษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) โดยท่ีจะท าความเข้าใจและมุ่งแสดงรายละเอียดพร้อมกับบริบทอย่าง
สมบูรณ์ผ่านการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีความเก่ียวข้องกับแนวทางท่ีเอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ใหม่ ณ ครัง้นัน้ จนน าไปสู่ความส าเร็จในการย่ืนเสนอขอได้ โดยน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการบรรยายข้อมูลส าคญัจากผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวิจยัท่ี
ผู้วิจยัก าหนดไว้ โดยแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
สว่นท่ี 2 ปัจจยัท่ีเอือ้เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
สว่นท่ี 3 กระบวนการท่ีเอือ้เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
สว่นท่ี 4 คูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็นการบรรยายถึงข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัคณุลกัษณะของ

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกลุ่มท่ี 1 ซึ่งเป็นการอธิบายกระบวนการและปัจจัยท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ จึงเป็นอาจารย์ท่ีสามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 2 -3 ปี ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเป็นเพศชาย จ านวน 5 ราย เป็นเพศหญิง จ านวน 2 ราย โดยมี
อายเุฉล่ียขณะท่ีย่ืนเสนอขอต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อาย ุ35 ปี ซึ่งได้ท าการสอนและได้รับการ
ด ารงต าแหน่งทางสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยรายละเอียดและบริบทจะน าเสนอ
สอดแทรกในสว่นท่ีส าคญักบัการตอบวตัถปุระสงค์ของสว่นท่ีท าการศกึษา ดงัตาราง 4  
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ตาราง 4 ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมลูหลกั ในการสมัภาษณ์ 

ล าดบั นาม

สมมต ิ

เพศ อายุ

ปัจจุบนั 

อายทุี่ยื่น

เสนอขอ 

ด ารง

ต าแหน่ง 

อ.เมื่อปี 

เสนอขอ 

ผศ. เมื่อปี 

รวม

ระยะเวลา 

สาขาที่ได้รับ

การแต่งตัง้ 

1 อาจารย์

รายที่ 1 

ชาย 39 37 ก.ย. 2559 ก.พ. 2562 2 ปี จิตวิทยา 

2 อาจารย์

รายที่ 2 

หญิง 39 31 ก.ย. 2553 มิ.ย. 2556 2 ปี ภาษาฝร่ังเศส 

3 อาจารย์

รายที่ 3 

ชาย 42 36 เม.ย. 2555 พ.ย. 2558 3 ปี การอดุมศกึษา 

4 อาจารย์

รายที่ 4 

ชาย 46 43 เม.ย. 2558 ม.ค. 2561 2 ปี การอดุมศกึษา 

5 อาจารย์

รายที่ 5 

ชาย 40 34 เม.ย. 2555 ม.ค. 2558 2 ปี การจดัการ

สิง่แวดล้อม 

6 อาจารย์

รายที่ 6 

ชาย 40 31 ก.ย. 2553 ก.ย. 2555 2 ปี ชีววิทยา 

7 อาจารย์

รายที่ 7 

หญิง 45 36 ต.ค. 2552 ก.ย. 2555 2 ปี ประชากรศาสตร์ 

ส่วนที่ 2 กระบวนการสู่ความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
กระบวนการสู่ความส าเร็จในการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ จากการวิจยั

ครัง้นีไ้ด้พบวา่มีกระบวนการหลายประการท่ีท าให้สามารถย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จในครัง้ท่ีเป็นอาจารย์ใหม ่ซึง่สามารถสรุปดงัตาราง 5 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 5 กระบวนการสู่ความส าเร็จในการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
กระบวนการเข้าสู่ความส าเร็จในการสู่

ต าแหน่งทางวชิาการ 
ข้อค้นพบ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนขอเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.1 การตัง้เปา้หมายในอาชีพอาจารย์ 
1.2 การประเมินศกัยภาพเดิมของอาจารย์ 
1.3 การวางแผนตา่งๆ เพื่อเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
    - การวางแผนเร่ืองการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
    - การศกึษาหาข้อมลูเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอน 
    - การค้นหาค าแนะน าในการท าเอกสารประกอบการสอน 
    - วางแผนการวิจยัในการขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. การด าเนินการและจดัท าเอกสาร 2.1 การจดัท าเอกสารประกอบการสอน 
2.2 การด าเนินการลงมือท างานวจิยัที่ใช้ยื่นเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 
2.3 การด าเนินการจดัท าเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.4 การบริหารจดัการเวลา 
2.5 สขุภาพ 

 
จากตารางกระบวนการเข้าสู่ความส าเร็จในการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สามารถอธิบาย

ได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนขอเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ จากการวิจยัครัง้นี ้

พบว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในครัง้นัน้ ประกอบได้
ด้วย 1.1 การตัง้เปา้หมายในอาชีพอาจารย์ 1.2 การประเมินศกัยภาพเดิมของอาจารย์เองโดยได้มี
รับรู้ความสามารถเดิมของอาจารย์เอง 1.3 การวางแผนต่างๆ เพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 
1.1 การตัง้เป้าหมายในอาชีพ เม่ืออาจารย์เม่ือก้าวเข้าสู่ต าแหน่งหน้าท่ีแล้ว การ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเส้นทางหนึ่งของการก้าวหน้าในสายอาชีพนี ้และเป้าหมายของ
อาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยจะพบวา่เปา้หมายในอาชีพนีคื้อต้องการไปยงั
ต าแหน่งสงูสดุในอาชีพนี ้เทา่ท่ีอาจารย์เหล่านัน้จะสามารถท าได้ และยงัแสดงถึงความก้าวหน้าใน
อาชีพโดยขัน้แรกของการจะไปต าแหน่งสูงสุดได้นัน้ สามารถเร่ิมต้นจากต าแหน่งทางวิชาการด้วย
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การมีต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือเป็นขัน้แรก แล้วยงัเป็นการแสดงถึงการพฒันาในสายอาชีพ
ท่ีมีการพฒันาจากจดุตัง้ต้นไปสูจ่ดุท่ีสงูขึน้ในอาชีพนีไ้ด้ 

“เปา้หมาย...ก็อยากได้ต าแหน่งทางวิชาการสูง สูง คือถา้เกิดว่า
สมมติว่าสามารถไปถึง ศ.ได้ ก็อยากทีจ่ะไป จริงแลว้ก็วางแผนเอาไวอ้ยู่เหมือนกนั เพราะว่าตอนนี้ 

ในขณะทีเ่รารอต าแหน่ง ผศ. เราก็ท ารศ. ไปดว้ย” (อาจารย์รายที่ 1) 
“เปา้หมายในการทีก่้าวไปข้างหนา้มากข้ึน ก็คือต าแหน่งวิชาการ คือ

อยากท า” (อาจารย์รายที ่2) 
“ฐานส าคญัเปา้หมายของการท างาน อย่างน้อย นอ้ย ในการท างาน

ตอ้งได ้ผศ.ข้ึนไปเนอะ ซ่ึงตอนนีเ้ราท าได้และ แต่เราก็ไม่หยดุนะ การทีไ่ดม้าซ่ึงส่ิงเหล่านี ้เราตอ้งมี
ความรู้สึกว่า เราต้องก้าวต่อ...” (อาจารย์รายที่ 4) 

“ผมคิดไวว่้าก่อนเกษียณนีก็้คือตอ้งใหไ้ดต้ าแหน่งทางวิชาการสูงสดุ” 
(อาจารย์รายที ่5) 

“สมมติท างานมา 5 ปี 10 ปี ควรไปอีกจุดหน่ึง เพราะว่าการเป็น
อาจารย์ต้องเก่งข้ึนเร่ือยๆ ไม่ใช่ drop เพราะฉะนัน้ก็ควรขอในต าแหน่งทีสู่งข้ึน”  

(อาจารย์รายที ่7) 
 

1.2 การประเมินศักยภาพเดิมของอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จากการสัมภาษณ์แล้วพบว่า อาจารย์ท่ีสามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใน
ขณะท่ียงัเป็นอาจารย์ใหม่ได้ส าเร็จนัน้ เป็นบุคคลท่ีมีการรับรู้ศกัยภาพเดิมของตนเองในการย่ืน
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์เหล่านัน้รับรู้ความส าเร็จเดิมท่ีเคยได้รับมาจากการการ
ท างานวิจยัท่ีใช้ในการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

"ปริญญาเอกผ่านไดด้้วยคะแนนทีดี่เป็น achievement มาตลอด"  
(อาจารย์รายที ่1) 

"เหมือนทีเ่รียนอยู่ต่างประเทศตอนนัน้ คือถูกคนอืน่ค่อนข้างมองว่า
ท าไม่ไดห้รอก…แลว้มาถึง ณ วนัหน่ึงทีไ่ด้คะแนนเยอะที่สดุ คือว่าภาคภูมิใจ ดงันัน้คิดว่า ท าได้ ก็
เราท าไดก็้ท าต่อมาเร่ือยๆ…ส่ิงทีท่ าได ้ท าออกมามนัส าเร็จ อะไรทีท่ ามนัส าเร็จ เรารู้สึกว่ามนัก็ไป

ต่อได้ และชอบ" (อาจารย์รายที ่2) 
“คืออาจารย์ท าวิจยัต่อเนือ่งมาอยู่แลว้ ตัง้แต่ปริญญาเอกและมองว่า

มนัเป็นเร่ืองสนกุ” (อาจารย์รายที ่5) 
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1.3 การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ทัง้นีจ้ะพบว่าผู้ เสนอขอได้มีการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการท า
เอกสารประกอบการสอน ศกึษาหาข้อมูลเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอน และยงัมีการวางแผน
และการเตรียมการท างานวิจยัอีกด้วย โดยเร่ิมต้นจากการวางโครงเร่ือง ออกแบบงานวิจยั เพ่ือเป็น
ระบบในการท างานวิจยัได้ทนัภายในระยะเวลาการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

1.3.1 การวางแผนเร่ืองการสอนและเอกสารประกอบการสอน เป็นการวางแผนว่า
ควรใช้วิชาใดเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวางแผนตัง้แต่เร่ิมต้นว่าจะใช้วิชาใด ถ้ามีผู้
ร่วมสอนจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ทัง้นีร้วมไปถึงมีการวางแผนในระดับหลักสูตรเพ่ือท่ีจะให้
อาจารย์สามารถมีวิชาท่ีสามารถน ามาเสนอต าแหน่งได้ นอกจากนีย้งัพบว่าคณะท่ีเปิดใหม่มกัยงัไม่มี
อาจารย์รายใดเป็นเจ้าของรายวิชา จึงท าให้บริหารจดัการภายในคณะได้อย่างสะดวก อาจารย์ใหม่ท่ี
เข้ามาจึงสามารถเป็นเจ้าของรายวิชาและสามารถน าวิชารายดงักล่าวมาเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ 

“วางแผนตัง้แต่ตน้ว่าจะใช้วิชาอะไร วางแผนเก่ียวกบัเร่ืองเอกสาร
ประกอบการสอนส าหรับวิชาถา้มีผูร่้วมสอน ก็ตอ้งใส่ชื่อเราไปทกุหวัข้อ ใหค้รบ 15 คร้ัง”  

(อาจารย์รายที ่1) 
“มนัจะมีบางวิชาทีเ่ราตอ้งท าข้ึนมาเอง เราก็ต้องไปจบัจองวิชาทีจ่ะ

สอน ว่าพีห่นูขอสอนวิชานี ้เพราะตอ้งท าเอกสารประกอบการสอน เราก็ตอ้งวางแผน” (อาจารย์
รายที ่2) 

“เอกสารประกอบการสอน เราจะใช้วิชาอะไร จริงๆก็ไม่ได้ก าหนดว่า
ตอ้งเป็นปริญญาตรี โท เอก ก็แลว้แต่ เราก็หยิบข้ึนมาวิชาไหนก็ไดที้เ่ราสอนจริง ทีเ่รามีชัว่โมงจริง 

…” (อาจารย์รายที่ 3) 
“มีการวางแผนในระดบัหลกัสูตร มีการพดูคยุคยุกนัว่าจะใช้วิชาทีข่อ 

ผมจะตอ้งสอน 50% และอาจารย์อีกท่านหน่ึงก็ 50% เหมือนกนั” (อาจารย์รายที ่5)  
“คณะทีผ่มเข้ามาใหม่ ไม่มีอาจารย์ประจ ารายวิชาอยู่ก่อน เหมือน

ตอนทีผ่มมาก็มานัง่เขียนวิชากนัเอง เพราะฉะนัน้จะรู้ว่าจะไดวิ้ชาอะไรทีจ่ะไปขอต าแหน่ง  
อาจารย์ทกุคนจะมีวิชาทีส่อน แต่ที่ว่าอยู่ทีจ่ะขอเมื่อไหร่” (อาจารย์รายที ่6) 

 
1.3.2 การศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอน ในท่ีนีผู้้ ท่ีเตรียมเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารท่ีจะต้องมีในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการก็คือเอกสารประกอบการสอน ผู้ เสนอขอได้ศึกษาหาข้อมูลของนิยาม ค าจ ากัด
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ความ จากทัง้กฎเกณฑ์ของ สกอ. และศึกษาผ่านจากหน้า Website ของมหาวิทยาลัย ของเอกสาร
ประกอบการสอนว่ามีส่วนประกอบในเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 “ตอนทีท่ าเอกสารประกอบการสอน อ่าน definition อ่านว่ามนัคือ
อะไร อ่านแลว้ท าตาม definition นัน้” (อาจารย์รายที่ 2) 

“เอกสารประกอบการสอน มหาลยัวิทยาลยัเองพอจะมีโครงไวใ้หบ้า้ง
ทีอ่ยู่ในwebsite ได้ศึกษาและท าเอง” (อาจารย์รายที่ 3) 

 “ศึกษาข้อมูลเอกสารประกอบการสอน จากกฎเกณฑ์สกอ. คือ
ศึกษาอ่าน นิยาม ค าจ ากดัความของเอกสารประกอบการสอนคืออะไร ต้องประกอบไปดว้ยอะไร 

ท าอย่างไง ศึกษาอ่านแบบละเอียด” (อาจารย์รายที ่7) 
 

1.3.3 การค้นหาค าแนะน าในการท าเอกสารประกอบการสอน พบว่าอาจารย์ท่ี
เตรียมเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีการค้นหาค าแนะน าเก่ียวกบัเอกสารประกอบการสอนทัง้
จากอาจารย์รุ่นพ่ี และอาจารย์ท่ีเคยย่ืนเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์มาก่อนหน้านีเ้พ่ือน ามา
เป็นตวัอยา่งในการท าตามรูปแบบเอกสารประกอบการสอน 

“เอกสารประกอบการสอน ถามจากอาจารย์รุ่นพี ่ว่าเอกสาร
ประกอบการสอนเขียนอย่างไง จึงขอเล่มมาศึกษา แต่เนื่องจากว่าเป็นคนละวิชา คนละเนือ้หา  

จึงเอามาปรับ Format แล้วใส่ content เข้าไป” (อาจารย์รายที ่1) 
“อย่างแรกเลยรูปแบบการเขียนเอกสารประกอบการสอน การ

จดัรูปแบบ ลกัษณะการเขียน เขียนรูปแบบไหน สไตล์ไหน อนันี้คือไดรั้บค าแนะน าการคนทีข่อมา
ก่อนส่วนส าคญัมาก” (อาจารย์รายที่ 5) 

“เอกสารประกอบการสอนได้ไปขอตวัอย่างจากอาจารย์ทีเ่คยยืน่
เสนอขอต าแหน่งมาก่อน แล้วจึงน ามาท าตาม” (อาจารย์รายที ่6) 

 
1.3.4 วางแผนการวิจยัในการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ท่ีเตรียมเสนอ

ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะมีการวางแผนเป็นการวางแผนในการท าวิจยั ตัง้แต่การวางเร่ืองและ
หวัข้อแบบไหนท่ีจะเสนอขอ การตัง้เป้าหมายการขอทุนในการท าวิจยัเพ่ือขอผลงาน การออกแบบการ
วิจยัให้มีความชดัเจนเพ่ือวางแผนในการเสนอขอทุนการวิจยั และในท่ีนีย้งัพบว่าอาจารย์บางท่านท่ีมี
ผลงานวิจัยท่ีท างานมาอย่างต่อเน่ือง จึงสามารถน าผลงานเหล่านั น้มาเสนอขอต าแหน่ง 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ภายในระยะเวลา 
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“มีการวางแผนว่าจะท าวิจยัหวัข้อแบบไหน เร่ืองอะไร แลว้จะขอทนุ
วิจยัเร่ืองนี้ดว้ย...เร่ิมท าจากเร่ืองทีเ่รามีความสนใจที่ต่อเนื่องจากปริญญาเอก...” (อาจารย์รายที ่

1) 
“จุดเร่ิมตน้ในปีแรกทีม่าท างาน ตัง้เปา้หมายว่าขอทนุงานวิจยั ถ้าได้

ทนุงานวิจยัจะใช้เร่ืองนีใ้นการขอผลงานต าแหน่งทางวิชาการ และใช้เวลาอยู่ 2 ปี  
เพราะงานวิจยัใช้เวลา ก็ปฏิญาณว่าถา้ท าแลว้ตอ้งไม่เหนือ่ยฟรี” (อาจารย์รายที ่3) 

“พอปีทีส่องตัง้แต่ตน้ปีมองดูว่าจะท าวิจยัเร่ืองไหน จะเกิดประโยชน์
ความรู้เรา และก็มหาวิทยาลยั คณะเปิดทนุเราก็ขอทนุ วางแผนในการขอทนุ ขอทนุ design ต่าง 

ๆ ของเราไว ้ออกแบบการวิจยัไวใ้หมี้ความชดัเจน...” (อาจารย์รายที ่4) 
 

2. การด าเนินการและจัดท าเอกสารเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ การ
ด าเนินการลงมือท าเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบได้ด้วยการท าเอกสารตา่งๆ
ท่ีมีส่วนประกอบในการย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ทัง้เอกสารประกอบการสอน ผลงานทาง
วิชาการท่ีใช้ย่ืนเสนอขอ และเอกสารประกอบตา่งๆ 

2.1 การจัดท าเอกสารประกอบการสอน เน่ืองจากการมีรายวิชาท่ีใช้สอนนัน้เป็น
ส่วนประกอบส าคญัอย่างหนึ่งในการย่ืนขอผลงานทางวิชาการได้ ท่ีมีทัง้มิติทางด้านการสอนเป็น
ส่วนประกอบหนึ่ง การจดัวางโครงรูปแบบต่างๆก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผลิตเอกสารประกอบการ
สอนท่ีใช้ประกอบการสอนมาแล้วนัน้ ได้ทนัตามระยะเวลาท่ีจะสามารถย่ืนเสนอขอต าแหนง่ให้ทนั
ตามระยะเวลาท่ีอาจารย์แตล่ะรายก าหนดไว้ ทัง้การรวบรวมข้อมลูประกอบการสอนให้ได้มากท่ีสดุ
ตัง้แตปี่แรกท่ีท าการสอน และการท่ีได้น าเอกสารประกอบการสอนมาทดลองใช้กบันิสิต 

“เร่ืองของรายวิชา เร่ืองรายวิชาก็เป็นตวัส าคญัเหมือนกนั ... ปีแรก
เป็นทีต่้องแสวงหาเก็บองค์ความรู้ มารวบรวมเป็นข้อมูลของเอกสารประกอบการสอนใหไ้ดม้าก
ทีส่ดุที่ตัง้ไว ้พอปีทีส่องก็มาทดลองใช้ เอาเอกสารประกอบการสอนเล่มแรกมาทดลองมาใช้สอน

กบันิสิต ป.โท นีคื่อ ในมิติของการสอน และมัน่ใจว่าพอหมดปีทีส่องอยากจะขอต าแหน่งได้ 
เพราะมีเอกสารประกอบการสอนไวแ้ลว้” (อาจารย์รายที ่4) 

“...วางบทในการเขียนซ่ึงตอ้งสมัพนัธ์กบั มคอ. 3 ดว้ย และในช่วงปิด
เทอม คือช่วงทีน่กัศึกษานัน้ยงัไม่มา เป็นช่วงทีต่้องเร่งท าเอกสารประกอบการสอนใหเ้สร็จ พอ

เสร็จก็น ามาสู่การสอนแลว้ เทอมต่อเทอมและทีนี ้...พอหมดเด็กรุ่นแรกไดใ้ช้เอกสารประกอบการ
สอนพอดี ก็ผ่าน 1 เกณฑ์แล้วคือการใช้เอกสารประกอบการเสนอมาแล้ว และทีส่ าคญั มนัง่าย

เพราะเด็ก proof ค าถูกค าผิดใหด้้วยและก็เอามาพฒันารูปเล่มต่อ...” (อาจารย์รายที่ 5) 
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2.2 การด าเนินการลงมือท างานวิจัยที่ ใช้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

พบว่าอาจารย์ผู้ เสนอขอท่ีสามารถย่ืนเสนอขอได้ส าเร็จมีกลยทุธ์ในการลงมือท าในรูปแบบการท า
วิจยั ทัง้การวางอย่างเป็นขัน้เป็นตอน ในการท าวิจยัตัง้เข้าต้นปีท่ีสอง การดถูึงความสอดคล้องของ
งานวิจยัท่ีอาจารย์มีอยู่กบัสาขาวิชาท่ีต้องการเสนอขอเน่ืองจากมีผลงานวิจยัท่ีท ามาอย่างตอ่เน่ือง
อยู่แล้ว จึงท าให้สะดวกรวดเร็วต่อการย่ืนเสนอขอ การน าผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในมาตรฐานท่ี
เพียงพอตอ่การย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

“เราตอ้งวางแผนนิดหน่ึงว่าวิจยัเราจะท าหวัข้อแบบไหน เออ คือมนั
ตอ้งวางแผนใหม้นัเป็น step เป็นระบบ อนันีม้นัเป็นความยากตรงนีน้ัน้แหละ ยากทีแ่บบทกุอย่าง

ทีต่อ้งท าใหม้นัเป็นระบบ และไปดว้ยกนัได้” (อาจารย์รายที ่1) 
“ตัง้แต่ตน้ปีทีส่อง มองดูว่าจะท าวิจยัเร่ืองอะไร และทางคณะเปิดให้

ขอทนุ วางแผนในการขอทนุออกแบบการวิจยัไวใ้หมี้ความชดัเจน แต่ระหว่างที่ก าลงัท าทบทวน
วรรณกรรม ท าต่อเนื่องไปโดยตอ้งไปขายตวัแปร ดว้ยการไปท าบทความทางวิชาการก่อน 
เพือ่ทีจ่ะท าให้ตวัแปรไดร้ับการยอมรับ และตวัแปรมี Impact สูงหน่อย (อาจารย์รายที่ 4) 

"ตอนนัน้มีงานวิจยัทีเ่ขียนมาอยู่แลว้ เอาตรงนัน้มาประกอบมี
ประมาณเกือบ 30 เร่ือง...เอามาเรียงกนัมาดูอนัไหนมนัเก่ียวกนับา้งกบัสาขาทีเ่สนอขอและวิชาที่

สอน" (อาจารย์รายที ่5) 
“มีงานวิจยัอยู่ก็ดูว่า เอางานไปตีพิมพ์วารสารอยู่ในฐาน ก.พ.อ. อนันี้

คือการวางแผน และก็อย่างทีบ่อก ...คือดูวารสารใช้เวลานานไหมและก็เรียกว่าการปฏิเสธทีจ่ะไม่
รับตีพิมพ์มนัสูงหรือเปล่า คือบางทีผศ. มาตรฐานมนัอยู่ประมาณหน่ึง” (อาจารย์รายที่ 6) 

 
2.3 การด าเนินการจัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ซึ่งการได้รับความช่วยเหลือสนบัสนนุจากเพ่ือนร่วมงาน เช่น ตวัอย่างเอกสารท่ีใช้
ย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการจากอาจารย์ท่ีเคยเสนอขอมาก่อนหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการ
น ามาเป็นตวัอย่างในการเขียนเอกสารประกอบการสอน การจดัรูปเล่มในการเรียงเอกสาร เพ่ือลด
โอกาสของความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ หรือเสียเวลาจากการแก้ไขไปมาในสว่นท่ีไมถ่กูต้อง 

“ถามอาจารย์รุ่นพีว่่าเอกสารประกอบการสอนเขาเขียนอย่างไง ก็ขอ
เล่มอาจารย์รุ่นพีม่า เราก็เอามาปรับ Format แลว้เราก็ใส่ content ของเราเข้าไป” (อาจารย์รายที ่

1) 
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 “ค าแนะน าจากคนทีข่อมาก่อนมีส่วนส าคญัมาก ทัง้รูปแบบการ
เขียนเอกสารค าสอน การจดัรูปแบบให ้... เขียนรูปแบบไหน สไตล์ไหน และก็การจดัหมวดหมู่

งานวิจยั เพราะว่าการเรียงเอกสาร เรียงอย่างไง” (อาจารย์รายที่ 5) 
“เพราะสมยัตอนทีผ่มยืน่ รายละเอียดมนัจะเป็นกวา้งๆ หว้นๆ มนั

กวา้งแต่ว่าผมก็ไปขอตวัอย่างจากอาจารย์ทีเ่ขาเคยยื่นมา ก็ต้องมาท าตาม” (อาจารย์รายที ่6) 
 

2.4 การบริหารจัดการเวลาและการแบ่งเวลา ท่ีนอกเหนือจากเวลางานประจ า 
จากการสมัภาษณ์พบวา่อาจารย์ท่ีจะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ส าเร็จในครัง้นัน้ ทัง้ด้านการเตรียมการสอน และการเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขอ
ต าแหน่ง จะมีการบริหารจดัสรรเวลาและการแบง่เวลาท่ีนอกเหนือจากภาระงานหลกั โดยใช้เวลา
ในการทุม่เทเพ่ือท าผลงาน และเอกสารประกอบตา่งๆเพื่อเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

“อาศยัช่วงเวลาที่หลากหลาย แต่เป็นคนทีไ่ม่ค่อยนอนดึก คือใช้เวลา
กลางค ่ากลางคืนประมาณ 2,3 ทุ่ม 4 ทุ่มเต็มที่ และใช้วิธีการสมยัเรียนหนงัสือกบัอาจารย์ 

อาจารย์บอกไวเ้ลยเขียนวนัละ 5 หนา้” (อาจารย์รายที ่3) 
“เร่ืองการท าผลงานขอต าแหน่งผศ. ก็แบ่งเวลาท าทกุวนัจนัทร์ถึงศกุร์

ตอนเย็นๆหลงัจากไม่มีสอนก็นัง่ท าไปเร่ือยๆ ตอนเย็น จนกระทัง่ถึงค ่าๆทกุวนั บางทีก็เทีย่งคืน 
นัง่พิมพ์ นัง่หา นัง่ search นัง่หาไปเร่ือยๆ” (อาจารย์รายที ่4) 

“แบ่งเวลาเป็นเร่ืองส าคญั เหมือนความคิดจะไปทางขอต าแหน่งผศ. 
คิดว่าช่วงเวลาที่คนอืน่เขาท าอย่างอื่น ก็มานัง่ท า คือส่วนใหญ่ในช่วงทีจ่ะขอต าแหน่งผศ. ไม่ค่อย

ไดไ้ปไหน คิดว่าเอาเวลามาจดัการตรงนี.้..พยายามอย่างเช่นปกติวนัหยดุ  
หรืออะไรอย่างเนีย่ ก็ลกุข้ึนมาท า” (อาจารย์รายที ่6) 

“คืออย่างสอน คือปกติแลว้ มนัก็จะเป็นวนั วนัใหเ้ราใช่ไหมคะ คือ
สอนวนัจนัทร์สอนวิชานี ้วนัองัคารสอนอีกวิชาหน่ึง พีจ่ะเหลืออีก 2 วนั อย่างเนีย่อะค่ะ พีก็่จะให้
เวลากบัในเร่ืองของการวิจยั ของการเขียนบทความ (ค่ะ เราสามารถจดัการเวลาได)้ ใช่ คืออีก

อย่างหน่ึงคืองานอาจารย์มนัค่อนข้างอิสระ” (อาจารย์รายที ่6) 
 

2.5 สุขภาพ อาจารย์ผู้ เสนอขอท่ีสามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ส าเร็จ 
คือดูแลสุขภาพจิต สุขภาพกายให้สมบูรณ์ ไม่เคร่งเครียดจนเกินไป หาวิธีการผ่อนคลายให้กับ
ตนเอง เม่ือได้ย่ืนเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปแล้วนัน้ก็ถือว่าเป็นความส าเร็จในขัน้แรก
ของผู้ เสนอขอต าแหนง่แล้ว 
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“รักษาสขุภาพตนเอง ดูแลตวัเอง แต่เราก็ตอ้งท างาน เราก็จะไม่หกั
โหม ส่ิงทีส่ าคญัทีส่ดุคือสขุภาพ” (อาจารย์รายที ่2) 

 “เร่ืองของการบ ารุงสขุภาพจิตตวัเองใหอ้ยู่ในสภาวะทีเ่ป็นปกติ ก็คือ
ไม่เครียด หาความสขุให้กบัตวัเอง ทกุครั้งทีผ่ลงานออกไปจากมือเราไปแลว้ นัน่คือส่ิงทีเ่ราท าแลว้ 

นัน่คือความส าเร็จแรกทีเ่ราสามารถท าได้” (อาจารย์รายที่ 3) 
 “เร่ืองขอต าแหน่งทางวิชาการ แบ่งเวลาในตอนเย็น หลงัจากทีไ่ม่ได้

สอนนัง่ท าไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงค ่าๆทกุวนั…คือแต่ถามว่าชีวิตบางทีก็มี relax บ้าง…” (อาจารย์
รายที ่4) 

 “ตอนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการคิดว่าท าใหส้ขุภาพดีข้ึนอีก เมื่อ
เวลาคิดอะไรไม่ออก … ผมเป็นคนนอนเยอะ ถา้นอนอ่ิมและตืน่มา ผมว่ามนัท าต่อได้ ส าหรับผม

ตอ้งนอนใหพ้อ” (อาจารย์รายที ่5) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เอือ้ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
ปัจจยัท่ีเอือ้ในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ จากการวิจยัครัง้นีไ้ด้พบว่า

มีปัจจยัหลายประการท่ีท าให้สามารถย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์
ได้ส าเร็จในครัง้ท่ีเป็นอาจารย์ใหม ่ซึง่สามารถสรุปดงัตาราง 6 ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 6 ปัจจยัท่ีเอือ้ในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

ปัจจัยที่เอือ้ในการเข้าสู่ 
ต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ใหม่ 

ข้อค้นพบ 

1. ปัจจยัภายในบคุคล 1.1 คณุลกัษณะสว่นบคุคล 
 - ความรู้สกึเชิงบวกตอ่การวิจยั 
 - ความมุง่มัน่ตัง้ใจ 
 - การมองโลกในแงด่ ี
1.2 การตระหนกัรู้ถึงบทบาทในหน้าที่อาจารย์ 
1.3 การได้รับการยอมรับนบัถือในอาชีพอาจารย์ 
1.4 ความต้องการรายได้ 

2. ปัจจยัภายนอก 2.1 การมีตวัแบบ 
2.2 สิง่สนบัสนนุจากครอบครัว 
2.3 สิง่สนบัสนนุจากเพื่อนร่วมงาน 
2.4 สิง่สนบัสนนุจากผู้บริหาร 
2.5 สิง่สนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั 
2.6 ระบบการขอต าแหนง่ทางวชิาการของมหาวิทยาลยั 

 
จากตารางปัจจยัท่ีเอือ้ในการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ สามารถอธิบาย

ได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ปัจจัยภายในบุคคล เป็นคณุลกัษณะส่วนบคุคลของอาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในของตวัอาจารย์ ท่ีมีส่วนช่วยให้อาจารย์สามารถขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ครัง้นัน้ได้ส าเร็จ ประกอบไปด้วย 1) คณุลกัษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้ เสนอขอ
เอง 2) การตระหนกัรู้ถึงบทบาทในหน้าท่ีอาจารย์ 3) การได้รับการยอมรับนบัถือในอาชีพอาจารย์ 
4) ความต้องการรายได้ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล  คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญเฉพาะตวับุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกในการ
ด าเนินการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการซึ่งผลการวิจยัพบวา่หากอาจารย์มีคณุลกัษณะพงึประสงค์ 
อนัได้แก่ ความรู้สึกเชิงบวกต่อการวิจยั ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ความมีระเบียบวินยัในตวัเอง ความไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรค และการตระหนักรู้ถึงต่อบทบาทในหน้าท่ีอาจารย์ จะช่วยเอือ้ให้อาจารย์นัน้
สามารถย่ืนเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการได้รวดเร็วมากย่ิงขึน้  
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1.1.1 ความรู้สึกเชิงบวกต่อการวิจยั การท่ีอาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมี
ความสนุก รู้สึกชอบ มีความสุขในการท างานวิจยัและการได้น าเสนอผลการวิจยัด้วยการเขียนจะเป็น
การเติมเต็มความอยากรู้ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ของอาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งเอง อีกทัง้ยังช่วย 
ขดัเกลาความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีท าวิจยั มาถ่ายทอดให้กบันิสิต หรือผู้ อ่ืนให้ได้มีความรู้เหล่านัน้ได้รับ
ฟัง เพราะเม่ืออาจารย์ได้ท าวิจัยด้วยตวัเองก็ส่งผลให้เกิดการสั่งสมความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ี
ศกึษา สามารถน ามาถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีได้ศกึษามาแก่ผู้ เรียนได้อยา่งไมมี่เบื่อ 

“พอไดท้ าวิจยั เมื่อไดผ้ลวิจยัออกมาแลว้เติมเต็มตวัเอง ว่าส่ิงทีเ่รา
อยากรู้คืออะไร ท าใหเ้รารู้สึก Happy” (อาจารย์รายที่ 1) 

“การท าวิจยัมนัคือความสขุ ถา้เราอยู่ในส่ิงทีเ่รามีความสขุ มนัก็ไม่ได้
รู้สึกว่ามนัคืองานอะ” (อาจารย์รายที่ 2) 

“การท าวิจยัและการเขียน paper สนกุ เป็นการไดเ้ล่าให้คนอื่นฟังที่
เขายงัไม่รู้” (อาจารย์รายที ่5) 

“รู้สึกสนกุ รู้สึกชอบ ...เพราะว่ามนัเป็นงานวิจยัทีเ่ราท าดว้ยมือของ
ตวัเราเองสามารถพูดไดไ้ม่มีเบือ่” (อาจารย์รายที ่7) 

 
1.1.2 ความมุ่งมั่นตัง้ใจ เป็นสิ่งท่ีอาจารย์ท่ีเสนอต าแหน่งทางวิชาการแสดงออกถึง

ความสามารถในการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยการมีความมานะอดทน
ในการลงมือท า ความตัง้ใจท่ีจะขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยความมุ่งมัน่ปรารถนาท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ โดยความมุ่งมั่นเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดนัในอาจารย์มีการวางแผนและการก าหนด
ช่วงเวลาส่วนหนึ่งจากภาระงานท่ีมากมาย มาเพ่ือจดัท าเอกสาร ต ารา งานวิจยั ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ย่ืนขอต าแหนง่ทางวิชาการจนสามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ส าเร็จ 

“ดว้ยใจที่ achieve อยากมุ่งส าเร็จ จึงเอาเวลาส่วนหน่ึงเพือ่มาท า
ต าแหน่งทางวิชาการ” (อาจารย์รายที ่1) 

“มีวินยั มีความรักและอดทนกบัส่ิงทีท่ าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการขอ
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์” (อาจารย์รายที ่4)  

 “ความตัง้ใจ ตัง้ใจจะขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ถา้เมื่อมีการ
วางแผน มีเปา้หมาย ต้องท าใหไ้ด้” (อาจารย์รายที่ 7) 

1.1.3 การมองโลกในแง่ดี เม่ืออาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการต้องเผชิญ
กบัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ การปรับมุมมองต่อปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการขอก าหนดต าแหน่งเป็นสิ่งท่ีท า
ให้อาจารย์มีพลังในการก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านัน้ โดยการเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อทัง้บุคคลและ
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สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดบรรยากาศความกดดัน เป็นโอกาสหรือพลังในการผลักดันในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ เชน่ การได้โอกาสแก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน  

 “มองว่าบางครั้งบรรยายกาศกระแสความกดดนัเป็นแรงผลกัดนั
เหมือนกนัที่ท าใหเ้ราต้องขอต าแหน่ง ทัง้คณะไดมี้การตัง้เปา้หมายจ านวน ผศ.” (อาจารย์รายที ่4) 

 “ไม่รู้สึกทอ้ เพราะว่าใหแ้ก้เอกสารประกอบการสอนจ านวนเยอะ 
กรรมการไม่ได้ปฏิเสธ กรรมการยงัใหโ้อกาส...ไม่ใช่ว่าอ่านแลว้ไม่ผ่านอนันัน้น่าจะหนกั” (อาจารย์

รายที ่6) 
“มองว่าเป็นเร่ืองทีดี่ มีคนมาเร่งรัด ท าใหก้ลบัไปนัง่ท าเอกสารการขอ

ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์” (อาจารย์รายที ่7) 
 

2. ก ารตระห นัก รู้ถึ งบทบาทอาจารย์  เม่ื ออาจารย์ เข้ามาเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาแล้วนัน้ การท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นหนึ่งในเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพนี ้และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นฐานเร่ิมต้นล าดบัแรกท่ีจะท าให้ไปสู่
การก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ รวมทัง้ยังเป็นหน้าท่ีและการพัฒนาศกัยภาพในตวัอาจารย์ ซึ่งมี
ความส าคญัและความจ าเป็นตอ่อาชีพอาจารย์อีกด้วย 

“การจะหยดุอยู่ตรงแค่ อาจารย์ ด็อกเตอร์ไม่ได้ มีลู่ทางที่จะตอ้งไป
ต่อ ก็ต้องไป ถ้าอยู่ในอาชีพ ถา้ต้องท าคือก็ต้องท า” (อาจารย์รายที ่2)  

“เปา้หมายของการเมื่อเป็นอาจารย์แลว้ career path ของอาจารย์
แน่นอน คือการต้องเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” (อาจารย์รายที ่3) 

 “การเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลยัของรัฐ แล้วเลือกเส้นทางอาชีพ
นี ้ต้องมีการพฒันาตอ้งขอต าแหน่งผศ. ไม่ขอต าแหน่งผศ. ไม่ได้” (อาจารย์รายที ่4) 

“ในลกัษณะตวัต าแหน่ง ผศ.จ าเป็นต่อการงาน มีความส าคญัต่อการ
งานทีท่ าอยู่ ถ้าเกิดจะไปข้างหนา้ หรือคืออนัเนีย่เขาเรียกว่าจะประสบความส าเร็จในหนา้ทีก่าร

งาน อนัเนี่ยจ าเป็น” (อาจารย์รายที่ 6) 
 

3. การได้รับการยอมรับนับถือในอาชีพอาจารย์ สิ่งท่ีบง่บอกและแสดงถึงความ
น่าเช่ือถือ ความเช่ือมั่นในอาชีพนักวิชาการหรืออาจารย์นีคื้อการได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่ง
แสดงออกถึงความเช่ียวชาญของอาจารย์เหล่านัน้วา่ได้มีประสบการณ์การท างานทางด้านวิชาการ 
ความเช่ียวชาญในสาขานัน้ๆ การมีประวัติการท างานด้านตา่งๆ รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง
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ถือได้ว่าเป็นการประสบความส าเร็จทางด้านการเป็นนกัวิชาการได้อีกทางหนึ่ง และการมีต าแหน่ง
ทางวิชาการยงัเป็นการสร้างความนา่เช่ือถือให้กบัอาจารย์ได้อีกด้วย 

“ถา้เกิดเป็นอาจารย์ทีมี่ต าแหน่งทางวิชาการ มีทีมี่ทางในการทีจ่ะพดู
ท าใหอ้าจารย์และนิสิตเหมือนฟังเพ่ิมมากข้ึน จึงเป็นเปา้หมายทีอ่ยากจะได้ต าแหน่งทางวิชาการ” 

(อาจารย์รายที ่1)  
“เร่ืองของการท าต าแหน่งทางวิชาการที่ประสบความส าเร็จ เร่ืองของ

การไดรั้บการยอมรับในแวดวงวิชาการ อนัในเร่ืองของความเป็นทีน่บัถือของลูกศิษย์ เร่ืองของมี
ต าแหน่งวิชาการ” (อาจารย์รายที ่3) 

“การเป็นอาจารย์อย่างเดียวก็คงไม่ไดก้ารยอมรับเหมือนกนั เพราะ
การทีเ่ราจะท าใหค้นยอมรับได ้ในบางคร้ังตอ้งท าข้อมูลเบื้องตน้ให้คนยอมรับก่อน profile ก่อน”  

(อาจารย์รายที ่4) 
“พอมีค าว่า ผศ.  ทกุอย่างจากข้างนอกเหมือนกบัว่า พอท างานวิจยั

อะไร พดูอะไรอย่างเนีย่ คนเชื่อถือ … ถา้ตอนนัน้ อ.ดร.ก็ยงัไม่เชื่อมัน่ แต่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนมา มนัดูดีเลย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนเชิญเราไป talk เชิญเราไปท างานวิจยัร่วม เขารู้สึก

เชื่อมัน่มากข้ึน ไม่เหมือนกบัเป็นอ.ดร. ภาพต่างกนั” (อาจารย์รายที ่7) 
 

4. ความต้องการรายได้ อาชีพอาจารย์เงินเดือนคา่ต าแหน่งของอาจารย์ท่ีได้รับนัน้
อาจจะไม่เพียงพอ และเป็นปัจจยัในการด ารงชีพ ส่วนหนึ่งจึงท าให้อาจารย์เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือท่ีได้รับเงินท่ีเพิ่มมากขึน้ ภายหลงัจากการท่ีได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งเป็น
ส่วนส าคญัอย่างหนึ่งท่ีท าให้อาจารย์เสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และเป็นแรงขบัเคล่ือน
ในการขอก าหนดต าแหนง่ดงักลา่ว 

“คือเงินเดือนน้อยมาก อยู่ได้ดว้ยเงินต าแหน่งวิชาการ ถา้ต าแหน่งเรา
สูงข้ึน ก็จะมีค่าต าแหน่งเยอะ เราก็ต้องขอต าแหน่งถา้เราอยากไดเ้งิน” (อาจารย์รายที่ 2) 

“เร่ืองของค่าตอบแทนก็เป็นส่วนส าคญัในการทีจ่ะท าให ้คนท า
ต าแหน่งทางวิชาการ” (อาจารย์รายที ่3) 

“เพราะฉะนัน้ส่ิงส าคญัทีส่ดุคือ เราเองก็จะตอ้งหารายได้ตรงนีม้า
ดว้ยนี้ก็เป็นส่วนหน่ึงทีท่ าใหเ้รา ทีนี่มี้แรงจูงใจ มีแรงเสริมทางบวกว่ามีสองเดง้ สองเท่าอะไรบา้ง”  

(อาจารย์รายที ่4) 
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“เงินอาจารย์ ถา้ดูตวัเลขหลายคนจะคิดว่ามนัเยอะ แต่ถามว่ามนัคือ 
cost ทีเ่ราใช้ไป เหมือนกบังานวิจยับางงานผมใช้เงินส่วนตวัแทบทัง้หมดเลย เพราะดว้ยความที่

ผมอยากรู้” (อาจารย์รายที่ 5) 
 

2. ปัจจัยภายนอก เป็นลกัษณะของบริบทแวดล้อมในการท างานของอาจารย์ผู้ เสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ มีส่วนช่วยสง่เสริมให้อาจารย์สามารถขอต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ การวิจัยครัง้นีไ้ด้ค้นพบว่า การท่ีอาจารย์มีตัวแบบ โดยเป็นตัวแบบท่ี
สามารถสงัเกตได้และใกล้ตวั จะมีผลท าให้อาจารย์รับรู้ว่าตนเองก็สามารถท่ีจะขอต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้เช่นเดียวกัน หรือการได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัว จากเพ่ือนอาจารย์ 
ผู้บริหาร และทางมหาวิทยาลัย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคญัท่ีช่วยผลักดนัให้อาจารย์สามารถขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการได้อยา่งรวดเร็ว รายละเอียดกดงันี ้

1. การมีตัวแบบ อาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีได้เห็นแบบอย่างจาก
อาจารย์ท่านอ่ืนหรืออาจารย์ท่ีอาวโุสกว่า ท่ีประสบความส าเร็จในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ท า
ให้อาจารย์ผู้ ท่ีจะย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเกิดการรับรู้ว่าตนเองนัน้ก็สามารถท่ีจะขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้เชน่เดียวกนั รวมถึงการรับรู้ความส าคญัของต าแหนง่ทางวิชาการ ท าให้ตวั
อาจารย์เองก็สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้เชน่เดียวกนั และการท่ีอาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการมีตัวแบบท่ีเป็นอาจารย์อาวุโสท่ียังมีการผลิตผลงานทางวิชาการออกมาอย่าง
สม ่าเสมอ ก็มีผลท าให้อาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเห็นถึงความส าคัญของการมี
ต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึน้อีกด้วย 

“การมีตวัแบบทีดี่ ตวัแบบเช่นอาจารย์คนอืน่เขาก็เป็นผศ. เหมือน
เป็นแรงจูงใจใหเ้ราจะต้องขอผศ.” (อาจารย์รายที ่1) 

 “ยคุสมยันัน้การทีอ่าจารย์ในคณะหน่ึงคนได้ต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ได้ต าแหน่งทางวิชาการก็จะคลา้ยๆ เป็นดารา เป็นเพชรเม็ดงาม เราก็มองและก็คิด

ว่าเราก็ท าได ้เรารู้ทกุอย่างว่าตอ้งท าอะไรบ้าง” (อาจารย์รายที ่3) 
 “อาจารย์ advisor ของอาจารย์เองอายทุ่าน 67 ยงัท างานวิชาการ

อยู่ แล้วออกหนงัสือทกุปีมี public อย่างนอ้ย 3 ช้ิน ท่านเป็น ศ.11 ยงัท างานพวกนี ้ผลิตงานอยู่ 
ท าใหอ้าจารย์รู้สึกว่าไม่ท าเราจะผิด” (อาจารย์รายที่ 7) 

 
2. สิ่ งสนับสนุนจากครอบครัว  โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าอาจารย์ท่ีเสนอขอ

ต าแหน่งทางวิชาการได้รับการสนบัสนนุจากครอบครัวทัง้การได้รับก าลงัใจ ทางด้านการช่วยเหลือ
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ด้านคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปน าเสนอผลงานยงัตา่งประเทศ ยงัรวมไปถึงการแบง่บทบาทหน้าท่ี
ในครอบครัวท่ีมีความชัดเจน จึงท าให้ผู้ เสนอขอต าแหน่งสามารถมีเวลาในการท าผลงานทาง
วิชาการ รวมไปถึงความเข้าใจถึงบริบทการท างานจึงมีส่วนช่วยการสนบัสนุนในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

“สมมติจะไปต่างประเทศ จะตอ้ง present งาน เดีย๋วม่า (แม่) เดีย๋ว
ป๋า (พ่อ) จ่ายให้” (อาจารย์รายที ่2) 

“ครอบครัวอาจารย์มีส่วนส าคญั ไม่ต้องไปพะวกัพะวงเร่ืองหลงับา้น 
เพราะว่าภรรยาเขาเป็นคนจดัการทกุอย่างไดห้มด ผมจึงมีเวลาในการท าผลงาน” (อาจารย์รายที ่

3) 
“อาจารย์โชคดีทีมี่ภรรยาเป็นอาจารย์มีมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ภรรยา

จึงมีส่วนผลกัดนัและเข้าใจบริบทของการท างานในมหาวิทยาลยั ภรรยามีส่วนช่วยคนช่วยคน้ ช่วย
หาข้อมูล” (อาจารย์รายที ่4) 

“จากทีบ่า้น คือมนัเป็นก าลงัใจลกัษณะแนวกระตุน้ว่าส่ิงนีม้นัส าคญั
ต าแหน่งวิชาการ มนัติดตวัเราไม่มีใครเอาไปจากเราได้” (อาจารย์รายที่ 6) 

 
3. สิ่งสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน การได้รับความช่วยเหลือสนบัสนุนจากเพ่ือน

ร่วมงาน ในเร่ืองของการให้ค าแนะน า การให้ก าลังใจ ปรึกษาหารือ หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์การขอต าแหน่ง รวมทัง้ตวัอย่างเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการจากอาจารย์ท่ีเคยเสนอขอมาก่อนหน้า จะเอือ้ประโยชน์ต่อการน ามาเป็นตวัอย่างในการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน ลดโอกาสของความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ หรือการเสียเวลาจากการ
แก้ไขไปมา 

“ถามอาจารย์รุ่นพีว่่าเอกสารประกอบการสอนเขาเขียนอย่างไง ก็ขอ
เล่มอาจารย์รุ่นพีม่า เราก็เอามาปรับ Format แลว้เราก็ใส่ content ของเราเข้าไป”  

(อาจารย์รายที ่1) 
“มองดูว่าเพือ่นร่วมงาน ครอบครัว ลูกศิษย์ก็มีส่วนให้ก าลงัใจ ... คือ

แบบว่าเขาก็จะมีไอแรงเสริมใหก้บัตวัเราเอง” (อาจารย์รายที ่4) 
 “ค าแนะน าจากคนทีข่อมาก่อนมีส่วนส าคญัมาก ทัง้รูปแบบการ

เขียนเอกสารค าสอน การจดัรูปแบบให ้... เขียนรูปแบบไหน สไตล์ไหน และก็การจดัหมวดหมู่
งานวิจยั เพราะว่าการเรียงเอกสาร เรียงอย่างไง” (อาจารย์รายที่ 5) 
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4. สิ่งสนับสนุนจากผู้บริหาร มุมมองของผู้บริหารตอ่การขอต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสว่นชว่ยและสนบัสนนุผลกัดนัให้อาจารย์ภายในสงักดัสามารถขอต าแหนง่ทางวิชาการครัง้นัน้
ได้ส าเร็จ โดยมีผลตอ่การบริหารจดัการภายในของคณะ ซึ่งการบริหารจดัการภายในของคณะจะมี
ส่วนช่วยส่งเสริมในการขอเช่นเดียวกัน เช่นการเอือ้อ านวยให้อาจารย์สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีมี
ส่วนส าคญัในการท าวิจยัออกมาได้ส าเร็จ การให้ข้อมูลค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ท่ีอยู่
ภายในสงักดั 

“คณะทีต่นเองสงักดัมีส่วนส าคญัมากทีจ่ะหนนุเสริม กระตุ้น ให้
ก าลงัใจ หาแนวทาง ...และก็มีกระบวนการต่างๆ ใหข้วญัก าลงัใจ” (อาจารย์รายที่ 3) 

“ผูบ้ริหารกลไกในการจดัการคือ ช่วงทีจ่ะขอต าแหน่งทางวิชาการพอ
คยุกนัเสร็จ เหมือนกบัว่าช่วงนัน้งานหลายอย่างมนัจะรู้สึกเบาลง” (อาจารย์รายที ่5) 

“ทศันคติของ อาจารย์ผู้ใหญ่ คิดว่างานวิจยัเป็นส่ิงจ าเป็นไม่ใช่เร่ือง
ส่วนตวั …พอมาเป็นผู้บริหารจึงผลกัดนัเต็มทีเ่ร่ืองการขอต าแหน่ง” (อาจารย์รายที ่6) 

 
นอกจากนี ้ยงัมีวิธีการบริหารจัดการภายในของคณะท่ีน่าสนใจท่ีช่วยสนับสนุนให้

อาจารย์สามารถขอต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นัน่คือระบบพ่ีเลีย้ง ซึ่งจากการสมัภาษณ์
พบว่าจากการสมัภาษณ์พบว่าระบบพ่ีเลีย้ง เป็นกระบวนการภายในของคณะท่ีมีส่วนส าคญัในการขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ท่ีสงักดัภายในคณะ 

“เอาคนทีป่ระสบความส าเร็จแลว้ข้ึนเวที แต่ไม่ไดเ้ป็นพีเ่ลีย้งเป็น
กระบวนการภายในของคณะ ถือว่าเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหก้ารขอต าแหน่งวิชาการ มนัประสบ

ความส าเร็จของคณะ” (อาจารย์รายที ่3) 
 

5. สิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่ีเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้รับ
การสนบัสนนุจากทางด้านอปุกรณ์ ทรัพยากรต่างๆ ทัง้ด้านห้องสมดุ ซึ่งมีฐานข้อมูลท่ีจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เพ่ือสืบค้นในการท าเอกสารและผลงานทาง
วิชาการ ยงัมีการให้ทนุสนบัสนนุในการท าวิจยัและการเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงเงินรางวลัพิเศษท่ี
จะได้รับเม่ือได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

“หอ้งสมดุเป็นแหล่งทีค่้นคว้าทีดี่ทีส่ดุ ห้องสมดุทีนี่เ้ป็นทรัพยากร
สารสนเทศซ่ึงมีมากทีส่ดุ ในสาขาการศึกษาอยู่แลว้ไม่ต้องไปทีไ่หน” (อาจารย์รายที ่3) 

“ของมหาลยัมีทนุรายไดแ้ผ่นดิน อย่างสถาบนัยทุธมีทนุน าเสนอ
ผลงาน 
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 ก็ขออยู่เร่ือยๆ หลงัๆมีสนบัสนนุค่าตีพิมพ์ แลว้สมมติว่าเราตีพิมพ์ ไดเ้งินอีกจากสถาบนัยทุธ” 
(อาจารย์รายที ่6) 

“พอได ้ผศ. จะมีเบีย้พิเศษใหอี้ก 25,000 ก็เป็นแรงผลกัเหมือนกนั”  
(อาจารย์รายที ่4) 

6. ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  ระบบต่างๆของ
มหาวิทยาลยัท่ีสนบัสนุนตอ่การขอต าแหน่งทางวิชาการ การจดัอบรม สมัมนาท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีการจดัให้อาจารย์ผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมฟัง ระบบการปฐมนิเทศของอาจารย์
ใหม่ท่ีมีความส าคญัมากกว่าเร่ืองการขอต าแหน่งเพียงอย่างเดียว ท าให้อาจารย์ท่ีเข้ามาใหม่ได้
ทราบถึงระเบียบท่ีถกูต้องในการท างานในมหาวิทยาลยัอีกด้วย 

 “ระบบกลไกก็ส าคญั ระบบการกลัน่กรอง ระบบการดูแล มองดูว่า
กระบวนการในการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั พีม่องดูว่าดี” (อาจารย์รายที่ 4) 

“กระบวนการแรกทีน่่าสนใจคือปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จะพดูถึง
ขัน้ตอนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คือกระบวนการปฐมนิเทศส าคญัมาก จะตอ้งเข้าร่วมผมว่า 
เพราะว่ามนัไม่ใช่เร่ืองของทนุ เร่ืองขอต าแหน่ง แต่มนัเป็นเร่ืองของระเบียบที่ถูกตอ้งในการท างาน

ของมหาลยัดว้ย” (อาจารย์รายที ่5) 
 “ตอนทีก่่อนทีจ่ะเป็นผศ. ไปฟังอบรมอยู่หลายทีเ่หมือนกนั...คือ

สนใจจึงเข้าฟังเร่ือยๆ” (อาจารย์รายที ่6) 

ส่วนที่ 4 คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในส่วนของการสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ การประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่เป็นการใช้ข้อมลูในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการสู่ความส าเร็จและปัจจยัท่ีเอือ้รวม
ไปถึงจากความคิดเห็นผู้ทรงคณุวุฒิในการพฒันา เพ่ือเป็นการประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้จริง โดยมีการน าเสนอ 2 ประเด็น คือ 
ขัน้ตอนการสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และคู่มือใน
การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ขัน้ตอนการสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ 

ผู้วิจยัได้ข้อสรุปเก่ียวกับขัน้ตอนท่ีส าคญัในการสร้างและประเมินคู่มือในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ได้แก่ 1) ผู้ วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็น
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พืน้ฐานในการสร้างคู่มือ 2) ผู้ วิจัยสร้างร่างคู่มือ ตั ง้แต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนด
ขอบเขต การสร้างค าจ ากดัความ การสร้างค าชีแ้จงและเนือ้หาการปฏิบตัิ 3) น าเสนอร่างคู่มือต่อ
ให้ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเช่ียวชาญ และน าค าแนะน าเพ่ือมาพฒันาร่างคูมื่อ และ 4) ปรับปรุงร่าง
คูมื่อ โดยแตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้

ผู้วิจยัวิเคราะห์ผลการศกึษาท่ีได้มาจากส่วนปัจจยัและกระบวนการท่ีมีผลเก่ียวข้อง
กับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคู่มือในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยเร่ิมจากการน าผลการวิเคราะห์ข้อมลูในส่วนปัจจยัและ
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของผู้ ท่ีมีประสบการณ์
การขอต าแหนง่ทางวิชาการทัง้ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ระหวา่งการ
ขอ และการย่ืนเสนอขอ (ช่วงด าเนินการและการลงมือท า) ซึ่งท าการรวบรวม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือแสดงถึงการน าไปสู่การปฏิบัติของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจาย์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ เตรียมตวัจะย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือน
อาจารย์ร่วมงาน หน่วยงาน และส่วนต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้อง ท่ีมีส่วนส่งผลให้การย่ืนเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเม่ือได้ผลการรวบรวมแล้วดงัตาราง 7 จึงพบว่าสิ่งท่ีมีผลต่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่นัน้มาจากการอาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
จากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ซึ่งในส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างหลกัท่ีผู้ วิจัยใช้เป็นแนวทางในการสร้างร่างคู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ โดยคู่มือเป็นแนวทางการปฏิบตัิส าหรับอาจารย์ใหม่เพ่ือในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตนเอง และเป็นแนวทางขององค์กรเพ่ือสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหมด้่วย 
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ตาราง 7 การวิเคราะห์ปัจจยัและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ 

การเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ผลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการ
เสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการของผู้
เสนอขอ 

การก าหนดเปา้หมายในอาชีพ ตัง้เปา้หมายในเส้นทางอาชีพนี ้

 การประเมินศกัยภาพตนเองก่อน
การเสนอขอ  

รับรู้ถึงศกัยภาพตนเองเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ  

 การวางแผนในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

วางแผนทัง้เร่ืองการสอน และ
ผลงานทางวิชาการ 

ช่วงด าเนินการและจดัท าเอกสาร เพื่อนร่วมงานให้ข้อมลู ค าแนะน าที่
เก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ได้รับข้อมลูและตวัอยา่งเอกสารที่มี
สว่นเก่ียวข้องจากเพื่อนร่วมงาน 

 การจดัการเวลาได้อยา่งเหมาะสม 
เพื่อสามารถด าเนินการขอต าแหนง่
ทางวชิาการได้ 

บริหารจดัการเวลาได้อยา่ง
เหมาะสม 

 การดแูลสขุภาพทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ 

สามารถจดัการดแูลสขุภาพทัง้
ร่างกายและจิตใจได้อยา่ง
เหมาะสม 

 มหาวิทยาลยัมีการการสนบัสนนุ
ทางด้านตา่งๆ เช่น อปุกรณ์ 
ทรัพยากรที่มจี าเป็นตอ่การเสนอขอ 
ฯลฯ 

อาจารย์ผู้ เสนขอได้รับการ
สนบัสนนุจากมหาวิทยาลยั เช่น 
การเข้าถงึข้อมลูอปุกรณ์ที่มจี าเป็น
ตอ่การเสนอขอ 
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2. ผู้วิจัยด าเนินการร่างคู่มือ 
ในการร่างคู่มือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ผู้ วิจัยได้ข้อสรุปท่ี

ส าคญัในการสร้างร่างคูมื่อ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ 2) การก าหนดขอบเขต 3) 
การเลือกค าจ ากดัความ 4) การปฏิบตั ิและ 5) รูปแบบของคูมื่อ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
ผู้ วิจัยเร่ิมการก าหนดวัตถุประสงค์ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีแสดงให้เห็นถึง

แนวทางการปฏิบตัิและขัน้ตอนในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ได้อย่างเข้าใจง่าย 
เน่ืองจากผู้วิจยัได้เสนอวตัถปุระสงค์ในการสร้างคูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่ 

2) การก าหนดขอบเขต 
การสร้างร่างคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือการเสนอขอ

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ใหมน่ัน้ มีการก าหนดขอบเขตให้มีความชดัเจน โดยชีแ้จงให้ผู้
ท่ีน าไปใช้ได้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคูมื่อวา่ครอบคลมุถึงส่วนใด เหมาะสมกบักลุ่มใด และ
มีรายละเอียดเป็นอย่างไร 

3) การเลือกค าจ ากดัความ 
การสร้างร่างคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือการเสนอขอ

ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ควรมีการระบุค าจ ากัดความเพ่ือเป็นการชีแ้จงให้ผู้ ท่ีน าคู่มือไปใช้ได้
ทราบถึงค าส าคญั เพ่ือให้เป็นความเข้าใจท่ีตรงกนั โดยท่ีคูมื่อนีมี้ค าส าคญั ได้แก่ 1) การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ในงานวิจัยนี ้คือการเสนอขอในระดับต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ)  2) 
อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (ในงานวิจัยนี ้คือ อาจารย์ผู้ ท่ีเตรียมตัวเสนอขอต าแหน่ง 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ โดยวิธีปกต)ิ 

4) การปฏิบตั ิ
การสร้างร่างคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือการเสนอขอ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ มีการระบุขัน้ตอนการใช้ในร่างคู่มือ โดยน าผลการวิเคราะห์
จากส่วนท่ี 1 ถึง 3 เป็นแนวทางในการสร้าง แนวทางการปฏิบตัิส าหรับผู้ ท่ีได้น าร่างคูมื่อไปใช้ เพ่ือเกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

5) รูปแบบคูมื่อ 
การสร้างร่างคูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือการเสนอขอ

ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จัดท าเป็นขนาดกะทัดรัด มีการอธิบายรายละเอียดด้วยตาราง การใช้
ตวัหนงัสือไมม่ากจนเกินไปเพ่ือให้มีความน่าสนใจ และการใช้งาน 
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3. น าเสนอร่างคู่มือต่อผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 ซึ่งเป็นผู้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญ และ
ผู้ วิจัยได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาร่างคู่มือต่อไป จากการท่ีได้น าเสนอร่างคู่ มือต่อ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้วิจยัได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา (ร่าง) คูมื่อในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม ่ซึง่มีรายละเอียดการให้ข้อเสนอแนะของแตล่ะส่วนคูมื่อดงันี ้

3.1 ช่ือคูมื่อ วตัถปุระสงค์ ขอบเขตและผู้ใช้ของคูมื่อ 
ซึง่สว่นนีเ้ป็นการเสนอถึงช่ือคูมื่อ วตัถปุระสงค์ ขอบเขตและผู้ ใช้ของคูมื่อ เป็นการให้

เห็นถึงภาพรวมของคู่มือและให้รายละเอียดเก่ียวกับผู้ ใช้งานคู่มือ เพ่ือให้ใครได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านใด โดยผู้ทรงคณุวฒุิได้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัช่ือคู่มือ วตัถปุระสงค์ ขอบเขตและผู้ ใช้ของคูมื่อ แต่
ในบางประเด็นควรมีการปรับ เชน่ การใช้ช่ือของคูมื่อ วตัถปุระสงค์ของคูมื่อ เป็นต้น 

“ควรปรับชื่อเป็น คู่มือการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์: กรณี
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์” (ผูท้รงคณุวฒิุรายที่ 3) 

“ทบทวนการเขียนวตัถปุระสงค์ควรมีความชดัเจน” (ผูท้รงคณุวฒิุ
รายที ่2) 

3.2 ค าจ ากดัความ และค าชีแ้จง 
ในส่วนนีเ้ป็นการเสนอถึงค าจ ากัดความ และค าชีแ้จงของคู่มือซึ่งเป็นการแสดงให้

เห็นถึงวิธีการใช้คูมื่อ โดยผู้ทรงคณุวฒุิได้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัค าจ ากดัความ และค าชีแ้จงของคูมื่อ 
ในบางประเด็นควรมีการปรับให้มีความเหมาะสม 

“ควรมีการระบวุ่าเสนอขอในระดบัต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ โดย
วิธีปกติ” (ผูท้รงคณุวฒิุรายที่ 2) 

“เมื่อมีการระบวุ่า มีการปฏิบติั เมื่อน าไปพิจารณาร่วมกบัข้อค าถาม 
พบว่า หลายข้อไม่แสดงถึงการปฏิบติั ซ่ึงหมายถึงการที่บคุคลผูน้ัน้แสดงออกถึงการกระท าเช่นนัน้ 

เช่น ท่านมีตวัแบบ..., ท่านรับรู้..., ท่านไดร้ับค าแนะน า... เป็นตน้” (ผูท้รงคณุวฒิุรายที ่3) 
3.3 เนือ้หาในการประเมิน และแนวทางการปฏิบตัิ 

ในส่วนนี เ้ป็นการเสนอถึงเนือ้หาในการประเมิน และแนวทางการปฏิบัติ  โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิได้มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเนือ้หาในการประเมิน และแนวทางการปฏิบตั ิควรมีการปรับให้
มีความเหมาะสม 

“ควรเพ่ิมการรับรู้ และความเข้าใจเกณฑ์การประเมินในการขอ
ต าแหน่งเพือ่ประเมินตนเองเบือ้งต้นว่าผลงานและผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคณุภาพ

เหมาะสมกบัเกณฑ์หรือไม่” (ผูท้รงคณุวฒิุรายที ่2)  



  83 

“การวางรูปแบบข้อค าถามไม่ชดัเจนว่า เป็นการแนะน าใหป้ฏิบติั
อย่างไร ขอแนะน าใหป้รับรูปแบบค าถามใหเ้ป็นการถามเป็นรายข้อว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ลกัษณะดงักล่าวหรือไม่ โดยแบ่งออกเป็น พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั จากนัน้หากผูต้อบ
แบบสอบถามแสดงว่าไม่มีลกัษณะดงักล่าว จึงเขียนข้อเสนอแนะหรือใหแ้นวทางในการท าใหผู้ใ้ช้

คู่มือ ปฏิบติัตามไดต่้อไป” (ผูท้รงคณุวฒิุรายที ่3) 
 

จึงสรุปเป็นตาราง 8 ก่อนและหลังปรับปรุงจากการได้ รับข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้ 

ตาราง 8 ตารางก่อนและหลงัปรับปรุง 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ช่ือคู่มือ 

“คูม่ือการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์
ใหม”่ 

“คูม่ือในการเข้าสูต่ าแหนง่วชิาการของอาจารย์: กรณีต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้ เสนอขอสามารถเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการได้อยา่งเป็นระบบ 

2. เพื่อให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการให้การสนบัสนนุทางด้านตา่ง 
ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

1. เพื่อให้อาจารย์ผู้ เสนอขอสามารถเสนอขอต าแหนง่ทาง
วิชาการได้ 

 

ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ 
คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ใหม่ เพื่อการเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ขัน้ตอนและแนว
ทางการปฏิบัติที่ เหมาะสม โดยเหมาะส าหรับ
อาจารย์ที่มีความสนใจในการเข้าสูต่ าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเสนอ
ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

- ไมไ่ด้มีการปรับปรุงในสว่นนี ้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ค าจ ากัดความ 
1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึ ง 
อาจารย์ใหม่ที่มีความประสงค์ในการเสนอขอใน
ระดบัต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
หมายถึง อาจารย์ใหม่ที่ เตรียมตัวเพื่อเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ที่มี
ความประสงค์ ในการเสนอขอในระดับต าแหน่งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ)2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ที่ เต รียมตัวเพื่อเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) 

ค าชีแ้จง 
     ให้ท่านประเมินตนเองว่าท่านมีการปฏิบัติที่
เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ห รือไม่  โดยท าเค ร่ืองหมาย  
หน้าข้อความ ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยถ้าท่านตอบว่า 
“ไม่ใช่” ให้ท่านด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่
ระบไุว้ในคูม่ือ 
      ในคู่มือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามการใช้คู่มือ 
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีความ
สนใจในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และ
ส่วนที่ 2 เป็นส าหรับผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

     คู่มือนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ที่เตรียม
ตวัเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(โดยวิธีปกติ) ข้อมูลในคู่มือนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจัยที่
ศกึษาถึงกระบวนการและปัจจยัที่เอือ้ตอ่การเข้าสูต่ าแหนง่ทาง
วิชาการของอาจารย์ใหม่ และเป็นค าแนะน าและแนวทางเพื่อ
สามารถยื่นเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ท่านประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งที่ เก่ียวข้องกับการ
เตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยท า
เคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่ท่านประเมินว่าท่านมี หาก
ทา่นไม่มีตามข้อเหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าที่ได้ระบุ
ไว้ในคูม่ือฉบบันี ้

ส่วนที่ 1 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีความสนใจในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ค าชีแ้จงส่วนที่ 1 : อาจารย์ใหมผู่้ที่มีความสนใจ
ในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
สามารถประเมินตนเองตามเนือ้หาการประเมิน
และด าเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิเพื่อเสนอ
ขอต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ค าชีแ้จง : อาจารย์ใหมผู่้ที่มคีวามสนใจในการเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) สามารถประเมิน
ตนเองตามเนือ้หาการประเมินและหากไมม่ีทา่นสามารถ
ด าเนินการตามค าแนะน าเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการใน
ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.1 ทา่นมกีารประเมินถึงศกัยภาพตนเองในการ
ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 
1.1 ด้านการก าหนดเปา้หมายในอาชีพ 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ เปรียบเทียบประสบการณ์เดิมที่ผา่นมาจาก

การท าวิจยัมาในระดบัปริญญาเอกได้ส าเร็จ 
➢ ทบทวนศกัยภาพทางด้านตา่งๆ ของตวัทา่นเอง 

เช่น ทางด้านการวางแผนในการสอน การ
วางแผนในการท างานวิจยั ฯลฯ 

➢ ทา่นมีทศันคติเชิงบวกตอ่การท างานวจิยั 
➢ ทา่นไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคในการท างานเพื่อให้

บรรลผุลส าเร็จในการเสนอขอ ผศ. ได้ส าเร็จ 
➢ ทา่นมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการเสนอขอ

ต าแหนง่ ผศ. 
➢ เปรียบเทียบความสามารถทีค่ล้ายคลงึระหวา่ง

อาจารย์ที่ขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ส าเร็จกบั
ตวัทา่นเอง 

➢ ทา่นมีตวัแบบที่ท าให้ทา่นรับรู้ถงึความสามารถ
ที่คล้ายคลงึระหวา่งตวัทา่นกบัอาจารย์ต้นแบบ
ที่ขอต าแหนง่ได้ส าเร็จ 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นก าหนดเปา้หมายในอาชีพอยา่งชดัเจน 

 ทา่นคิดวา่การท าต าแหนง่ทางวิชาการ คือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 ทา่นมีการก าหนดเปา้หมายในอาชีพอาจารย์ คือ ต าแหนง่
ในสายวิชาการสงูสดุเทา่ที่ทา่นสามารถท าได้ 

 
หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 3 ข้อ แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการก าหนด
เปา้หมายในอาชีพท่ีชดัเจนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
ทบทวนถึงข้อดีของการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ เช่น 
การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เป็นหนึง่ใน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ, การเป็นท่ียอมรับในแวด
วงวิชาการ, มีรายได้ที่เพิม่มากขึน้จากการได้รับต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.2 ทา่นทบทวนถึงข้อดีที่ได้จากการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 
1.2 ด้านการทบทวนถึงข้อดีที่ได้จากการเสนอขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

 ใช ่

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ ทา่นรับรู้วา่การเข้าสูต่ าแหนง่ ผศ. คือหนึง่ใน

เส้นทางก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ 

➢ ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ ผศ. แล้ว ท าให้
เป็นท่ียอมรับนบัถือในอาชีพมากยิ่งขึน้ 

➢ ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ ผศ. ท าให้มี
รายได้เพิม่มากขึน้ 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นรับรู้วา่การเข้าสูต่ าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คอืหนึง่
ในเส้นทางของความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แล้ว ท า
ให้เป็นท่ียอมรับนบัถือในอาชีพมากยิง่ขึน้ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท าให้มี
รายได้เพิม่มากขึน้ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เป็น
พืน้ฐานในการก้าวสูต่ าแหนง่ รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ 

 
หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1- 4 ข้อ  แสดงถงึวา่ทา่นได้มีรับรู้ถึงข้อดีของการ
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. เมื่อทา่นได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทา่นจะมี
รายได้ที่เพิ่มมากขึน้ 
2. เมื่อทา่นได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท าให้ทา่น
เป็นท่ียอมรับนบัถือในอาชีพมากยิ่งขึน้ 
3. การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แสดงถงึ
ศกัยภาพของผู้ เสนอขอต าแหนง่เอง ทางด้านการสอนและ
ทางด้านผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจกัษ์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.3 ทา่นมกีารก าหนดเปา้หมายในอาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
1.3 ด้านการประเมินถงึศกัยภาพตนเองในการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 

➢ มองถงึเปา้หมายในอาชีพอาจารย์ คือ 
ต าแหนง่สงูสดุเทา่ที่ทา่นสามารถท าได้ 

➢ มองวา่การท าต าแหนง่ทางวิชาการ คือ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการเสนอขอต าแหนง่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 ทา่นรับรู้วา่ทา่นมีศกัยภาพในการขอต าแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 ทา่นได้ทบทวนศกัยภาพทางด้านตา่ง ๆ ของตวัทา่นเอง 
ได้แก่ ทางด้านการวางแผนในการสอน การวางแผนในการ
ท างานวิจยั ฯลฯ 

 ทา่นได้มีการเปรียบเทียบประสบการณ์เดิมที่ผา่นการท า
วิจยัในระดบัปริญญาเอกได้ส าเร็จ 

 ทา่นมีทศันคติเชิงบวกตอ่การท างานวจิยั 

 ทา่นไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคในการท างานเพื่อให้บรรลผุล
ส าเร็จในการเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 

 ทา่นมีตวัแบบที่ท าให้ทา่นรับรู้ถงึความสามารถที่คล้ายคลงึ
กนัระหวา่งตวัทา่นกบัอาจารย์ต้นแบบที่ขอต าแหนง่ได้
ส าเร็จ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1- 4 ข้อ  แสดงถงึวา่ทา่นได้มีรับรู้ถึงข้อดีของการ
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. ทา่นสามารถเปรียบเทียบความสามารถที่คล้ายคลงึกนั
ระหวา่งอาจารย์ที่ขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ส าเร็จกบัตวั
ทา่นเอง 
2. ทา่นเปรียบเทยีบประสบการณ์เดิมที่ผา่นจากการท าวจิยั
ในระดบัปริญญาเอกได้ส าเร็จ ทางด้านผลงานทางวิชาการ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.4 ทา่นมกีารวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ประเด็นการประเมิน 
1.4 ด้านการวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช ่

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ ทา่นได้เตรียมและวางแผนในเร่ืองการสอน

และเอกสารประกอบการสอน 
➢ ทา่นมีรายวิชา และเอกสารประกอบการสอน 

ที่สามารถน ามายื่นเสนอขอผศ. ได้ 

➢ ทา่นได้เตรียมและวางแผนในการท างานวิจยั
เพื่อเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ ทา่นมีหวัข้อ เค้าโครงงานวจิยั เพือ่สามารถ
ท างานวิจยัเพื่อเสนอขอต าแหนง่ ผศ. ได้ 

ผลการประเมินตนเอง 
ด้านการสอน 

 ทา่นมกีารทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

 ทา่นเข้าใจถงึกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ที่ทา่นจะใช้ยืน่เสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เป็นอยา่งด ี

 ทา่นมกีารศกึษาถงึรายละเอยีดของรูปแบบการจดัท าเอกสาร
ประกอบการสอน ตามข้อบงัคบัหรือประกาศที่ทา่นจะเตรียม
เสนอขอ 

 ทา่นได้เตรียมและวางแผนในเร่ืองการสอนและการท าเอกสาร
ประกอบการสอน 

 ทา่นมรีายวิชา และเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถน ามา
ยื่นเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ได้ 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นม ี1 - 4 ข้อ  แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการวางแผนด้านการสอน
ในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. ทา่นควรมกีารวางแผนเร่ืองเอกสารประกอบการสอนในกรณี
ที่มีผู้สอนร่วมในรายวิชา ถึงการแบง่สดัสว่นที่ชดัเจนเพื่อน ามา
เสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
2. ทา่นศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิรูปแบบการเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอน จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มาก่อน 
3. ทา่นศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิรูปแบบการเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอนอยา่งละเอยีดตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัฯ ที่
ทา่นเตรียมเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.4 ทา่นมกีารวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ (ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน 
1.4 ด้านการวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ผลการประเมินตนเอง 
ด้านผลงานทางวชิาการที่ใช้ยื่นเสนอขอ 

 ทา่นมกีารทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

 ทา่นเข้าใจถงึกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ที่ทา่นจะใช้ยืน่เสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เป็นอยา่งด ี

 ทา่นได้เตรียมและวางแผนในการท างานวจิยัเพือ่เสนอขอ
ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีหวัข้อ โครงงานวิจยั เพื่อน ามาท างานวิจยัในการเสนอขอ
ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ 

 ทา่นมกีารเตรียมการเผยแพร่ผลงานตามแหลง่การเผยแพร่ที่
ระเบยีบได้ก าหนดไว้ 

 ทา่นมผีลงานทางวชิาการตามจ านวนทีก่ฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัฯ 
ได้ก าหนดไว้ 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นม ี1 - 4 ข้อ  แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการวางแผนด้านผลงาน
ทางวชิาการทีใ่ช้ยืน่เสนอขอในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. วางแผนเร่ืองการท าวจิยั เร่ิมต้นจากเร่ืองที่มคีวามสนใจทีต่อ่
เนื่องมาจากปริญญาเอก 
2. การท าวิจยั ศกึษาถงึเร่ืองขอเร่ืองทนุในการท าวจิยั ออกแบบ
งานวจิยัให้มีความชดัเจน เพื่อขอทนุการวิจยัได้ 
3. ในกรณีที่มีผลงานวิจยัอยูแ่ล้ว สามารถดถูงึความเก่ียวข้อง
ของงานวจิยัที่ท าเสร็จแล้ว กบัสาขาทีเ่สนอขอวา่มคีวาม
สอดคล้องกบัสาขาที่เสนอขอหรือไม ่
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.4 ทา่นมกีารวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ (ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน 
1.4 ด้านการวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 4. ในกรณีที่ผลงานจะต้องน าไปเผยแพร่ในวารสาร การค านงึถงึ
วารสารทีใ่ช้เวลาในการตอบรับและฐานข้อมลูวารสาร ตามกฎเกณฑ์ 
ประกาศ ข้อบงัคบั ที่ทา่นเตรียมเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

เนือ้หาการประเมิน 
1.5 เพื่อนอาจารย์ของทา่นให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั
การเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ 

ได้ย้ายไปแทรกอยูใ่นด้านข้อมลู ค าแนะน า ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ ทา่นได้รับค าแนะน าจากเพื่อนอาจารย์ของ

ทา่นในการขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ ทา่นได้ข้อมลูจากเพื่อนอาจารย์ของทา่นใน
การขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ ทา่นได้ตวัอยา่งเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ จาก
เพื่อนอาจารย์ของทา่น ในการเสนอขอ
ต าแหนง่ ผศ. 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.6 ทา่นได้รับข้อมลู ค าแนะน า และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
จากหนว่ยงานท่ีทา่นสงักดั 

ประเด็นการประเมิน 
1.6 ด้านข้อมลู ค าแนะน า ที่เก่ียวข้องกบัการขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
 

ผลการประเมนิและแนวทางปฏบิัต ิ

  ใช ่

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 

➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการเสนอ
ขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ ค้นหาหรือสอบถามข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้
อปุกรณ์หรือสิง่ทีจ่ าเป็นตอ่การพฒันางานวิจยั
ที่ทา่นก าลงัจะท า 

ผลการประเมินตนเอง 

 เมื่อทา่นมีข้อสงสยั เพื่อนร่วมงานของทา่นได้ให้ ค าแนะน า 
เร่ืองการกรอกข้อมลูในเอกสารตา่ง ๆ  เช่น แบบประวตัิ ก.พ.อ., 
การนบัชัว่โมง การนบัหนว่ยกิต, การเขยีนเอกสารประกอบการ
สอน การเตรียมเอกสารตา่ง ๆ  ในการยืน่เสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

 เมื่อทา่นที่ข้อสงสยั เพือ่นร่วมงานของทา่นได้ให้ตวัอยา่ง
เอกสาร เชน่ แบบประวตั ิก.พ.อ.,  ตวัอยา่งเอกสารประกอบการ
สอน, ข้อมลูผู้ขอรับประเมิน, ตวัอยา่งการเตรียมเอกสารเพื่อยื่น
เสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นม ี1 - 2 ข้อ แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการวางแผนด้านผลงาน
ทางวชิาการทีใ่ช้ยืน่เสนอขอในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. ทา่นสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าที่คณะหรือ เจ้าหน้าทีข่อง
มหาวทิยาลยัเร่ืองการขอต าแหนง่ทางวชิาการ 
2. ทา่นสามารถศกึษาเพิม่เติมจากแหลง่ข้อมลูหน้าเว็บไซต์การ
ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ จากฝ่ายวชิาการของ
มหาวทิยาลยั ถงึรายละเอยีดของข้อบงัคบั, ประกาศ, ระเบียบ
ได้ก าหนดไว้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.7 ทา่นได้รับข้อมลู ค าแนะน าทีเ่ก่ียวข้องกบั
ต าแหนง่ทางวิชาการจากมหาวิทยาลยั เช่น หน้า 
website, การปฐมนิเทศ, การจดัอบรม ฯลฯ 

ได้ย้ายไปแทรกในคูม่ือของคณะ/สถาบนั/ส านกั และ ของ
มหาวิทยาลยั   

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 

➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการ
เสนอขอต าแหนง่ ผศ. 

 

เนือ้หาการประเมิน 
1.8 ทา่นสามารถเข้าถึงอปุกรณ์ ทรัพยากร รวม
ไปถึงการสบืค้นข้อมลูในห้องสมดุได้อยา่งสะดวก 
และสิง่ตา่งๆที่จ าเป็นตอ่การเสนอขอ ฯลฯ 

ได้ย้ายไปอยูใ่นคูม่ือของคณะ/สถาบนั/ส านกั และ ของ
มหาวิทยาลยั   

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ
 ใช ่
 ไมใ่ช่ (หากทา่นตอบวา่ “ไมใ่ช่” ให้ทา่น

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ) 

➢ สอบถามข้อมลูในการเข้าถึงอปุกรณ์ หรือสิง่
ตา่งๆทีจ่ าเป็นตอ่การเสนอขอจากเพื่อน
ร่วมงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการขอ
ต าแหนง่ ผศ. มาก่อน 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
2.1 ทา่นมกีารทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจใน
การเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ได้ย้ายไปอยูใ่นชว่งเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ
 ใช ่
 ไมใ่ช่ (หากทา่นตอบวา่ “ไมใ่ช่” ให้ทา่น

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการ

เสนอขอต าแหนง่ ผศ. 

 

เนือ้หาการประเมิน 
2.2 ทา่นมกีารจดัเตรียมวิชาที่สอน และวางเค้า
โครงการสอน เพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 
2.1 ด้านเอกสารที่สง่ประกอบการขอต าแหนง่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ข้อบงัคบัฯ และจ านวนที่ทา่นได้เลอืก
เสนอขอ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัค า

จ ากดัความของเอกสารประกอบการสอน 

➢ ศกึษาเพิ่มเติมจากรูปแบบการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ ผศ. มาก่อน 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นได้กรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03  

 ทา่นได้มเีอกสารประกอบการสอน, ข้อมลูผู้ขอรับการประเมนิ, 
เอกสารรับรองภาระงานสอน  

 ทา่นมีผลงานทางวิชาการท่ีใช้ยื่นเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 ทา่นมีแบบแสดงหลกัฐานการมีสว่นร่วมตามผลงานท่ีใช้ยื่น
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีเอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ 

 ทา่นมีแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 ทา่นมีแบบรับรองจริยธรรมการวจิยัในคนและสตัว์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
2.2 ทา่นมกีารจดัเตรียมวิชาที่สอน และวางเค้า
โครงการสอน เพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
(ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน 
2.1 ด้านเอกสารที่สง่ประกอบการขอต าแหนง่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ข้อบงัคบัฯ และจ านวนที่ทา่นได้เลอืก
เสนอขอ 

 หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 7 ข้อ แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการด าเนินการด้าน
เอกสารใช้ยื่นเสนอขอในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้

1.ทา่นสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าที่คณะหรือ เจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลยัเร่ืองการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
2. ทา่นสามารถศกึษาเพิ่มเติมจากแหลง่ข้อมลูหน้าเว็บไซต์การ
ขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ จากฝ่ายวชิาการของ
มหาวิทยาลยั 

เนือ้หาการประเมิน 
2.3 เพื่อนทา่นได้ให้ค าแนะน าทีเ่ก่ียวข้องกบั
เอกสารประกอบการสอน เพื่อเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

ได้ย้ายไปแทรกอยูใ่นชว่งเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ ข้อที่ 1.6 ด้านข้อมลู ค าแนะน า ที่
เก่ียวข้องกบัการขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัค าจ ากดั

ความของเอกสารประกอบการสอน 

➢ ศกึษาเพิ่มเตมิจากรูปแบบการเขยีนเอกสาร
ประกอบการสอน จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ ผศ. มาก่อน 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
2.4 ทา่นจดัเตรียมการวางเค้าโครงงานวิจยั เพื่อ
เสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

ได้ย้ายไปแทรกอยูใ่นชว่งเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ ข้อที่ 1.4 ด้านการวางแผนในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ ศกึษาเนือ้หาของเค้าโครงที่ทา่นสนใจ ท่ีมีมา

จากความชอบสว่นตวั หรือมาจากการศกึษา
ในระดบัปริญญาเอก 

➢ สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ 
ผศ. ที่ส าเร็จมาก่อนถงึงานวิจยั 

➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็ 

➢ เปรียบเทียบระหวา่งงานท่ีเคยท ามาจาก
ประสบการณ์ที่ผา่นมาจากงานวจิยั 

 

เนือ้หาการประเมิน 
2.5 ทา่นมกีารจดัการเวลาการท างานได้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อสามารถด าเนินการขอต าแหนง่
ทางวชิาการได้ 

ประเด็นการประเมิน 
2.2 ด้านการจดัการเวลาที่เหมาะสม 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผศ. 
ส าเร็จมาก่อน ถงึเร่ืองการบริหารจดัการเวลา 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นแบง่เวลาที่ชดัเจนจากการท างาน เช่น หลงัเลกิงาน หรือ
ในช่วงเวลาที่ทา่นไมม่ีภาระงานด้านอื่น เพื่อมาขอต าแหนง่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 ข้อ แสดงถึงวา่ทา่นได้มกีารจดัการเวลาที่
เหมาะสม 

 หากไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
สอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ที่ส าเร็จมาก่อนถึงการบริหารจดัการเวลา 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
2.6 ทา่นมกีารดแูลสขุภาพทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจอยา่งเหมาะสม 

ประเด็นการประเมิน 
2.3 ด้านสขุภาพ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ ออกก าลงักาย หรือหากิจกรรมเพือ่ผอ่น

คลายทัง้ร่างกาย 
➢ สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ 

ผศ. ที่ส าเร็จมาก่อนถงึการดแูลสขุภาพทัง้
ร่างกายและจิตใจ 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นมกีารดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจอยา่งเหมาะสมใน
ระหวา่งทีข่อต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีกิจกรรมผอ่นคลายความเครียดจากการขอต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยา่งเหมาะสม 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 2 ข้อ แสดงถงึวา่ทา่นได้มีการดแูลสขุภาพท่ี
เหมาะสม 

 หากทา่น ไมม่ี ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรมีกิจกรรมผอ่นคลายความเครียดอยา่งเหมาะสม 
2. สอบถามการดแูลสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจจากผู้ที่มี
ประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ส าเร็จมา
ก่อน 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ช่ือคู่มือ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 

สว่นท่ี 2 ส าหรับผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

“คูม่ือในการเข้าสูต่ าแหนง่วิชาการของอาจารย์: กรณีต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 

วัตถุประสงค์ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่-ี เพื่อให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ

ให้การสนบัสนนุทางด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ(ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่ี- คู่มือนีส้ าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุอาจารย์ใหม่ ท่ีจะเสนอ
ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยขัน้ตอนและแนว
ทางการปฏิบตัิที่เหมาะสม โดยเหมาะส าหรับผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ค าจ ากัดความ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่ี- 1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ที่มี

ค วามประสงค์ ในการเสนอขอในระดับต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) 
2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์
ใหม่ที่เตรียมตวัเพื่อเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดย
วิธีปกติ) 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ค าชีแ้จง (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 

ค าชีแ้จงสว่นที่ 2 : ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ สามารถประเมินตวัท่าน
เองตามเนือ้หาการประเมินและด าเนินการตาม
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ดงันี ้

     คู่มือนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ที่เตรียมตวั
เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดย
วิธีปกติ) ข้อมูลในคู่มือนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจัยที่ศึกษาถึง
กระบวนการและปัจจัยที่เอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม ่และเป็นค าแนะน าและแนวทางเพื่อสามารถยื่น
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งที่เก่ียวข้อง
กบัการเตรียมตวัเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่โดย

ท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่ท่านประเมินว่าท่านมี หาก
ทา่นไม่มีตามข้อเหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าที่ได้ระบไุว้
ในคูม่ือฉบบันี ้

 ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีความสนใจในการเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
      ค าชีแ้จง : อาจารย์ใหม่ผู้ ที่มีความสนใจในการเสนอขอ
ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) สามารถประเมิน
ตนเองตามเนื อ้หาการประเมินและหากไม่มีท่านสามารถ
ด าเนินการตามค าแนะน าเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
เนือ้หาการประเมิน 

3.1.ทา่น (ผู้บริหารจากคณะ/สถาบนั/ส านกั) ให้
ข้อมลู และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 
- คณะ/สถาบนั/ส านกั มีการวางแผนและจดัเตรียมสิง่ที่สนบัสนนุ
ในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 

 

 

  



  99 

ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

เนือ้หาการประเมิน 

3.1.ทา่น (ผู้บริหารจากคณะ/สถาบนั/ส านกั) ให้
ข้อมลู และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ประเด็นการประเมิน 
- คณะ/สถาบนั/ส านกั มีการวางแผนและจดัเตรียมสิง่ที่สนบัสนนุ
ในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ จดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอ

ขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ จดัให้อาจารย์ใหมไ่ด้พบปะพดูคยุกบัผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ ผศ. 
ภายในคณะ/สถาบนั/ส านกั 

➢ จดัหาอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการชว่ยสง่เสริม
พฒันางานวจิยั 

ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นจดัหารายวิชาที่ให้อาจารย์ใหม ่สามารถน ามายื่นเสนอ
ขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ 

 ทา่นจดัให้อาจารย์ใหมไ่ด้พบปะพดูคยุกบัผู้ที่มีประสบการณ์
ในการขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในคณะ/สถาบนั/
ส านกั 

 ทา่นจดัหาพี่เลีย้งที่ให้ค าปรึกษาด้านการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการโดยเฉพาะ 

 ทา่นจดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 เจ้าหน้าที่คณะของทา่นได้ให้ ค าแนะน าในเร่ืองของการขอ
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ทา่นจดัหาอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการช่วยสง่เสริมพฒันา
งานวจิยั 

 ทา่นแจ้งถึงข้อมลูแหลง่ทนุท่ีจ าเป็นตอ่อาจารย์เพื่อเตรียมยื่น
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีระบบการติดตามการเสนอขอภายในคณะ/สถาบนั/
ส านกัเพื่อให้ทราบถงึขัน้ตอน 

หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 มี 1- 2 ข้อ ทา่นเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารย์ 
ผู้ เสนอขอในระดบัท่ีน้อย ควรมีสิง่สนบัสนนุเตรียมความ
พร้อมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 4 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัปานกลาง
ให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 7 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัท่ีเหมาะสม
ให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
เนือ้หาการประเมิน 
3.2 ทา่น (มหาวิทยาลยั) ได้รับข้อมลู ค าแนะน า
ที่เก่ียวข้องกบัต าแหนง่ทางวชิาการจาก
มหาวิทยาลยั เช่น หน้า website, การปฐมนเิทศ
, การจดัอบรม ฯลฯ 

ได้ย้ายไปแทรกอยูใ่นชว่งเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ ของ คณะ/สถาบนั/ส านกั มีการวางแผน
และจดัเตรียมสิง่ที่สนบัสนนุในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ  

 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ จดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอ

ขอต าแหนง่ ผศ. 
➢ มีการจดัอบรมเร่ืองการขอต าแหนง่ทาง

วิชาการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

➢ จดัหาพีเ่ลีย้ง หรือคลนิิกการให้ค าปรึกษา
ด้านการขอต าแหนง่ทางวิชาการโดยเฉพาะ 

 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 
เนือ้หาการประเมิน 
3.3 ทา่น (มหาวิทยาลยั) มีการสนบัสนนุ
ทางด้านตา่งๆ เช่น การเข้าถึงข้อมลูอปุกรณ์ที่มี
จ าเป็นตอ่การเสนอขอ ฯลฯ 

ได้ย้ายไปแทรกอยูใ่นชว่งเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ ของ คณะ/สถาบนั/ส านกั มีการวางแผน
และจดัเตรียมสิง่ที่สนบัสนนุในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ  

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้าน
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ จดัเตรียมอปุกรณ์ทีม่ีความจ าเป็นตอ่การ

เสนอขอ 

 

 

 

  



  101 

ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ช่ือคู่มือ (ของมหาวิทยาลัย) 

-ก่อนปรับปรุงไมม่-ี “คูม่ือในการเข้าสูต่ าแหนง่วิชาการของอาจารย์: กรณีต าแหนง่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์” (ของมหาวทิยาลัย) 

วัตถุประสงค์ (ของมหาวิทยาลัย) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่-ี เพื่อให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการให้

การสนบัสนนุทางด้านตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ (ของมหาวิทยาลัย) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่ี- คู่มือนีส้ าหรับผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุอาจารย์ใหม ่ท่ีจะเสนอขอ
ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยขัน้ตอนและแนว
ทางการปฏิบตัิที่เหมาะสม โดยเหมาะส าหรับผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง
กบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ค าจ ากัดความ (ของมหาวิทยาลัย) 
-ก่อนปรับปรุงไมม่ี- 1) การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหมท่ี่มีความ

ประสงค์ในการเสนอขอในระดับต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
(โดยวิธีปกติ) 
2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่
ที่เตรียมตัวเพื่อเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธี
ปกติ) 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ค าชีแ้จง (ของมหาวทิยาลัย) 

-ก่อนปรับปรุงไมม่ี-      คู่มือนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ที่เตรียมตวั
เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดย
วิธีปกติ) ข้อมูลในคู่มือนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจัยที่ศึกษาถึง
กระบวนการและปัจจัยที่เอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม ่และเป็นค าแนะน าและแนวทางเพื่อสามารถยื่น
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งที่เก่ียวข้อง
กบัการเตรียมตวัเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม ่โดย

ท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความที่ท่านประเมินว่าท่านมี หาก
ทา่นไม่มีตามข้อเหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าที่ได้ระบไุว้
ในคูม่ือฉบบันี ้

 ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
     ค าชีแ้จง: ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สามารถประเมินตามเนือ้หาการประเมินและสามารถด าเนินการ
ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ (ของมหาวิทยาลัย) 
เนือ้หาการประเมิน 

-ก่อนปรับปรุงไมม่-ี 
ประเด็นการประเมิน 
- มหาวิทยาลยั มีการวางแผนและจดัเตรียมสิ่งที่สนบัสนนุในการ
เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ผลการประเมินตนเอง 

 ทา่นมีการจดัโครงการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม ่เพื่อสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ 

 ทา่นมีการจดัอบรมเร่ืองการขอต าแหนง่ทางวิชาการ เพื่อ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

 มีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัได้ให้ ค าแนะน าในเร่ืองของการ
ขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ทา่นจดัหาพี่เลีย้ง หรือคลนิิกการให้ค าปรึกษาด้านการขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการโดยเฉพาะ 

 ทา่นมีการจดัอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพท่ีจ าเป็นตอ่การท า
ผลงานทางวิชาการ 

 ทา่นจดัหาอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการช่วยสง่เสริมพฒันา
งานวจิยั 

 ทา่นมีระบบการติดตามการเสนอขอเพื่อให้ทราบถึงขัน้ตอน 
หากท่านประเมนิแล้วพบว่า 

 มี 1- 2 ข้อ ทา่นเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารย์ 
ผู้ เสนอขอในระดบัท่ีน้อย ควรมีสิง่สนบัสนนุเตรียมความ
พร้อมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 4 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบั 
ปานกลางให้กบัผู้เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 6 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัท่ีเหมาะสม
ให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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4. การปรับปรุงร่างคูมื่อตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ เน่ืองจากได้ข้อมูลค าแนะน า
จากผู้ทรงคณุวฒุิ จงึน ามาพฒันาจากค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือเป็นคูมื่อการเตรียมตวัความ
พร้อมในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

 
 
 
 
 

  



  105 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศึกษากระบวนการสู่ความส าเร็จ
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็น
การศกึษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศกึษาเฉพาะ
กรณี (Case Study) โดยการน าเสนอในส่วนของบทนีเ้พ่ือท่ีจะท าความเข้าใจและมุ่งแสดง
รายละเอียดพร้อมกบับริบทอยา่งสมบรูณ์ ผ่านการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีมีความเก่ียวข้องกบัแนวทาง
ท่ีเอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ณ ครัง้นัน้ จนน าไปสู่ความส าเร็จในการ
ย่ืนเสนอขอได้ส าเร็จ ผู้วิจยัได้เลือกท าการเก็บข้อมลูผ่านรูปแบบ Instrumental Cases จากข้อมูล
ท่ีได้มาจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลกลุ่มท่ี 1 เป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหนึ่งท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
คณุสมบตัิท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัในการอธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ใน
การเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลกลุ่มท่ี 2 ท่ีเป็นผู้ บริหารหรือผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ในระดบัต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ หรือต าแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาจิตวิทยา ,พฤติกรรมศาสตร์ หรือ จิตวิทยา
อตุสาหกรรมและองค์การ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและน าข้อมลูท่ีได้ไปพฒันาและสร้างคูมื่อในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ทัง้นีน้ าเสนอผลการศึกษา สรุป อภิปรายผลและให้
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. สรุปผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 2 ส่วนเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของการวิจัย คือส่วนท่ี 1 เพ่ือ

อธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่  
และสว่นท่ี 2 เพ่ือสร้างและประเมินคูมื่อในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

ส่วนท่ี 1 กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ ในส่วนนีจ้ะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1) กระบวนการ และ 2) ปัจจยัท่ีเอือ้ในการ
เตรียมการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 

1. กระบวนการในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
จากผลการวิจัยพบว่ากระบวนการในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ใหม่  ซึ่งสามารถท าให้อาจาย์สามารถย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ ช่วย
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ศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ คือสิ่งท่ีอาจารย์ผู้ เสนอขอได้เตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอ การด าเนินการ
และลงมือท า ซึง่ประกอบไปด้วยรายละเอียดดงันี ้

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ใหม ่ 

- การตัง้เปา้หมายในอาชีพอาจารย์ อาจารย์ผู้ ท่ีสามารถย่ืนเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ได้ส าเร็จในครัง้นัน้ ได้ตัง้เปา้หมายในอาชีพอาจารย์ของตนเองไว้ว่าต้องการไปยงัต าแหน่งสูงสุดเท่าท่ี
อาจารย์เหล่านัน้สามารถท าได้ และยงัแสดงถึงความก้าวหน้าในอาชีพ 

- การประเมินศกัยภาพเดิมของอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ว่า
จะเป็นการรับรู้ความสามารถ ความส าเร็จของอาจารย์เองในการท างานวิจัยท่ีใช้ในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

- การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ทัง้เร่ืองการสอน และเอกสารประกอบการสอน การวางแผนงานวิจัยเพ่ือเตรียมเสนอขอก าหนด
ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

1.2 การด าเนินการและการลงมือท าเอกสารเพ่ือเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตรจารย์ 
- การด าเนินการลงมือท าเอกสารประกอบการสอน อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ได้ท าการศึกษาหาข้อมูล การค้นหาค าแนะน าในการท าเอกสารประกอบการสอน และ
การจดัท าเอกสารประกอบการสอน  

- การด าเนินการลงมือท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
งานวิจยัท่ีต้องมีการลงมือท าเพ่ือเสนอขอต าแหนง่ 

1.3 การบริหารจดัการเวลาและการแบ่งเวลาจากงานประจ า ซึ่งมีส่วนท าให้อาจารย์
สามารถเสนอขอก าหนดต าแหนง่ได้ส าเร็จในครัง้นัน้ 

1.4 สุขภาพ การดแูลสุขภาพทัง้ร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมสมบูรณ์ หาวิธีท่ี
ผอ่นคลายให้กบัตวัอาจารย์เอง 

2. ปัจจัยท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ใหม่  ซึ่งสามารถท าให้อาจาย์สามารถย่ืนขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ เป็นการกล่าวถึงความสมัพันธ์ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีแวดล้อม
ของอาจารย์เหล่านัน้ ซึ่งมีส่วนส าคญัท่ีท าให้อาจารย์เหล่านัน้ย่ืนขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ได้
ส าเร็จ ซึง่ประกอบไปด้วยรายละเอียดดงันี ้
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2.1 ปัจจัยภายในบุคคลท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม ่

- คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งซึ่งในส่วน
คณุลกัษณะส่วนบุคคล จากผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้พบว่าอาจารย์ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งในครัง้นัน้ มี
การรับรู้เชิงบวกตอ่การท าการวิจยั ความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะเสนอขอก าหนดต าแหน่ง และการไม่ยอ่ท้อตอ่
อปุสรรค  

- การตระหนกัรู้ถึงบทบาทในหน้าท่ีอาจารย์ นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีอาจารย์ได้รับ
แล้ว การตระหนักรู้ถึงบทบาทในส่วนของการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
อาจารย์ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 

- การได้รับการยอมรับนับถือในอาชีพอาจารย์ สิ่ งท่ีจะตามมาหลังจากการท่ีได้
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คือการเป็นท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงอาชีพอาจารย์ 

- ความต้องการรายได้ ส่วนหนึ่งอาจารย์ผู้ เสนอขอท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทราบว่าการได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้รับเงินท่ีเพิ่มมาก
ขึน้ 

2.2 ปัจจัยภายนอกบุคคลท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม ่

- การมีตวัแบบ ตวัแบบมีส่วนช่วยสนบัสนนุท าให้อาจารย์ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เม่ือการได้เห็นผู้ ท่ีมีความส าเร็จท่ีมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับอาจารย์เอง ท าให้
อาจารย์ผู้ เสนอขอก็สามารถท าได้เหมือนตวัแบบท่ีมีความส าเร็จนัน้ 

- สิ่งสนับสนุนจากครอบครัว อย่างการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการให้
ก าลงัใจ ด้านคา่ใช้จา่ย ความเข้าใจท่ีมีให้ตอ่หน้าท่ีอาจารย์ 

- สิ่งสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน การได้รับข้อมูล ค าแนะน าท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการ
ขอก าหนดต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- สิ่งสนบัสนนุจากผู้บริหาร ผู้บริหารมีส่วนช่วยสนบัสนนุการให้ข้อมลูท่ีเอือ้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่ง การบริหารจัดการภายใน การส่งเสริมการเข้าถึงอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท างานเพ่ือ
เสนอขอก านหดต าแหนง่ก็มีความส าคญัไม่ตา่งกนั 

- สิ่งสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยั ทัง้ด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ่การสืบค้น
ข้อมูล การให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัย รวมไปถึงการท่ีมีเงินรางวัลพิเศษเม่ือได้รับต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ 
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- ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย การจัดอบรม การปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ การสัมมนาเพ่ือส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีส่วนเอือ้ประโยชน์ต่อการขอ
ก าหนดต าแหน่ง 

2. อภปิรายผล 
จากการศกึษาการพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ : กรณีศกึษากระบวนการสู่ความส าเร็จ

ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามี
ประเดน็ส าคญัส าหรับการอภิปรายผล ดงันี ้

ส่วนที่ 1. กระบวนการในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ใหม่  

1. กระบวนการในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ 
จากงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าการตัง้เปา้หมายในอาชีพของอาจารย์ท่ีมีความต้องการไปสู่

ต าแหน่งสูงสดุเท่าท่ีอาจารย์เหล่านัน้สามารถท าได้ และยงัเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในอาชีพอีก
ด้วย ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้ เสนอขอคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีจะตามมาจากการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จึงท าให้มีเป้าหมายในการลงมือท าปฏิบตัิ และด าเนินการลงมือท าให้เป็นตามเป้าหมายท่ีตวัเองได้
ก าหนดไว้ ซึ่งได้สอดคล้องกับ Locke and Latham (2006) ท่ีกล่าวไว้ว่าเน่ืองจากเปา้หมาย คือผลลพัธ์
ท่ีมีคุณค่าในอนาคต การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรกและมีความส าคญัท่ีสุดในการ
สร้างความแตกตา่ง เป้าหมายเป็นสิ่งท่ีบอกถึงความปรารถนาท่ีจะบรรลจุุดหมายหรือผลลพัธ์ท่ีบคุคล
นัน้ได้ตัง้ไว้ และทัง้นีย้งัได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Krishnasree and Papori (2021) ท่ีกล่าวว่าการ
ตัง้เป้าหมายมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์ของพนักงาน และทัง้นีย้งัสอดคล้องกับจากงานวิจัย
ของ Robert W Lent and Brown (2008) ท่ีพบว่าเป้าหมายและพฤติกรรมท่ีมุ่งเป้าหมาย เป็นหลัก
ส าคญัของการรับรู้และพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการท างานและความพึงพอใจในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การก าหนดท่ีมีความมุ่งมัน่ตอ่ความก้าวหน้าในเปา้หมายการท างานท่ีมีคณุคา่ส่วนบคุคล (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเปา้หมายท่ีใกล้เคียงความจริง และมีความท้าทายซึ่งสามารถบรรลผุลส าเร็จได้) มกัจะน าไปสู่
งาน และความพึงพอใจในชีวิต เม่ืออาจารย์มีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งได้สอดคล้องกบั
แนวคิดทฤษฎีของ The Life-Span, Life-Space Theory of Careers (Hartung, 2013) ในขัน้ของการ
วางรากฐาน (Establishment) (Hartung, 2013; Zacher et al., 2019) เม่ือในช่วงอายุ 31-43 เร่ิมมี
ความสนใจในความก้าวหน้าในอาชีพ ความมัน่คงทางด้านการเงิน ความรับผิดชอบและความท้าทาย
ในอาชีพ โดยสอดคล้องกบัของงานวิจยัประภาพร ถึกกวย (2556) ท่ีพบว่าแรงจูงใจด้านความต้องการ
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ความก้าวหน้าสงูสดุของการศกึษาแรงจงูใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลยั
ศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

การประเมินศกัยภาพเดิมของอาจารย์ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ คือการ
รับรู้ความสามารถความส าเร็จของอาจารย์ในการท างานวิจยัท่ีใช้ในการศึกษาระดบัปริญญาเอก การ
วางแผนและการเตรียมตัวความพร้อมในการเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และน าไปสู่การ
ด าเนินการและการลงมือท าเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจดัการเวลาและการแบ่งเวลาจากงาน
ประจ าเพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รวมไปถึงการดแูลสุขภาพทัง้ร่างกายและจิตใจให้มี
ความสมบูรณ์พร้อมก็มีส่วนท่ีท าให้อาจารย์สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งได้ส าเร็จในครัง้นัน้ โดย
จะพบว่ามีความสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career 
Theory : SCCT) ในโมเดลการด าเนินการด้านอาชีพ (Performance Model ของ R. W. Lent et al. 
(2002) ท่ีได้อธิบายถึงความส าเร็จในอาชีพและความมั่นคงในอาชีพ ว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและการคาดหวังถึงผลลัพธ์ในเชิงบวก ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายในอาชีพ 
ดงันัน้เม่ือบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการคาดหวงัในผลท่ีจะตามมาในเชิงบวกมี
แนวโน้มท่ีจะสร้างเป้าหมายท่ีสูงขึน้ส าหรับตนเอง ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ตู้ด า 
(2557) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อความก้าวหน้าในอาชีพ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีอธิบายถึงว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพันธ์
กับความก้าวหน้าในอาชีพโดยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านทั่วไป ท าให้บุคคลมีแนวทางใน
การท างานท่ีชดัเจน มีความน่าเช่ือถือได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน มีความมั่นใจในการท างานและ
เช่ือว่าตนเองสามารถท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้ ทัง้นีย้ังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสรยา 
สุภาผล and วรรณภา ลือกิตินันท์ (2560) ท่ีพบว่าความเช่ือมั่นในตนเองเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาสายอาชีพอาจารย์ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวุรรณภมูิ 

2. ปัจจัยท่ีเอือ้ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่  
จากผลการวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ปัจจยัภายในท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหนง่ทาง

วิชาการของอาจารย์ใหม ่ 
2.1 ปัจจัยภายในบุคคลท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ใหม ่
คุณลักษณะส่วนบุคคลของอาจารย์ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่งซึ่งในส่วน

คณุลกัษณะสว่นบคุคล จากผลการวิจยัครัง้นีไ้ด้พบว่าอาจารย์ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหนง่ในครัง้นัน้ 
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มีการรับรู้เชิงบวกตอ่การท าการวิจยั ความมุ่งมัน่ตัง้ใจท่ีจะเสนอขอก าหนดต าแหน่ง และการไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ and สัญญา เคณาภูมิ 
(2558) ท่ีพบว่าความคิดเห็นของบคุลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลยัรายภฎัมหาสารคามเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการคือ ความมีวินัยและการพัฒนาตนเองอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุิชยั โกศยัยะวฒัน์ (2551) ท่ีพบว่าปัจจยัส่วนบคุคลท่ี
ท าให้ก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ คือ ความมุ่งมัน่ตัง้ใจส่วนบุคคล เป็นแรงผลกัดนัให้มีการพัฒนา
ตนเองมากขึน้เพ่ือให้ประสบความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภา
นุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน, วันทนีย์ แสนภักดี, and สญัญา เคณาภูมิ (2564) ท่ี
กล่าวว่าวินยัและการพฒันาตนเอง เป็นปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลตอ่การพฒันาสมรรถนะบคุลากร
สายวิชาการ 

การตระหนกัรู้ถึงบทบาทในหน้าท่ีอาจารย์ นอกเหนือจากภาระหน้าท่ีอาจารย์
ได้รับแล้ว การตระหนกัรู้ถึงบทบาทในส่วนของการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการก็เป็นสว่นหนึง่ท่ี
ท าให้อาจารย์ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศรุดา 
ชัยสุวรรณ et al. (2550) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยด้านอาจารย์ท่ีเอือ้ต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ได้แก่ แรงจงูใจ เจตคตติอ่การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการและการพฒันาตนเองด้านวิชาการ และยงั
สอดคล้องกับงานวิจัย จนัทนันท์ จารุโณปถัมภ์ and สญัญา เคณาภูมิ (2558) พบว่าเจตคติต่อ
วิชาชีพมีอิทธิพลตอ่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการของ มหาวิทยาลยัราช
ภฎัมหาสารคามอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยั ของ สมชาย พทัธเสน (2559) 
ท่ีพบว่าการสร้างเจตคติ การสร้างความเช่ือมัน่ และความตระหนกัในตนเองต่อการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เป็นกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ทัง้นีไ้ด้สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภานวุฒัน์ กิตติกรวรานนท์ รัต
นพิมลพลแสน et al. (2564) ท่ีพบว่าเจตคติตอ่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นปัจจยัภายใน
ส่วนบุคคลสามารถน ามาสู่การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ ในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้  

การได้รับการยอมรับนบัถือในอาชีพอาจารย์ คือสิ่งท่ีจะตามมาหลงัจากการท่ี
ได้ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ คือการเป็นท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงอาชีพอาจารย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of need) 
(Maslow, 1943) เก่ียวกับแรงจูงใจโดยท่ีเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีมนุษย์แสดงออกมานัน้เกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ท่ีมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิน้สดุ ซึ่งหนึ่งในความต้องการเหล่านัน้ มี
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ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) รวมอยู่ด้วย ความต้องการการยอมรับนับถือคือ
ต้องการให้ผู้ อ่ืนเห็นคณุคา่ ซึ่งการเห็นคณุคา่เหล่านัน้รวมถึงการเคารพยอมรับตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
ทัง้ด้านความรู้และความสามารถ และยงัสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 
(The Motivation Hygiene Theory), ทฤษ ฎีองค์ประกอบคู่  (Two Factor Theory) (Luthans, 
2011; โชติกา ระโส, 2555; วรรณา อาวรณ์, 2557; สพุรรษา แสนทวีสขุ, 2557) ในปัจจยัจงูใจหรือ
ปัจจยักระตุ้น (Motivation Factors) ท่ีมีเร่ืองของการได้รับการยอมรับนบัถือ (Recognition) ไม่ว่า
จะเป็นจากเพ่ือนร่วมงานหรือบคุคลอ่ืนใด เม่ือท างานได้ประสบผลส าเร็จ การยอมรับแสดงออกมา
ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี หรือการแสดงออกอ่ืนๆท่ีท าให้บุคคลนัน้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจ ส่งผลถึงในการกระตุ้นจูงใจให้ท างานได้ดียิ่งขึน้ และสอดคล้องกับทฤษฎีความ
ต้องการความส าเร็จของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory) (โชติ
กา ระโส, 2555; กรองกาญจน์ ทองสุข, 2554; วรรณา อาวรณ์, 2557)ท่ีกล่าวถึงความต้องการ
ความสัมพันธ์ (Need for Affiliation) บุคคลต้องการการยอมรับ และการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
โดยสอดคล้องกบังานวิจยั ชนิตา รักษ์พลเมือง et al. (2556) ท่ีพบวา่คณาจารย์คิดเห็นวา่การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการจะท าให้ได้รับการยอมรับนบัถือในวงวิชาการ มีความก้าวหน้าในงาน  และยงั
มีส่วนท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัวนิดา พิงสระน้อย (2556) ท่ีกล่าวถึงว่า ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การท าวิจยั
ของบุคลากรสายวิชาการ ปัจจยัแรงจูงใจในการท าวิจยัคือการได้รับการยอมรับนบัถือ การได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรในการประชมุอบรมสมัมนา ได้รับการยอมรับในด้านวิชาการจากเพ่ือนร่วมงาน 
และผู้บงัคบับญัชามกัให้ความเช่ือถือและไว้วางใจผู้ ท่ีมีผลงานวิจยั 

ความต้องการรายได้เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการด ารงชีพ รายได้ในอาชีพ
อาจารย์ท่ียงัไม่ได้มีต าแหนง่ทางวิชาการอาจจะไมเ่พียงพอตอ่การด ารงชีพได้ เม่ือได้ต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์จึงเป็นชอ่งทางหนึง่ในการเพิ่มรายได้ในอาชีพอาจารย์จึงเป็นแรงขบัเคล่ือนเพ่ือเสนอ
ขอก าหนดต าแหน่งดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีกล่าวว่าปัจจัยน าในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการมีความสมัพันธ์ต่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาปัจจยัน าเข้าข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงูสดุคือการทราบวา่เม่ือได้ต าแหนง่ทางวิชาการจะได้รับเงินเดือนประจ าต าแหนง่ จฬุา แสงบรรณ
ทึก and ปรัชญานันท์ เท่ียงจรรยา (2558) และยังสอดคล้องกับ จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ and 
สัญญา เคณาภูมิ (2558) ท่ีกล่าวว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 

2.2 ด้านปัจจัยภายนอกท่ีเอือ้ในการเตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ จากผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่าการมีตวัแบบ มีส่วนช่วยสนบัสนุนท าให้อาจารย์ผู้ เสนอขอ
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ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เน่ืองจากได้เห็นผู้ ท่ีมีความส าเร็จท่ีมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับ
อาจารย์ผู้ ท่ีจะเสนอขอ ท าให้อาจารย์เหล่านัน้ก็สามารถท าได้เหมือนตวัแบบท่ีประสบความส าเร็จคือ
ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จเช่นเดียวกับตวัแบบ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ อัลเบิร์ต แบนดูรา (Bandura, 1977) ท่ีให้ความส าคญัของ
อิทธิพลของตวัแบบ โดยบุคคลเรียนรู้ผ่านการสังเกตจากตวัแบบหรือบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคลนัน้มีความ
ศรัทธา ซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เกิดจาก 2 ปัจจยั คือ 1) การได้รับประสบการณ์ตรง และ 2) การเรียนรู้ผ่าน
จากการสังเกตบุคคลอ่ืน รวมไปถึงยังต้องอาศัยการรับรู้ความสามารถแห่งตนเองอีกด้วย Bandura 
1982, อ้างอิงใน (มารุต พฒัผล, 2554)  

สิ่งช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว จากผลงานวิจัยครัง้นีก้ารได้รับการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนด้านการให้ก าลงัใจ ด้านค่าใช้จ่าย ความเข้าใจท่ีมีให้ต่อหน้าท่ีอาจารย์มีส่วน
ช่วยสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ เสนอขอ สามารถเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ ซึ่งมี
ส่วนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : 
SCCT) ของ R. W. Lent et al. (2002) ในโมเดลท่ี 2 การเลือกอาชีพท่ีให้ความส าคญักับอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนบัสนุนและค่านิยมทางวฒันธรรม เช่น การสนบัสนนุทางการเงิน
และทางอารมณ์ของครอบครัว ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ ชนิตา รักษ์พลเมือง et al. 
(2556) โดยท่ีผลการศกึษาได้กล่าวว่า ครอบครัวและอาจารย์อาวโุสภายในสาขาวิชา เป็นบคุคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการคอ่นข้างมาก และได้สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฉลอง 
สขุทอง and ศริินทิพย์ ไตรเกษม (2561) ท่ีพบว่าการสนบัสนนุจากคนในครอบครัว เป็นปัจจยัด้าน
สขุอนามยัท่ีสง่ผลตอ่การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลยัราชภฎัสริุนทร์ 

สิ่งช่วยเหลือสนบัสนนุจากเพ่ือนอาจารย์ จากผลงานวิจยัครัง้นีไ้ด้พบว่า การ
ได้รับข้อมลู ค าแนะน าท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีส่วนช่วยใน
การเสนอขอต าแหน่งได้ส าเร็จ ซึง่แสดงให้เห็นว่าการมีการสนบัสนนุช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน ก็
สามารถท าให้ย่ืนเสนขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศริน ธารี
เทียน and ศศิธร ลบล า้เลิศ (2557) ท่ีพบว่าแนวทางการปฏิบตัิในการขอต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลาการสายวิชาการ นอกจากท่ีจะเร่ิมจากการศึกษาจากระเบียบคู่มือแนวทางการปฏิบตัิแล้ว 
ยงัมีการสอบถามจากบคุลากรท่ีมีประสบการณ์โดยตรงจากการขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีผ่านมา 
เป็นสว่นชว่ยในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ  

สิ่งช่วยเหลือสนบัสนนุจากผู้บริหาร ในผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา่ผู้บริหารมีส่วน
ช่วยสนับสนุนในการให้ข้อมูลท่ีเอือ้ในการขอก าหนดต าแหน่ง การบริหารจัดการภายใน การ
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ส่งเสริมการเข้าถึงอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการท างานเพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งก็มีความส าคญัไม่
ต่างกัน ทัง้นีไ้ด้สอดคล้องกับ ศรุดา ชัยสุวรรณ et al. (2550) ซึ่งกล่าวว่าปัจจัยท่ีเอือ้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลยัเอกชน ระดบัคณะได้มีการกระตุ้นและให้ก าลงัใจ
อาจารย์ภายในคณะวิชา และในระดบัสาขาวิชามีการจดัและลดภาระงานสอนให้กบัอาจารย์ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนญาวัณย์ เศรษฐพงศ์ (2556) ท่ีพบว่าปัญหาของการขอด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น คือ การขาดการสนบัสนนุด้านเวลา ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกศริน ธารีเทียน and ศศธิร ลบล า้เลิศ (2557) ท่ีกล่าวไว้วา่ ภาระงานท่ี
มีจ านวนมาก ส่งผลตอ่การเตรียมเอกสารหรือการรวบรวมผลงานซึ่งปัญหานีส้่งผลโดยตรงตอ่การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยสอดคล้องกับในงานวิจยัของ จิตราภา กุณฑลบุตร et al. (2562) ท่ี
กล่าวไว้ว่าปัญหาของการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ส่วนมากเป็นเร่ืองภาระงานของ
อาจารย์ซึ่งไม่สอดคล้องกบัการท างานผลงานทางวิชาการ ซึ่งการจดัและลดภาระงานด้านการสอน
เป็นส่วนท่ีสามารถช่วยสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ส าเร็จ นอกจากนีย้ังพบว่าจาก
ผลการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกับงานวิจยัของ ประสิทธชยั เดชข า (2556) ท่ีพบว่าความส าคญัของ
ความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์ และยังได้สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภานุวฒัน์ กิตติกรวรา
นนท์ รัตนพิมลพลแสน et al. (2564) ท่ีพบว่าปัจจยัด้านองค์การ วฒันธรรมองค์การ การส่งเสริม
และสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชาเป็นรูปแบบการพฒันาสมรรถนะบคุลากรสายวิชาการในการเข้าสู่
ต าแหนง่ทางิชาการ 

สิ่งช่วยเหลือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทัง้ด้านการเข้าถึงสารสนเทศท่ี
จ าเป็นตอ่การสืบค้นข้อมลู การให้ทนุสนบัสนนุในการท าวิจยั รวมไปถึงการท่ีมีเงินรางวลัพิเศษเม่ือ
ได้รับต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ทัง้นีไ้ด้สอดคล้องกับ ศรุดา ชัยสุวรรณ et al. (2550) ซึ่งได้
กล่าวถึงปัจจัยท่ีเอือ้ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ด้าน
องค์การ อย่างเช่น วฒันธรรมองค์การ ค่านิยมในการท างานของผู้บริหาร การส่งเสริมสนับสนุน
จากมหาวิทยาลยั ซึง่ก็สอดคล้องกบังานวิจยัของ วนิดา พิงสระน้อย (2556) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีเอือ้
ตอ่การท าวิจยัคือ เงินงบประมาณ สิ่งแวดล้อม วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการวิจยั มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และยงัพบในงานวิจัย
ของ ภาคภูมิ ทะนุดี (2557) ท่ีกล่าวไว้ว่าปัญหาด้านแหล่งข้อมูลวิชาการต่างๆในห้องสมุดของ
มหาวิทยาลยัยงัไม่มีความทนัสมยั และไม่เพียงพอ รวมถึงความสะดวกทางด้านสารสนเทศผ่าน
ระบบออนไลน์ จึงเป็นปัญหาในการจดัท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า และเช่นเดียวกบั
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ในงานวิจยัของ จิตราภา กณุฑลบตุร et al. (2562) ท่ีกลา่วถึงว่าปัญหาท่ีพบของการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้แก่ ปัญหาด้านอาคารสถานท่ีขาด
ห้องปฏิบัติการส่งผลถึงการผลิตผลงานวิชาการ การสนับสนุนทางสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ
สืบค้นข้อมูล ด้านทุนและทุนสนับสนุนในการวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากมีทุน อุปกรณ์ สถานท่ี 
วสัดอุุปกรณ์ท่ีเอือ้อ านวยความสะดวกต่อการท าผลงานทางวิชาการให้กบัอาจารย์ก็สามารถเป็น
ส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
จนัทร์เพ็ญ มีนคร (2557) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยในการท านายท่ีมีความเข้มข้นสูงสุดนัน้ในการพัฒนา
ทางด้านวิชาการของอาจารย์ด้านงานวิจยั โดยเฉพาะการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัส่งผลตอ่การ
พฒันาทางด้านวิชาการของอาจารย์เพิ่มขึน้ เชน่ การจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ส าหรับในด้านงานวิจยั การได้รับทุนสนบัสนุนงานวิจัย 
การจดัท าบทความวิจยัลงในวารสาร ได้รับการน าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุวิชาการ ทัง้ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และพบว่ายงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ Robert W Lent and Brown 
(2008) ท่ีกล่าวว่าการสนับสนุนและอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมายและ
ประสิทธิภาพ เช่น การรับรู้ถึงการสนบัสนุนขององค์กร การจดัเตรียมเง่ือนไข สามารถเป็นแหล่ง
ส าคัญของความพึงพอใจในงานได้ ทัง้นีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ กลีบบัว and 
ศภุมาส ชมุแก้ว (2020) ท่ีกล่าววา่เม่ือบคุคลรู้สึกว่าได้รับการสนบัสนนุ การจัดสรรทรัพยากรท่ีช่วย
ท าให้เป้าหมายของบุคคลนัน้ได้ส าเร็จ นอกจากท าให้บุคคลเหล่านัน้มีความพึงพอใจแล้ว การ
สนบัสนนุหรือทรัพยากรท่ีได้รับก็สามารถเพิ่มความรู้สึกในการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ท าให้เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ส าเร็จ และท้ายท่ีสดุสง่ผลให้บคุคลนัน้เกิดความพงึพอใจในเร่ืองท่ีท าได้ 

ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั ระบบการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลยั การจดัอบรม การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การสมัมนาเพ่ือส่งเสริม
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมีส่วนเอือ้ประโยชน์ตอ่การขอก าหนดต าแหน่งซึ่งระบบเหล่านีมี้ส่วน
ช่วยสนับสนุนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ จนัทนันท์ จารุโณป
ถมัภ์ and สญัญา เคณาภูมิ (2558) ท่ีกล่าวว่าแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนนุบคุลากรเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการจากหน่วยงาน โดยการพฒันาระบบกลไกสนบัสนนุ เช่น ระบบพ่ีเลีย้ง และ
ยังถูกพูดถึงในงานวิจัยของ มนญาวัณย์ เศรษฐพงศ์ (2556) ท่ีว่ามหาวิทยาลัยควรมีการให้
ค าปรึกษากบัอาจารย์ท่ีขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เช่นการมีระบบพ่ีเลีย้ง ซึ่งมีส่วนท่ีสอดคล้อง
กับในงานวิจัยของลลิดา วชัรศิริธรรม and ปิยพงษ์ สุเมตติกุล (2016) ท่ีได้ศึกษาความต้องการ
วิธีการให้การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการของ
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อาจารย์มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิตท่ีพบว่า อาจารย์โดยส่วนใหญ่เลือกวิธีการนิเทศแบบให้ค าชีแ้นะ 
เพราะเน่ืองจากต้องการให้มีหวัหน้างาน หรือผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในการท าวิจยั กระตุ้น
และสอนให้ท างานเป็นไปตามขัน้ตอน จนกระทั่งส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จิตราภา กณุฑลบตุร et al. (2562) ท่ีกล่าวว่าการขาดผู้ เช่ียวชาญหรือวิทยากรท่ีให้ค าแนะน า
ในการจดัท าผลงานทางวิชาการ ท าให้การย่ืนเสนอขอผลงานเกิดความยากล าบากเน่ืองจากไม่มี
ผู้ให้ค าแนะน าท่ีถกูต้อง จงึสง่ผลให้ผลงานท่ีสง่ไปต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครัง้ 

3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการวิจัย ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะจากกงานวิจัย 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

ปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบตั ิ
1. จากผลการวิจยัในครัง้นีพ้บวา่กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ของอาจารย์ใหม่ได้ส าเร็จ พบว่ามีปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกท่ีท าให้อาจารย์
สามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งได้ส าเร็จ ดงันัน้ส าหรับอาจารย์ใหม่ท่ีก าลังจะเตรียมตวัในการย่ืน
เสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถน าข้อค้นพบจากงานวิจยัครัง้นีน้ าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือ
เพิ่มพูนคุณสมบตัิท่ีจ าเป็น ทัง้ในด้านปัจจยัภายในของตนเอง เช่น ส่งเสริมความรู้สึกเชิงบวกต่อ
การวิจยั ความมุ่งมัน่ตัง้ใจของตนเองท่ีมีต่อการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง การมองโลกในแง่ดี การ
ตระหนักรู้ถึงบทบาทในหน้าท่ีอาจารย์ โดยอาจจะมองถึงความท้าทายและเป็นการแสดงถึง
ศกัยภาพของตนเอง และเช่นเดียวกันกับปัจจัยภายนอกท่ีไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมท่ีไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว เพ่ือนอาจารย์ องค์กรระดับคณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ือสนบัสนนุหรือช่วยเหลือสนบัสนนุในการ
เสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ได้ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ขวญัก าลังใจ 
สนบัสนนุถึงวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี หรือการจดัสรรเวลาภายในคณะ สถาบนั ส านกั ท่ีมีส่วนส าคญั
ตอ่การเตรียมความพร้อมในการเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

2. ในส่วนของคูมื่อ อาจารย์ผู้ ท่ีเตรียมตวัเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สามารถน า
คู่มือเพ่ือใช้ในการประเมินทัง้ตวัอาจารย์ หรือแม้กระทัง่กับภาควิชา หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
สามารถน าไปสร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้กับอาจารย์ท่ีเตรียมตัวเสนอขอต าแหน่ง  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เพ่ือสามารถเสนอขอก าหนดต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้อยา่งส าเร็จ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
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1. การวิจัยครัง้นีไ้ด้ด าเนินการในศึกษาถึงกระบวนการและปัจจัยท่ีเอือ้ในการเข้าสู่
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงต าแหน่งเดียว ซึ่งการศึกษาครัง้ต่อไปอาจด าเนินการศึกษาถึง
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในเข้าสูต่ าแหนง่ รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์  

2. การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการน าคูมื่อท่ีได้ร่างขึน้มานัน้ น าไปสู่การปฏิบตัิและติดตาม
ผลของการใช้คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ กรณีการเสนอขอต าแหน่ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
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ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 
วตัถปุระสงค์ เพ่ืออธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ในการตรียมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ใหม ่

ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 
ค าถามที่ปรับปรุง

ใหม่ 

โดยน าแนวคดิทฤษฎี The Life-Span, Life-Space Theory of Careers 
ค าถามหลัก คือ การเข้าสู่อาชีพอาจารย์ 
1 รบกวนท่านช่วยเลา่ให้ฟังถงึการเข้าสูอ่าชีพ

อาจารย์ 

2 0.67 ใช้ได้  

2 เพราะเหตใุด ท าให้ท่านอยากมาเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลยั 

1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาปรับข้อ
ค าถามเป็น การเข้า
สูอ่าชีพอาจารย์ 
เป้าหมายในการ
ท างานของท่านคือ
อะไร 

3 ท่านมีการวางแผนในอาชีพอาจารย์นีอ้ย่างไร 3 1.00 ใช้ได้  

4 ท่านมีการตัง้เป้าหมายในอาชีพอาจารย์นี ้
อย่างไร 

3 1.00 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎี The Life-Span, Life-Space Theory of Careers 
ค าถามหลัก คือ การปรับตัวในอาชีพอาจารย์ 

5 ในช่วงตอนท่ีมาปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ใหมใ่นมหาวิทยาลยัแห่งนี ้บริบทและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของคณะ/
สถาบนั/ส านกัเป็นอย่างไร 

2 0.67 ใช้ได้  

6 ท่านมีการปรับตวัตอ่อาชีพนีอ้ย่างไร 1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาปรับข้อ
ค าถามเป็น ช่วงท่ี
ท่านเร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ี
อาจารย์ใหม ่ท่าน
ต้องปรับตวัในเร่ือง
อะไรบ้าง  
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ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 
ค าถามที่ปรับปรุง

ใหม่ 

7 ท่านพบปัญหาและอปุสรรคในการท างาน
บ้างหรือไม ่และมีวิธีการจดัการกบัปัญหา
และอปุสรรคนัน้อย่างไร 

2 0.67 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎี The Life-Span, Life-Space Theory of Careers 
ค าถามหลัก คือ ความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ 

8 ความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์ใน
ความหมายของท่านคืออะไร 

1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาปรับข้อ
ค าถามเป็นท่านให้
ความหมายตอ่
ความก้าวหน้าใน
อาชีพอาจารย์คือ
อะไร/อย่างไร 

9 การย่ืนขอผศ. ท่านอาจารย์คิดวา่ ถ้าเทียบ
กบัความส าเร็จในชีวิตแล้ว มนัอยู่ในระดบัใด
ของชีวิต 

0 0 ตดัออก พิจารณาตดัข้อ
ค าถามนีอ้อก 

10 แล้วการที่ท่านอาจารย์ได้ ผศ. อาจารย์มอง
วา่มนัเป็นความส าเร็จในวิชาชีพอาจารย์
อย่างไร 

2 0.67 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ การเตรียมตัวอย่างไรในการขอต าแหน่ง ผศ. 
11 ท่านได้เตรียมตวัอย่างไรในการขอต าแหน่ง 

ผศ.  
ณ เวลาขณะนัน้ 

2 0.67 ใช้ได้  

12 ท่านได้ศกึษาหาข้อมลูการขอต าแหน่ง ผศ.
อย่างไร 

2 0.67 ใช้ได้  

13 เม่ือท่านจะขอต าแหน่ง ผศ. ทา่นเตรียมตวั
อย่างไรในขณะท่ีท่านเป็นอาจารย์ใหม่ 

2 0.67 ใช้ได้  

14 ท่านด าเนินการอย่างไรในการขอต าแหน่ง 
ผศ. 

2 0.67 ใช้ได้  
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ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 
ค าถามที่ปรับปรุง

ใหม่ 

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ เป้าหมายในการด าเนินการ 
15 ในการตดัสินใจท่ีจะขอต าแหนง่ ผศ. สิ่งใด/

หรืออะไรท่ีท าให้ท่านขอต าแหน่งดงักลา่ว 
1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาเพ่ิมค าถาม

ในการซกั คือ สิ่งใด
เป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้
ตดัสินใจขอต าแหน่ง 
ผศ. 

16 ท่านอาจารย์คิดวา่ต าแหน่ง ผศ. แสดงถงึ
เป้าหมายในการท างานของท่านหรือไม ่
อย่างไร 

1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาข้อค าถาม
เป็น การมีต าแหน่ง 
ผศ. ท่านอาจารย์คิด
วา่แสดงถงึเป้าหมาย
ของการท างานของ
ท่านอย่างไร 

17 การได้รับต าแหน่ง ผศ. เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่
ท่านอย่างไร 

2 0.67 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ การด าเนินการในการขอผศ. ครัง้นัน้ 

18 ท่านอาจารย์ได้วางแผนอย่างไรในการขอ 
ผศ. ครัง้นัน้ 

2 0.67 ใช้ได้  

19 เม่ือท่านอาจารย์มีการวางแผนแล้ว ท่านท า
อย่างไรให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

3 1.00 ใช้ได้  

20 ท่านอาจารย์ได้รับการสนบัสนนุทางด้าน
ตา่งๆอย่างไรบ้าง 

3 1.00 ใช้ได้  

21 สิ่งใดท่ีเป็นอปุสรรค ท่ีท าให้ท่านอาจารย์รู้สกึ
ยากล าบากในการเตรียมตวัการขอต าแหน่ง 
ผศ. มีอะไรบ้าง 

3 1.00 ใช้ได้  

22 จากอปุสรรคท่ีท่านอาจารย์เลา่มา ท่านอาจารย์
มีวิธีการจดัการกบัอปุสรรคนัน้อย่างไร 

3 1.00 ใช้ได้  

 



  134 

ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 
ค าถามที่ปรับปรุง

ใหม่ 

23 ในขณะท่ีท่านอาจารย์ด าเนินการขอ ผศ. นัน้ 
ท่านมีการก ากบัติดตามอย่างไร 

3 1.00 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ กระบวนการใดที่จะท าให้ผู้ที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการได้ประสบความส าเร็จ 

24 สิ่งใดท าให้ท่านอาจารย์สามารถย่ืนขอ ผศ.
ได้ส าเร็จ 

2 0.67 ใช้ได้  

25 ท่านอาจารย์คิดวา่กระบวนการใดท่ีท าให้
ท่านย่ืนขอ ผศ. ได้ส าเร็จ 

0 0.00 ตดัออก พิจารณาตดัข้อ
ค าถามนีอ้อก 

26 ท่านอาจารย์ได้รับการสนบัสนนุจากแหลง่
ใดบ้าง 

2 0.67 ใช้ได้  

27 สิ่งส าคญัท่ีท าให้ท่านสามารถขอต าแหน่ง 
ผศ. ได้ส าเร็จคืออะไร 

2 0.67 ใช้ได้  

28 ท่านอาจารย์ได้พบปัญหาและอปุสรรค
ระหวา่งกระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ

หรือไมอ่ย่างไร, และมีวิธีการจดัการกบั
อปุสรรคเหลา่นัน้อย่างไร 

1 0.33 ปรับปรุง พิจารณาตดัข้อ
ค าถามนีเ้น่ืองจากมี
ความซ า้ซ้อนของ
การถามอยู่ในหลาย
สว่น 

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ การประเมินตนเอง 
29 ท่านมีการประเมินตนเองในการขอต าแหน่ง 

ผศ. ครัง้นัน้อย่างไร 
2 0.67 ใช้ได้  

โดยน าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อาชีพทางสังคม (Social Cognitive Career Theory : SCCT) 
ค าถามหลัก คือ สิ่งใดภายในที่ท าให้ท่านขอต าแหน่ง ผศ. ได้ส าเร็จ 

30 ท่านอาจารย์คิดวา่สิ่งใดภายในท่านอาจารย์
เองท่ีท าให้ขอต าแหน่ง ผศ. ได้ส าเร็จ 

2 0.67 ใช้ได้  

 
หมายเหตุ : ทัง้นีผู้้ วิจัยเรียงล าดบัของข้อค าถาม และปรับข้อค าถามตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมมากขึน้ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบเคร่ืองมือ (คู่มือ) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง  คณะศกึษาศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา สมบตัวิฒันา สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. นางสาวณฐัภาส ถาวรวงษ์   หวัหน้างานพฒันาทรัพยากรบคุคล 
      สว่นทรัพยากรบคุคล  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒ ิของคู่มือ 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒขิองคู่มือ 
วัตถุประสงค์ : ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้ 

อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการมีการประเมินศกัยภาพตนเองก่อนการเสนอขอ 

ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC 
แปล
ผล 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.1 ทา่นมกีารประเมินถงึศกัยภาพตนเองในการขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ เปรียบเทียบประสบการณ์เดิมที่ผา่นมาจากการท าวจิยัมาในระดบั

ปริญญาเอกได้ส าเร็จ 
➢ ทบทวนศกัยภาพทางด้านตา่งๆ ของตวัทา่นเอง เช่น ทางด้านการ

วางแผนในการสอน การวางแผนในการท างานวจิยั ฯลฯ 
➢ ทา่นมีทศันคติเชิงบวกตอ่การท างานวจิยั 
➢ ทา่นไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคในการท างานเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จในการ

เสนอขอ ผศ. ได้ส าเร็จ 
➢ ทา่นมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ เปรียบเทียบความสามารถทีค่ล้ายคลงึระหวา่งอาจารย์ที่ขอต าแหนง่
ทางวชิาการได้ส าเร็จกบัตวัทา่นเอง 

➢ ทา่นมีตวัแบบที่ท าให้ทา่นรับรู้ถงึความสามารถที่คล้ายคลงึระหวา่งตวั
ทา่นกบัอาจารย์ต้นแบบท่ีขอต าแหนง่ได้ส าเร็จ 
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ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.2 ทา่นทบทวนถึงข้อดีที่ได้จากการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ ทา่นรับรู้วา่การเข้าสูต่ าแหนง่ ผศ. คือหนึง่ในเส้นทางก้าวหน้าใน

อาชีพอาจารย์ 
➢ ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ ผศ. แล้ว ท าให้เป็นท่ียอมรับนบัถือใน

อาชีพมากยิ่งขึน้ 

➢ ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ ผศ. ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้ 
1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.3 ทา่นมกีารก าหนดเปา้หมายในอาชีพ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

 ใช ่
 ไมใ่ช่ (หากทา่นตอบวา่ “ไมใ่ช่” ให้ทา่นด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบตัิ) 

➢ มองถงึเปา้หมายในอาชีพอาจารย์ คือ ต าแหนง่สงูสดุเทา่ที่ทา่น
สามารถท าได้ 

➢ มองวา่การท าต าแหนง่ทางวิชาการ คือเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหนง่ ผศ. ท าให้มีรายได้เพิม่มากขึน้ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.4 ทา่นมกีารวางแผนในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

 ใช ่
 ไมใ่ช่ (หากทา่นตอบวา่ “ไมใ่ช่” ให้ทา่นด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบตัิ) 
➢ ทา่นได้เตรียมและวางแผนในเร่ืองการสอนและเอกสารประกอบการ

สอน 
➢ ทา่นมีรายวิชา และเอกสารประกอบการสอน ที่สามารถน ามายื่น

เสนอขอผศ. ได้ 
➢ ทา่นได้เตรียมและวางแผนในการท างานวิจยัเพื่อเสนอขอต าแหนง่ 

ผศ. 

➢ ทา่นมีหวัข้อ เค้าโครงงานวจิยั เพือ่สามารถท างานวจิยัเพื่อเสนอขอ
ต าแหนง่ ผศ. ได้ 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
1.5 เพื่อนอาจารย์ของทา่นให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการได้ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ ทา่นได้รับค าแนะน าจากเพื่อนอาจารย์ของทา่นในการขอต าแหนง่ 

ผศ. 
➢ ทา่นได้ข้อมลูจากเพื่อนอาจารย์ของทา่นในการขอต าแหนง่ ผศ. 

➢ ทา่นได้ตวัอยา่งเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ จากเพื่อนอาจารย์ของทา่น 
ในการเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 
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ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
1.6 ทา่นได้รับข้อมลู ค าแนะน า และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ จากหนว่ยงานท่ีทา่นสงักดั 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทางปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 
➢ ค้นหาหรือสอบถามข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์หรือสิง่ที่จ าเป็น

ตอ่การพฒันางานวจิยัที่ทา่นก าลงัจะท า 
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ข้อ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
1.7 ทา่นได้รับข้อมลู ค าแนะน าทีเ่ก่ียวข้องกบัต าแหนง่ทาง
วิชาการจากมหาวิทยาลยั เช่น หน้า website, การปฐมนิเทศ, 
การจดัอบรม ฯลฯ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่ 

ผศ. 
เนือ้หาการประเมิน 
1.8 ทา่นสามารถเข้าถึงอปุกรณ์ ทรัพยากร รวมไปถงึการสบืค้น
ข้อมลูในห้องสมดุได้อยา่งสะดวก และสิง่ตา่งๆทีจ่ าเป็นตอ่การ
เสนอขอ ฯลฯ 

1 0.33 ตดัออก 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบติั) 
➢ สอบถามข้อมลูในการเข้าถึงอปุกรณ์ หรือสิง่ตา่งๆทีจ่ าเป็น

ตอ่การเสนอขอจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การขอต าแหนง่ ผศ. มาก่อน 
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วตัถปุระสงค์ : ในชว่งด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ผู้ เสนอ

ขอมีการทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.1 ทา่นมกีารทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่ 

ผศ. 
2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.2 ทา่นมกีารจดัเตรียมวิชาที่สอน และวางเค้าโครงการสอน เพื่อ
เสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัค าจ ากดัความของ

เอกสารประกอบการสอน 
➢ ศกึษาเพิม่เตมิจากรูปแบบการเขยีนเอกสารประกอบการสอน 

จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ 
ผศ. มาก่อน 
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ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.3 เพื่อนทา่นได้ให้ค าแนะน าทีเ่ก่ียวข้องกบัเอกสารประกอบการ
สอน เพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็เก่ียวกบัค าจ ากดัความของ

เอกสารประกอบการสอน 
➢ ศกึษาเพิม่เตมิจากรูปแบบการเขยีนเอกสารประกอบการสอน 

จากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ 
ผศ. มาก่อน 

2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.4 ทา่นจดัเตรียมการวางเค้าโครงงานวิจยั เพื่อเสนอขอต าแหนง่
ทางวชิาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ ศกึษาเนือ้หาของเค้าโครงที่ทา่นสนใจ ท่ีมีมาจากความชอบ

สว่นตวั หรือมาจากการศกึษาในระดบัปริญญาเอก 
➢ สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผศ. ที่ส าเร็จมา

ก่อนถึงงานวิจยั 
➢ สบืค้นข้อมลูจากอินเทอร์เนต็ 
➢ เปรียบเทียบระหวา่งงานท่ีเคยท ามาจากประสบการณ์ที่ผา่น

มาจากงานวิจยั 



  145 

 

ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.5 ทา่นมกีารจดัการเวลาการท างานได้อยา่งเหมาะสม เพื่อ
สามารถด าเนินการขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผศ. ส าเร็จมา

ก่อน ถึงเร่ืองการบริหารจดัการเวลา 
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ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

2.ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
2.6 ทา่นมกีารดแูลสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจอยา่งเหมาะสม 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ ออกก าลงักาย หรือหากิจกรรมเพือ่ผอ่นคลายทัง้ร่างกาย 
➢ สอบถามผู้ที่มีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผศ. ที่ส าเร็จมา

ก่อนถึงการดแูลสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจ 
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ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

     ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 
 ค าชีแ้จงส่วนที่ 2 : ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ สามารถประเมินตวัทา่นเองตามเนือ้หาการ
ประเมินและด าเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ดงันี ้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้การสนับสนุนทางด้านต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ในส่วนนีผู้้บริหารจาก
คณะ/สถาบัน/ส านัก ให้ข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
3.1.ทา่น (ผู้บริหารจากคณะ/สถาบนั/ส านกั) ให้ข้อมลู และอปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องกบัการเสนอขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ จดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 
➢ จดัให้อาจารย์ใหมไ่ด้พบปะพดูคยุกบัผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

ขอต าแหนง่ ผศ. ภายในคณะ/สถาบนั/ส านกั 
➢ จดัหาอปุกรณ์ที่จ าเป็นในการชว่ยสง่เสริมพฒันางานวจิยั 
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ข้อ ข้อค าถาม คะแนน รวม IOC แปลผล 

3. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เนือ้หาการประเมิน 
3.2.ทา่น (มหาวิทยาลยั) ได้รับข้อมลู ค าแนะน าทีเ่ก่ียวข้องกบั
ต าแหนง่ทางวิชาการจากมหาวิทยาลยั เช่น หน้า website, การ
ปฐมนิเทศ, การจดัอบรม ฯลฯ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ จดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอขอต าแหนง่ ผศ. 
➢ มีการจดัอบรมเร่ืองการขอต าแหนง่ทางวิชาการ เพื่อสร้างการ

รับรู้และความเข้าใจ 
➢ จดัหาพีเ่ลีย้ง หรือคลนิิกการให้ค าปรึกษาด้านการขอต าแหนง่

ทางวชิาการโดยเฉพาะ 
3. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
เนือ้หาการประเมิน 
3.3 ทา่น (มหาวิทยาลยั) มีการสนบัสนนุทางด้านตา่งๆ เช่น การ
เข้าถงึข้อมลูอปุกรณ์ทีม่ีจ าเป็นตอ่การเสนอขอ ฯลฯ 

2 0.67 ใช้ได้ 

ผลการประเมินและแนวทางปฏิบัต ิ

  ใช่ 

  ไมใ่ช่ (หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ใหท่้านด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบติั) 
➢ จดัเตรียมอปุกรณ์ทีม่ีความจ าเป็นตอ่การเสนอขอ 
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 “คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์: กรณีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

     วัตถุประสงค์ 

     -  เพ่ือให้อาจารย์ผู้ เสนอขอสามารถเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการได้ 
     ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ 
     คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ เพ่ือการเสนอขอต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ประกอบด้วยขัน้ตอนและแนวทางการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม โดยเหมาะส าหรับอาจารย์
ท่ีมีความสนใจในการเข้าสู่ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 
     ค าจ ากัดความ 
     1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีมีความประสงค์ในการเสนอขอใน
ระดบัต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเพ่ือเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     ค าชีแ้จง 
     คู่มือนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) ข้อมลูในคูมื่อนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจยัท่ีศกึษาถึง
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และเป็นค าแนะน า
และแนวทางเพ่ือสามารถย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ท่านประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ใหม่ โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีท่านประเมินว่าท่านมี หากท่านไม่มีตามข้อ
เหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าท่ีได้ระบไุว้ในคูมื่อฉบบันี ้
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     ส าหรับอาจารย์ใหม่ที่มีความสนใจในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค าชีแ้จง : อาจารย์ใหม่ผู้ ท่ีมีความสนใจในการเสนอขอต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) 
สามารถประเมินตนเองตามเนือ้หาการประเมินและหากไม่มีท่านสามารถด าเนินการตาม
ค าแนะน าเพ่ือเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 
1.1 ด้านการก าหนดเปา้หมายในอาชีพ  ทา่นก าหนดเปา้หมายในอาชีพอยา่งชดัเจน 

 ทา่นคิดวา่การท าต าแหนง่ทางวิชาการ คือเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

 ทา่นมีการก าหนดเปา้หมายในอาชีพอาจารย์ คือ 
ต าแหนง่ในสายวิชาการสงูสดุเทา่ท่ีท่านสามารถท า
ได้ 

สรุปโดยรวมของการก าหนด
เป้าหมาย 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 3 ข้อ แสดงถึงวา่ท่านได้มีการก าหนด
เปา้หมายในอาชีพท่ีชดัเจนเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสูก่ารเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
ทบทวนถึงข้อดีของการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
เชน่ การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เป็นหนึง่
ในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ, การเป็นท่ียอมรับ
ในแวดวงวิชาการ, มีรายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้จากการ
ได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.2 ด้านการทบทวนถึงข้อดีท่ีได้จาก
การเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ทา่นรับรู้วา่การเข้าสู่ต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
คือหนึง่ในเส้นทางของความก้าวหน้าในอาชีพ
อาจารย์ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์
แล้ว ท าให้เป็นท่ียอมรับนบัถือในอาชีพมากยิ่งขึน้ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึน้ 

 ทา่นรับรู้วา่การได้รับต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
เป็นพืน้ฐานในการก้าวสูต่ าแหนง่ รอง
ศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ 

สรุปโดยรวมของการทบทวน 
ถงึข้อดี 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1- 4 ข้อ  แสดงถึงวา่ท่านได้มีรับรู้ถึงข้อดี
ของการเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้
1. เม่ือทา่นได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทา่น
จะมีรายได้ท่ีเพิ่มมากขึน้ 
2. เม่ือทา่นได้รับต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท า
ให้ทา่นเป็นท่ียอมรับนบัถือในอาชีพมากยิ่งขึน้ 
3. การได้รับต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แสดงถึง
ศกัยภาพของผู้ เสนอขอต าแหนง่เอง ทางด้านการ
สอนและทางด้านผลงานทางวิชาการเป็นท่ี
ประจกัษ์ 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.3 ด้านการประเมินถึ งศักยภาพ
ตนเองในการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ทา่นมีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นรับรู้วา่ทา่นมีศกัยภาพในการขอต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ 

 ทา่นได้ทบทวนศกัยภาพทางด้านตา่ง ๆ ของตวั
ทา่นเอง ได้แก่ ทางด้านการวางแผนในการสอน 
การวางแผนในการท างานวิจยั ฯลฯ 

 ทา่นได้มีการเปรียบเทียบประสบการณ์เดมิท่ีผา่น
การท าวิจยัในระดบัปริญญาเอกได้ส าเร็จ 

 ทา่นมีทศันคตเิชิงบวกตอ่การท างานวิจยั 

 ทา่นไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคในการท างานเพ่ือให้
บรรลผุลส าเร็จในการเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 

 ทา่นมีตวัแบบท่ีท าให้ทา่นรับรู้ถึงความสามารถท่ี
คล้ายคลงึกนัระหวา่งตวัทา่นกบัอาจารย์ต้นแบบท่ี
ขอต าแหนง่ได้ส าเร็จ 

สรุปโดยรวมของการประเมิน 
ถงึศักยภาพตนเอง 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1- 4 ข้อ  แสดงถึงวา่ท่านได้มีรับรู้ถึงข้อดี
ของการเสนอขอต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ท่านสามารถเปรียบเทียบความสามารถท่ี
คล้ายคลงึกนัระหวา่งอาจารย์ท่ีขอต าแหนง่ทาง
วิชาการได้ส าเร็จกบัตวัทา่นเอง 
2. ท่านเปรียบเทียบประสบการณ์เดมิท่ีผา่นจาก
การท าวิจยัในระดบัปริญญาเอกได้ส าเร็จ ทางด้าน
ผลงานทางวิชาการ 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.4 ด้านการวางแผนในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ด้านการสอน 

 ทา่นมีการทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการ
เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ทา่นเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ท่ีทา่นจะใช้
ย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เป็นอยา่ง
ดี 

 ทา่นมีการศกึษาถึงรายละเอียดของรูปแบบการ
จดัท าเอกสารประกอบการสอน ตามข้อบงัคบัหรือ
ประกาศท่ีทา่นจะเตรียมเสนอขอ 

 ทา่นได้เตรียมและวางแผนในเร่ืองการสอนและการ
ท าเอกสารประกอบการสอน 

 ทา่นมีรายวิชา และเอกสารประกอบการสอน ท่ี
สามารถน ามาย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ได้ 

สรุปโดยรวมของการวางแผน 
ด้านการสอน 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 4 ข้อ  แสดงถึงวา่ทา่นได้มีการวางแผน
ด้านการสอนในการเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทา่นควรมีการวางแผนเร่ืองเอกสารประกอบการสอน
ในกรณีท่ีมีผู้สอนร่วมในรายวิชา ถึงการแบง่สดัสว่นท่ี
ชดัเจนเพ่ือน ามาเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
2. ทา่นศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิรูปแบบการเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน จากเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการขอต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์มา
ก่อน 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

สรุปโดยรวมของการวางแผน 
ด้านการสอน 

3. ทา่นศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิรูปแบบการเขียน
เอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ท่ีทา่นเตรียมเสนอขอต าแหนง่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 

1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.5 ด้านการวางแผนในการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ด้านผลงานทางวิชาการท่ีใช้ยื่นเสนอขอ 

 ทา่นมีการทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจในการ
เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 ทา่นเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ท่ีทา่นจะใช้
ย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เป็นอยา่ง
ดี 

 ทา่นได้เตรียมและวางแผนในการท างานวิจยัเพ่ือ
เสนอขอต าแหนง่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีหวัข้อ โครงงานวิจยั เพ่ือน ามาท างานวิจยัใน
การเสนอขอต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 ทา่นมีการเตรียมการเผยแพร่ผลงานตามแหล่งการ
เผยแพร่ท่ีระเบียบได้ก าหนดไว้ 

 ทา่นมีผลงานทางวิชาการตามจ านวนท่ีกฎ 
ระเบียบ ข้อบงัคบัฯ ได้ก าหนดไว้ 

สรุปโดยรวมของการวางแผน 
ด้านผลงานทางวิชาการท่ีใช้ยื่น

เสนอขอ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 4 ข้อ  แสดงถึงวา่ทา่นได้มีการวางแผน
ด้านผลงานทางวิชาการท่ีใช้ย่ืนเสนอขอในการ
เสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

สรุปโดยรวมของการวางแผน 
ด้านผลงานทางวิชาการท่ีใช้ยื่น

เสนอขอ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้
1. วางแผนเร่ืองการท าวิจยั เร่ิมต้นจากเร่ืองท่ีมีความ
สนใจท่ีตอ่เน่ืองมาจากปริญญาเอก 
2. การท าวิจยั ศกึษาถึงเร่ืองขอเร่ืองทนุในการท า
วิจยั ออกแบบงานวิจยัให้มีความชดัเจน เพ่ือขอทนุ
การวิจยัไดh 
3. ในกรณีท่ีมีผลงานวิจยัอยู่แล้ว สามารถดถูึง
ความเก่ียวข้องของงานวิจยัท่ีท าเสร็จแล้ว กบัสาขา
ท่ีเสนอขอวา่มีความสอดคล้องกบัสาขาท่ีเสนอขอ
หรือไม ่
4. ในกรณีท่ีผลงานจะต้องน าไปเผยแพร่ในวารสาร 
การค านงึถึงวารสารท่ีใช้เวลาในการตอบรับและ
ฐานข้อมลูวารสาร ตามกฎเกณฑ์ ประกาศ 
ข้อบงัคบั ท่ีทา่นเตรียมเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 
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1. ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

1.6 ด้านข้อมลู ค าแนะน า ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 เม่ือทา่นมีข้อสงสยั เพ่ือนร่วมงานของทา่นได้ให้ 
ค าแนะน า เร่ืองการกรอกข้อมลูในเอกสารตา่ง ๆ เชน่ 
แบบประวตัิ ก.พ.อ., การนบัชัว่โมง การนบัหน่วยกิต, 
การเขียนเอกสารประกอบการสอน การเตรียม
เอกสารตา่ง ๆ ในการย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

 เม่ือทา่นท่ีข้อสงสยั เพ่ือนร่วมงานของทา่นได้ให้
ตวัอยา่งเอกสาร เชน่ แบบประวตั ิก.พ.อ.,  ตวัอยา่ง
เอกสารประกอบการสอน, ข้อมลูผู้ขอรับประเมิน, 
ตวัอยา่งการเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนเสนอขอต าแหนง่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

สรุปโดยรวมของด้านข้อมูล 
ค าแนะน า ที่เก่ียวข้องกับการขอ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 2 ข้อ แสดงถึงวา่ท่านได้มีการวางแผน
ด้านผลงานทางวิชาการท่ีใช้ย่ืนเสนอขอในการเสนอ
ขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้
1. ท่านสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีคณะหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเร่ืองการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
2. ท่านสามารถศกึษาเพิ่มเติมจากแหลง่ข้อมลูหน้า
เว็บไซต์การขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จาก
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั ถึงรายละเอียดของ
ข้อบงัคบั, ประกาศ, ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
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2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

2.1 ด้านเอกสารท่ีสง่ประกอบการขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ตาม
เกณฑ์ข้อบงัคบัฯ และจ านวนท่ีทา่นได้
เลือกเสนอขอ 

 ทา่นได้กรอกแบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03  

 ทา่นได้มีเอกสารประกอบการสอน, ข้อมลูผู้ขอรับการ
ประเมิน, เอกสารรับรองภาระงานสอน  

 ทา่นมีผลงานทางวิชาการท่ีใช้ย่ืนเสนอขอต าแหนง่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

 ทา่นมีแบบแสดงหลกัฐานการมีสว่นร่วมตามผลงาน
ท่ีใช้ย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีเอกสารรับรองวารสารทางวิชาการ 

 ทา่นมีแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

 ทา่นมีแบบรับรองจริยธรรมการวิจยัในคนและสตัว์ 

สรุปโดยรวมของด้านเอกสารที่ส่ง
ประกอบการขอต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 7 ข้อ แสดงถึงวา่ท่านได้มีการด าเนินการ
ด้านเอกสารใช้ย่ืนเสนอขอในการเสนอขอต าแหนง่
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน าดงัตอ่ไปนี ้

1.ทา่นสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีคณะหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเร่ืองการขอต าแหนง่ทาง
วิชาการ 
2. ท่านสามารถศกึษาเพิ่มเติมจากแหลง่ข้อมลูหน้า
เว็บไซต์การขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ จาก
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั 
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2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

2.2 ด้านการจดัการเวลาท่ีเหมาะสม  ทา่นแบง่เวลาท่ีชดัเจนจากการท างาน เชน่ หลงั
เลิกงาน หรือในชว่งเวลาท่ีทา่นไมมี่ภาระงานด้าน
อ่ืน เพ่ือมาขอต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สรุปโดยรวมของด้านเอกสารที่ส่ง
ประกอบการขอต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 ข้อ แสดงถึงว่าทา่นได้มีการจดัการเวลาท่ี
เหมาะสม 

 หากไมมี่ ให้ทา่นด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนีส้อบถามจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์การขอ
ต าแหนง่  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ท่ีส าเร็จมาก่อนถึงการบริหาร
จดัการเวลา 

2. ช่วงด าเนินการและลงมือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

2.3 ด้านสขุภาพ  ทา่นมีการดแูลสขุภาพร่างกายและจิตใจอยา่ง
เหมาะสมในระหวา่งท่ีขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดจากการขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อยา่งเหมาะสม 

สรุปโดยรวมของด้านสุขภาพ 

หากท่านประเมินแล้วพบว่า 

 ทา่นมี 1 - 2 ข้อ แสดงถึงวา่ท่านได้มีการดแูล
สขุภาพท่ีเหมาะสม 

 หากท่าน ไมมี่ ให้ท่านด าเนินการตามค าแนะน า
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรมีกิจกรรมผอ่นคลายความเครียดอยา่ง
เหมาะสม 
2. สอบถามการดแูลสขุภาพทัง้ร่างกายและจิตใจจาก
ผู้ ท่ีมีประสบการณ์การขอต าแหนง่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีส าเร็จมาก่อน 
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“คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์: กรณีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

(ของคณะ/สถาบัน/ส านัก) 

     วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้การสนบัสนนุทางด้านตา่ง ๆ 
ได้อยา่งเหมาะสม 
     ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ 
      คู่มือนีส้ าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ใหม่ ท่ีจะเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยขัน้ตอนและแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยเหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     ค าจ ากัดความ 
     1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีมีความประสงค์ในการเสนอขอใน
ระดบัต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเพ่ือเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     ค าชีแ้จง 
     คู่มือนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) ข้อมลูในคูมื่อนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจยัท่ีศกึษาถึง
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และเป็นค าแนะน า
และแนวทางเพ่ือสามารถย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีท่านประเมินว่าท่านมี หาก
ทา่นไมมี่ตามข้อเหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าท่ีได้ระบไุว้ในคูมื่อฉบบันี ้
     ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค าชีแ้จง: ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถประเมินตามเนือ้หาการ
ประเมินและสามารถด าเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 
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ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

- คณะ/สถาบนั/ส านกั มีการวางแผน

และจดัเตรียมสิ่งท่ีสนบัสนนุในการ

เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 ทา่นจดัหารายวิชาท่ีให้อาจารย์ใหม ่สามารถน ามา
ย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ได้ 

 ทา่นจดัให้อาจารย์ใหมไ่ด้พบปะพดูคยุกบัผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ภายในคณะ/สถาบนั/ส านกั 

 ทา่นจดัหาพ่ีเลีย้งท่ีให้ค าปรึกษาด้านการขอต าแหนง่
ทางวิชาการโดยเฉพาะ 

 ทา่นจดัหาผู้ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัการเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 เจ้าหน้าท่ีคณะของทา่นได้ให้ ค าแนะน าในเร่ืองของ
การขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นจดัหาอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการชว่ยสง่เสริม
พฒันางานวิจยั 

 ทา่นแจ้งถึงข้อมลูแหลง่ทนุท่ีจ าเป็นตอ่อาจารย์เพ่ือ
เตรียมย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นมีระบบการตดิตามการเสนอขอภายในคณะ/
สถาบนั/ส านกัเพ่ือให้ทราบถึงขัน้ตอน 

สรุปโดยรวมของการวางแผนและ
จัดเตรียมของคณะ/สถาบัน/ส านัก 

หากทา่นประเมินแล้วพบวา่ 

 มี 1- 2 ข้อ ทา่นเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารย์ 
ผู้ เสนอขอในระดบัท่ีน้อย ควรมีสิ่งสนบัสนนุเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 4 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัปาน
กลางให้กบัผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 มี 1- 7 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัท่ี
เหมาะสมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
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“คู่มือในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์: กรณีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” 

(ของมหาวิทยาลัย) 

     วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการให้การสนบัสนนุทางด้านตา่ง ๆ 
ได้อยา่งเหมาะสม 
     ขอบเขตและผู้ใช้งานคู่มือ 
      คู่มือนีส้ าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนอาจารย์ใหม่ ท่ีจะเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยขัน้ตอนและแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยเหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     ค าจ ากัดความ 
     1) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีมีความประสงค์ในการเสนอขอใน
ระดบัต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     2) อาจารย์ผู้ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ หมายถึง อาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเพ่ือเสนอขอ
ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกต)ิ 
     ค าชีแ้จง 
     คู่มือนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ใหม่ท่ีเตรียมตัวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ) ข้อมลูในคูมื่อนีเ้กิดขึน้ได้มาจากการท าวิจยัท่ีศกึษาถึง
กระบวนการและปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ และเป็นค าแนะน า
และแนวทางเพ่ือสามารถย่ืนเสนอขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ  
     โดยให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องประเมินตนเองว่าถ้ามีสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเตรียมตวัเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ใหม่ โดยท าเคร่ืองหมาย  หน้าข้อความท่ีท่านประเมินว่าท่านมี หาก
ทา่นไมมี่ตามข้อเหลา่นัน้ให้ด าเนินการตามค าแนะน าท่ีได้ระบไุว้ในคูมื่อฉบบันี ้
     ส าหรับผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 ค าชีแ้จง: ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการขอต าแหน่งทางวิชาการ สามารถประเมินตามเนือ้หาการ
ประเมินและสามารถด าเนินการตามแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอ
ต าแหนง่ทางวิชาการในระดบัผู้ชว่ยศาสตราจารย์ได้ส าเร็จ 
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ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ประเดน็การประเมิน ผลการประเมินตนเอง 

- มหาวิทยาลยั มีการวางแผนและ

จดัเตรียมสิ่งท่ีสนบัสนนุในการเสนอขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 ทา่นมีการจดัโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัความก้าวหน้า
ในอาชีพอาจารย์ 

 ทา่นมีการจดัอบรมเร่ืองการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 

 มีเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัได้ให้ ค าแนะน าในเร่ือง
ของการขอต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

 ทา่นจดัหาพ่ีเลีย้ง หรือคลินิกการให้ค าปรึกษาด้าน
การขอต าแหนง่ทางวิชาการโดยเฉพาะ 

 ทา่นมีการจดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพท่ีจ าเป็นตอ่
การท าผลงานทางวิชาการ 

 ทา่นจดัหาอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นในการชว่ยสง่เสริม
พฒันางานวิจยั 

 ทา่นมีระบบการตดิตามการเสนอขอเพ่ือให้ทราบถึง
ขัน้ตอน 

สรุปโดยรวมของการวางแผนและ
จัดเตรียมของมหาวิทยาลัย 

หากทา่นประเมินแล้วพบวา่ 

 มี 1- 2 ข้อ ทา่นเตรียมความพร้อมให้กบัอาจารย์ 
ผู้ เสนอขอในระดบัท่ีน้อย ควรมีสิ่งสนบัสนนุเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 4 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบั 
ปานกลางให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 มี 1- 6 ข้อ ทา่นได้เตรียมความพร้อมในระดบัท่ี
เหมาะสมให้กบัผู้ เสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

  



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ฐิตาภา ทพัวงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 มกราคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   
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