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บทคัดย่อ    

วัตถุประสงค์: งานวิจัยเชิงบรรยายน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยนำา ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริมใน
การขอตำาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม กับการขอตำาแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร
สายวิชาการที่ปฏิบัติงานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จำานวน 81 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 1) 
ข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำาแหน่งทางวิชาการ ความตั้งใจและแผนในการขอตำาแหน่ง
ทางวิชาการ และ 3) แบบสอบถามปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ 
ส่วนแบบสัมภาษณ์เป็นแนวคำาถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการขอตำาแหน่งทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง
ในการสัมภาษณ์ จำานวน 12 คน แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาค เท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: พบว่า 1) ปัจจัยนำา ปัจจัยเอื้อในการขอตำาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในระดับมาก (M = 3.45, SD = 0.35) และ 
M = 3.39, SD = 0.40) ตามลำาดับ ส่วนปัจจัยเสริมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.95, SD = 0.50) 
และ 2) ปัจจัยนำามีความสัมพันธ์กับการขอตำาแหน่งทางวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = 0.341, 
p ≤ 0.05) ส่วนปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมไม่มีความสัมพันธ์กับการขอตำาแหน่งทางวิชาการ ส่วนผล
การสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการขอตำาแหน่งทางวิขาการประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 1) 

* งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** บุคลากรชำานาญการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำานักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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การขาดการวางแผนที่ชัดเจนในการขอตำาแหน่ง 2) การมีภาระงานสอนมาก ลักษณะภาระงานมีความ
แตกต่างและ 3) การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง 
สรุป: ผลการวิจัยท่ีได้สามารถนำาไปเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสำาหรับผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ
สนับสนุนปัจจัยต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถขอตำาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

คำาสำาคัญ: ปัจจัยนำา; ปัจจัยเอื้อ; ปัจจัยเสริม; การขอตำาแหน่งทางวิชาการ; บุคลากรสายวิชาการ

ความเป็นมาของปัญหา
 การจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายเพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลให้เป็นคนดี มีความสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ บนพ้ืนฐาน
จรรยาวิชาชีพภายใต้กฎหมายที่กำาหนด และสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในระบบ
การจัดการศึกษาพยาบาล บุคลากรสายวิชาการจึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญของปัจจัยนำาในระบบดังกล่าว
 ในสภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
เป็นเรื่องที่จำาเป็น กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
และได้รับการยอมรับ (Chang, Yeh, Chen, & Hsiao, 2011; Duke, 1990) การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา 
การทำาวิจัย การแต่งเรียบเรียง ตำารา หนังสือ บทความทางวิชาการ รวมทั้งการผลิตผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นๆ เพื่อนำาไปสู่การขอตำาแหน่งทางวิชาการ จากสถานภาพการเป็นอาจารย์ ไปสู่ตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งมีการจำาแนกตำาแหน่งไว้ชัดเจน (สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 
 ปัจจุบันการขอตำาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็น
ภารกิจการพัฒนาตนเองท่ีเป็นความรับผิดชอบระดับบุคคลแล้วยังถูกกำาหนดเป็นตัวช้ีวัด (key performance 
index: KPI) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้ังแต่ระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย และมติท่ีประชุม
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำาหนดให้สัดส่วนของอาจารย์ท่ีมีตำาแหน่งทางวิชาการเป็น 1 ใน 11 ตัวช้ีวัด
ท่ีใช้เทียบเคียง (benchmarking) ประสิทธิผลการดำาเนินการของแต่ละสถาบันด้วย (คณะพยาบาลศาสตร์, 
2553) ดังน้ัน จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีหน่วยงานและผู้บริหารจะต้องสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการ
ได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อนำาไปสู่การขอตำาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำาเนิน
การด้านคุณภาพของสถาบัน  
 ผลการสำารวจสถานภาพของบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ขณะมีอัตรากำาลัง 117 คน เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติด้าน
ระยะเวลา พบว่า จำานวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติด้านระยะเวลาในการขอตำาแหน่งทางวิชาการแต่ละระดับมีจำานวน
มาก โดยผู้ที่มีคุณสมบัติขอกำาหนดตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่ยังไม่ได้เสนอขอตำาแหน่ง คิดเป็น
ร้อยละ 94.73 ผู้ที่มีคุณสมบัติขอกำาหนดตำาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ แต่ยังไม่ได้เสนอ
ขอตำาแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 95.65 และร้อยละ 100 ตามลำาดับ  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำากิจกรรมวิชาการของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ชโรชีนีย์และประภาพันธ์ (2551) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จ
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Abstract

 The objectives of this descriptive research were to identify predisposing, the 
enabling, and the reinforcing factors for the higher academic position and to identify the 
correlation between the predisposing, the enabling, and the reinforcing factors and the 
intention to request for the higher academic position as perceived by the academic staffs.  
Eighty-one academic staffs of Nursing Faculty, Prince of Songkla University participated in 
this study. The instruments were a questionnaire and the semi-structure interview questions. 
The questionnaire comprising 3 parts, namely 1) the demographic data form, 2) the intention 
to request for the higher academic position, and 3) the predisposing, the enabling, and the 
reinforcing factors. The validity of the questionnaire and the semi-structure interview 
questions were approved by three experts. The Cronbach’s alpha coefficients for the reliability 
of the questionnaires were 0.91. Data were analyzed using frequency, percentage, mean. 
Standard deviation and Chi-square test statistic. In addition, the data from interview were 
analyzed using content analysis technique. 
 The results showed that 1) the mean score of predisposing and the enabling factors 
for requesting the higher academic position was as a high level (M = 3.45, SD = 0.35) 
and (M = 3.39, SD = 0.40) respectively and the reinforcing factors for requesting the 
higher academic position was as a moderate level (M = 2.95, SD = 0.50) and 2) the 
predisposing factors was related to the requesting for the higher academic position (r = 
0.341, p ≤ 0.05) but the enabling and the reinforcing factors were not. The obstacles for 

* This study was funded by Faculty of Nursing, Prince of Songkla University.
** Human resource officer, Professional level, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, 
 Thailand.
*** Lecturer, Nursing administration, education and service, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, 
 Songkhla, Thailand.
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factors for requesting the higher academic position were absent of individual planning, 
workload and support from the related persons.   
 The administrators and the human resource managers can apply these results for 
facilitating the academic staffs for the higher academic position.  

Keywords: academic staffs; the higher academic position; the predisposing factors; the 
   enabling factors; the reinforcing factors


