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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการขอตาแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์มหาวิทยาลั ยเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกษา 2560 โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจง ได้
จานวนอาจารย์ 419 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ การตรวจสอบความเที่ย งตรงตามเนื้อ หาโดยผู้ เชี่ ยวชาญจานวน 5 คน ได้ค่ าดัช นีค วาม
สอดคล้อง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.981วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหา
ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล คื อค่ า เฉลี่ ยและส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ตัวแปรระดับองค์การด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือด้านวัฒนธรรมองค์การรองลงมาคือด้านค่ านิยมในการทางานของผู้บริหาร และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบรรยากาศองค์การ ส่วนตัวแปรระดับบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการพั ฒ นาตนเองด้ า นวิ ช าการ รองลงมาคื อ ด้ า นความมุ่ ง มั่ น
ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความผูกพันต่อองค์การ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลั ย
เอกชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ปัจจัยด้านเจตคติต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
และปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(รองศาสตราจารย์ ดร.) ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 (อาจารย์ ดร.) ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to study level factors affecting
the success for academic promotion of instructors in private universities 2) to study
factors affecting the success for academic promotion of instructors in private
universities. The sample by using purposive sampling method consisted of 419
instructors in 2017. The research instrument used in this study was questionnaire with
rating scales, those questions were arranged in 4 aspects; organization factors and
personnel Factors, outcome of success for academic promotion, The content validity
of the questionnaire was evaluated by 5 experts to find its validity and the index itemobjective congruence (IOC) value ranking from 0 . 60 - 1 . 0 0 , and had high internal
reliability, with Cronbach's alpha as 0.981. The statistical methods used to analyze the
quantitative data were frequency, percentage, mean score and standard deviation,
pearson's product moment correlation, binary Logistic Regression.
The results finding follows;
1. The study showed that the overall organizational factors was at high level.
The highest mean organizational factors was organization culture aspects, the second
highest mean was organizational culture, the second highest mean was work values of
administrators aspects, and the lowest mean was organization climate aspects. The
study showed that the overall personal factors was at high level, The highest mean of
personnel factors was the self-development aspects, the second highest mean was
passion toward academic promotion, and the lowest mean was organizational
commitment aspects.
2. Factors affecting the success for academic promotion of instructors in
private Universities were 2 factors with statistical significantly at the 0.05 level, that
were attitude toward academic promotion, and attitude toward academic promotion
aspect, and personnel factors was the self-development aspect.
Keywords: Factors, Academic Promotion, Private Universities.
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บทนา
สถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งรัฐและเอกชนจึงมีความจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาทั้งการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต การขับ เคลื่ อนของมหาวิทยาลั ยจะเกิดได้ต้องอาศัยอาจารย์ที่มีขีดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะของอาจารย์คือ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor) และสามารถ
ปรับตัวสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของสถาบันได้ (ศรุดา ชัยสุวรรณ, 2559)
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2557 องค์ ป ระกอบที่ 4
องค์ประกอบด้านอาจารย์ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพของอาจารย์สาหรับใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็น
ต้นมา หนึ่งในประเด็นที่นามาใช้ในการพิจารณาคือประเด็ นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลั กสูตรดังนั้ นความก้าวหน้าในการผลิ ตผลงานทางวิช าการอย่างต่อเนื่องของอาจารย์จึงเป็นสิ่ ง
สะท้อนการปฏิบัติงานสิ่งหนึ่งของอาจารย์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการสังคมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ แต่จาก
สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาจานวนมาก โดยเฉพาะสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทย มีจานวนงานวิจัยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งสาเหตุสาคัญ
มาจากขาดนโยบายที่ชัดเจน ขาดแคลนนักวิจัยที่มีคุณภาพ ขาดงบประมาณและทรัพยากรในการวิจัย
(สินธะวา คามดิษฐ์, 2554) อาจารย์ ขาดความรู้และประสบการณ์การวิจัย และงานวิจัยของอาจารย์
ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม ด้วยเหตุนี้จึงต้องแก้ไขและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และแก้ปัญหาเรื่อง
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ วัฒนธรรมในการวิจัยที่เป็นปัญหาในภาพรวม เพื่อทาให้อาจารย์มีขวัญ
และก าลั ง ใจที่ ดี นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การท าวิ จั ย สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิ จั ย ของ ศรุ ด า ชั ย สุ ว รรณ (2550) พบว่ า นโยบายในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั้ น
มหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ แต่มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น โดยการให้เงินเดือนสูงกว่าการให้ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ส่วนใหญ่จึงสนใจที่จะ
ศึกษาต่อในระดับสูงมากกว่าการผลิตผลงานทางวิชาการหรือการขอตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ร ะดับ อุดมศึกษาไม่ค่ อยท าวิจั ย เพื่อพัฒ นาองค์ค วามรู้และศักยภาพเพื่อ พัฒ นา
วิชาชีพ ซึ่งจากสภาพดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยการที่
คณาจารย์มีงานวิจัย จะมีส่วนถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ใหม่สู่ศิษย์ และมีส่วนพัฒนาความสามารถใน
การวิจัยให้ศิษย์ และคุณภาพการศึกษา อาจารย์ส่วนใหญ่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดการทาผลงานต่อหลัง
ได้ตาแหน่งทางวิ ชาการไปแล้ว (ไทยโพสต์ , 2560) โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนมีความตื่นตัวที่
จะต้องพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย เพื่อเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษา การบริหารจัดการ
และการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และแบรนด์ของ
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สถาบันให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น (วิทวัส สัตยารักษ์ , 2552) อันอยู่ในระบบพัฒนาอาจารย์ของ
สถาบัน
ระบบการกาหนดตาแหน่งวิชาการ (Academic Position) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ
เป็ น เครื่ องบ่ งชี้ความรู้ ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญทางวิช าการของอาจารย์ตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นเครื่องบ่งชี้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในสาขาวิชาแล้ว ยังแสดงถึงการได้รับการได้รับการ
ยอมรั บ ในสั งคมของอาจารย์ มหาวิทยาลั ยและวงการวิช าการ ทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้น
ผู้บริหารจาเป็นต้องใช้การสร้างแรงจูงใจอาจารย์ในการดาเนินงานดังกล่าวซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของ
ค่าตอบแทน รางวั ล เงินเดือน สวัสดิการ สาหรับอาจารย์ที่ผลิตผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการ
ส่งผลงานวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
จากสภาพและปัญหาดังกล่าว อาจารย์ไม่ประสบผลสาเร็จในการจัดทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการเป็นปัญหาส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาหรือผู้ มีส่ว นรับผิ ดชอบ
จะต้องหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การขอตาแหน่ งทางวิ ช าการของอาจารย์ มหาวิท ยาลั ยเอกชน เพื่ อเป็น ข้ อมู ล พื้น ฐานให้ ส ถาบั น
ผู้บริห าร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาไปดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ กาหนดมาตรการและ
แผนการดาเนินงานให้อาจารย์ประจาเร่งขอตาแหน่งทางวิชาการให้ประสบความสาเร็จตามมาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้นอีกทั้งเป็นการแสดงศักยภาพของอาจารย์ประจาด้านวิชาการและภาพลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรระดับองค์การและตัวแปรระดับบุคคลจากแนวคิดทฤษฏี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Hoy and Miskel (2005), Slocum & Hellriegel (2011), Houlfort,
Donahue & Vallerand (2010), Zigarmi et al. (2011), ศรุ ด า ชั ย สุ ว รรณ (2550), ปาริ ช าติ
ขาเรือง และกระมล ทองธรรมชาติ (2555), ปรารถนา อเนกปัญญากุล และศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
(2557), จั น ทนั น ท์ จารุ โ ณปถั ม ภ์ และสั ญ ญา เคณาภู มิ (2558), โสรยา สุ ภ าผล และวรรณภา
ลือกิตินันท์ (2560) ดังภาพประกอบ 1
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ปัจจัยระดับองค์การ
1.วัฒนธรรมองค์การ
2.ค่านิยมในการทางานของผู้บริหาร
3.บรรยากาศองค์การ
4.ความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
5. การส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

.

ความสาเร็จในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน

ปัจจัยระดับบุคคล
1. แรงจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ
2. เจตคติต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
3.ความมุ่งมัน่ ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
4. ความผูกพันต่อองค์การ
5. การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้ มี เป็ น การวิจัย เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผู้ วิจัยได้ดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 43 แห่ง
จานวน 9,324 คน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน ปีการศึกษา 2560 โดยผู้วิจัย
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็น
สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 41 แห่งกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie& Morgan,1970) โดยมีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้จานวนอาจารย์ 500 คน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามปัจจัยความสาเร็จในการขอตาแหน่งทาง
วิ ช าการของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เอกชน เป็ น แบบสอบถามการวิ จั ย โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 ตอน
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และคาถามปลายเปิด (Open End)
2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้
2.2.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้โดย การหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.6-1.00
2.2.2 การความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach' s alpha coefficient) โดยได้ นาไปทดลองใช้ กับอาจารย์ ที่ไม่ใ ช่กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยทางไปรษณี ย์ ไ ด้
แบบสอบถามกลับคืนมา 419 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 83.8 ของแบบสอบถามที่แจกไป 500 ฉบับโดยมี
มหาวิทยาลัยที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา ดังต่อไปนี้
1) มหาวิทยาลัยรังสิต
2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
6) มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
7) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
8) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
9) มหาวิทยาลัยราชธานี
10) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหา
ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (Mean: X ) , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
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4.2 วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร โดยการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ย
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4.3 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic Regression) ในการพยากรณ์
ความน่ า จะเป็ น ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน
ผลการวิจัย
1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชน ตัวแปรระดับองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, S.D. =0.59) ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือด้านวัฒนธรรมองค์การ ( X = 4.25, S.D. =0.66) รองลงมาคือด้านค่านิยมในการทางาน
ของผู้บริหาร ( X = 4.22, S.D. =0.70) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ของผู้ บริ หาร ( X = 4.07, S.D. =0.73) ส่ว นตัวแปรระดับบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =
4.27, S.D. =0.54) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ( X = 4.29, S.D.
=0.59) รองลงมาคือด้านความมุ่งมั่นในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ( X = 4.28, S.D. =0.68) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความผูกพันต่อองค์การ ( X = 4.20, S.D. =0.64)
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบจาลอง Binary Logistic Model ในการพยากรณ์
ความน่าจะเป็นในการเลือกความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
แบบจาลองรวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแปรตลอดจนความสามารถในการพยากรณ์
ของแบบจาลองรูปแบบหรือทางเลือกในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 2 รูปแบบได้แก่อาจารย์ได้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว และอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการโดยผู้วิจัยได้กาหนดให้ อาจารย์ได้รับ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว เป็นตัวแปรตามที่สนใจทาการศึกษา (กาหนดค่าเท่ากับ 1)
ตารางที่ 1 ตารางทดสอบค่าสัมประสิทธ์ถดถอยโลจิสติกในรูปค่าสถิติไคสแควร์เพื่อทดสอบปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
df
Sig.
Step 1
Step
42.613
10
.000
Block
42.613
10
.000
Model
42.613
10
.000
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จากตารางที่ 1 ได้ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 42.613 (sig. = 0.000) นั้นคือปัจจัยด้านต่างๆ
มีส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างน้อย
หนึ่งปัจจัย
จากตารางพบว่าค่า Model Chi-Square ใช้ทดสอบสมมติฐาน
H0 : ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ขึ้นกับตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัว
H1 : ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวสถิติทดสอบ Model Chi-Square = 42.613
และค่า Sig. = .000 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 นั่นคือปฏิเสธ
H0 แสดงว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว
ตารางที่ 2 แสดงการวั ด ความเหมาะสมของ Logistic model ด้ ว ยค่ า -2 Log Likelihood และ
NagelkerkeR Square
Step
1

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square
287.402a
.099

Nagelkerke R Square
.179

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than
.001.

สาหรับค่า Nagelkerke หรือเรียกว่า Pesudo 2 R เป็นค่าที่บอกสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่
สามารถอธิ บ ายความผั น แปรใน Logistic Regression model นั่น คือ สาหรับ Nagelkerke 2 R =
0.179 หรือกล่าวได้ว่าร้อยละ 17.9 ของความผันแปรอธิบายได้ด้วยสมการโลจิสติก
ตารางที่ 3 ผลการพยากรณ์ของแบบจาลองด้านประชากรศาสตร์ (%)
Classification Tablea

Observed
Step
1

ผลการพยากรณ์ของแบบจาลองด้านประชากรศาสตร์ (%)
ความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
พยากรณ์
อาจารย์ที่ยังไม่ได้
อาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทาง
ถูกต้อง
ตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาการแล้ว
อาจารย์ที่ยังไม่ได้
ตาแหน่งทางวิชาการ
3
54
5.3
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Classification Tablea

Observed
ความสาเร็จใน
การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
Overall
Percentage

ผลการพยากรณ์ของแบบจาลองด้านประชากรศาสตร์ (%)
ความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
พยากรณ์
อาจารย์ที่ยังไม่ได้
อาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทาง
ถูกต้อง
ตาแหน่งทางวิชาการ
วิชาการแล้ว
อาจารย์ที่ได้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
2
349
99.4
86.3

a. The cut value is .500

หากพิจารณาผลการจาแนกค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างหรือค่าความ
น่าจะเป็นของความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ถ้ามีค่ามากกว่า 0.50 จะถูกจาแนกว่าเป็น
ความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการแล้ว และค่าที่น้อย
กว่า 0.50 จะถูกจาแนกว่าเป็นความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้วจากตารางพบว่าตัวแบบสามารถทานายความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการแล้วได้ร้อยละ 99.40 ในขณะที่สามารถทานายความสาเร็จใน
การขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการได้ร้อยละ 5.30 แต่หากดูใน
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าตัวแบบดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 86.3
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อสมการพยากรณ์ความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน
Step 1a

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

B
.461
-.366
-.818
.722
.064
-.139
-1.143

S.E.
.517
.491
.460
.373
.398
.515
.563

Wald
.796
.556
3.165
3.753
.026
.073
4.113

df
1
1
1
1
1
1
1

Sig.
.372
.456
.075
.053
.872
.787
.043*

Exp(B)
1.586
.694
.441
2.058
1.066
.870
.319
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X8
X9
X10
Constant

B
.959
-.268
-1.481
10.837

S.E.
.522
.525
.551
1.966
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Wald
3.378
.260
7.230
30.379

df
1
1
1
1

Sig.
.066
.610
.007*
.000

159.

Exp(B)
2.610
.765
.228
.000

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10.

จากตารางที่ 4 พบว่ามีตัว แปรอิสระจานวน 2 ตัว แปรที่มีความสามารถในการพยากรณ์
ความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนได้อย่างมีนัยสาคัญอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ปัจจัยด้านเจตคติต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ (X7) และปัจจัย
ด้านการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ (X10) โดยปัจจัยที่ส่งผลทั้ง 2 ด้านนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
อิสระเป็นเครื่องหมายลบซึ่งหมายถึงว่าถ้าปัจจัยที่ส่งผลทั้ง 2 ด้านมีค่ามากจะส่งผลให้ค่า Y น้อยลง
และจะท าให้ โ อกาสความน่ า จะเป็ น ที่ ค วามส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชนน้อยลงด้วยสาหรับปัจจัยที่ส่งผลอีก 8 ด้านนั้นมีความสามารถในการพยากรณ์แต่
ไม่มีนัยสาคัญ
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้สามารถนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน ตัวแปรระดับองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนพวรรณ บุญธรรม (2553) ที่ศึกษากลยุทธ์
การพัฒ นาสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยพบว่าปัจจัยความส าเร็จที่จะ
นาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เช่น โครงสร้ า งพื้ น ฐานขององค์ ก รและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระทางวิชาการ สภาพแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่เอื้อต่อการผลิตผล
งานวิจัย เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการวิจัย ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จสูงสุด คือมีอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพในการทาวิจัย มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและผู้นาที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ที่สาคัญที่สุด คือ มีแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่นาทางสู่การ
พัฒนาเป็นมหาวิทยาลั ยวิจัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และ
จิ ร าพร วงศ์ วุ ฒิ (2558) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต่ อ การเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาพเหนือมากที่สุดคือปัจจัยด้านบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ
นอกจากนี้ผลงานวิจัยของกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล และภัทราทิพย์ ทรงบุญญา (2558) ยังพบว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยคือ
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องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การจึงมีคุณค่าที่สามารถเป็นพลังส่งเสริม
ให้ องค์กรประสบความส าเร็ จ ได้มากตลอดจนปัจจัยอันเกิดจากนโยบายระบบการบริห ารงานจะ
ก่อให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแรงกระตุ้นให้อาจารย์สร้างความรู้ใหม่อันมีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ทั้งตัวอาจารย์มหาวิทยาลัยและสังคมอย่างแท้จริงดังนั้นการมีแนวคิดร่วมกันของอาจารย์ใน
การสร้ างงานวิจัยจึงเป็นพลั งอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้ อาจารย์ได้พัฒ นาตนเองให้ส ามารถผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพได้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบรรยากาศองค์การอาจเป็นเพราะว่า
ผู้ บ ริ ห ารมองเห็ น ความส าคัญ ของพั น ธกิจ ด้า นการสอนมากกว่ าการผลิ ตผลงานทางวิ ช าการ จึ ง
มอบหมายภาระงานสอนให้แก่อาจารย์ สอดคล้องกับ กรองทิพย์ นาควิเชตร (2552) ที่ได้กล่าวอีกว่า
ภาวะผู้นาทางวิชาการนั้นเป็นความสามารถในการเป็นผู้นาในการส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และในการวางแผนและนาโปรแกรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สามารถจั ดกระบวนการเรีย นการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เป็น
มาตรฐานสากลอีกทั้ง ศรุดา ชัยสุวรรณ (2550) ยังได้กล่าวอีกว่า บทบาทและภารกิจของคณบดี คือ
การบริหารคณะวิชาในด้านการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไป คณบดีจึงต้องเป็นผู้นา
ทางวิชาการ มีค่านิยมทางวิชาการและมีวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลเพื่อการพัฒนาคณะวิชาให้มีการจัด
การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม และที่ ส าคั ญ ของการบริ ห ารคณะวิ ช าก็ คื อ
การบริหารคนภายในคณะให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนา
ตนเองด้านวิชาการทั้งในการให้ศึกษาต่อในระดับสูง การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การขอ
ตาแหน่ ง ทางวิ ช าการและ บุ ค คลที่ จ ะท าให้ วิ ช าการก้ า วหน้ า ก็ คื อ หั ว หน้ า ภาควิ ช า หรื อ หั ว หน้ า
สาขาวิชาฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรให้เกียรติและยกย่องหัวหน้าสาขาวิชาเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดใน
การดาเนินกิจการและความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
เอกชน ตัวแปรระดับบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการ สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ จันทนันท์ จารุโ ณปถัมภ์ และสั ญญา เคณาภูมิ
(2558) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค ลากรสายวิ ช าการ
มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ มหาสารคามผลการวิ จัย พบว่ า บุ ค ลากรสายวิ ช าการมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
มหาสารคามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการด้านความมีวินัย
และการพัฒนาตนเองอยู่ ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ สมทรง นุ่มนวล
(2560) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าในการผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นเกณฑ์การประเมินใน
การประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบั น อุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งมีความรับผิ ดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่างๆ อย่ างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน และการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ ง
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สะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบันด้วยส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน
ความผูกพันต่อองค์การ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลั ย
เอกชน ได้แก่ ปัจจัยด้านเจตคติต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ และปัจจัยด้านการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประภาพร ถึก กวย (2556) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทร์
ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์ มีเจตคติในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ภาพรวมทุก ด้านอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ มีเจตคติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบันมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่แรงจูงใจในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เมื่ออาจารย์มีความรู้สึกเชิงบวกต่อการผลิตผลงานทางวิชาการ การ
เห็นคุณค่า การให้ความสาคัญ ความสุขที่ได้ผลิตผลงานทางวิชาการ การเสียสละและอุทิศเวลาซึ่งเป็น
ลักษณะของพลั งแห่ งความตั้งใจผลิ ตผลงานทางวิขาการให้ส าเร็จจนสามารถส่ งผลงานในการ ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
นอกจากนี้การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมทรง นุ่มนวล (2560)
ที่กล่าวว่า การที่อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสาขาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าใน
การผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นเกณฑ์การประเมินในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศ ซึ่ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ใ นสถาบั น
ทาการศึกษาวิจั ยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ส าขาวิช าต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาไปใช้ในการเรียนการสอน และการดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ตามพันธกิจของสถาบันด้วย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปัจจัยที่เอื้อต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ คือ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ระดับองค์การ
1.1.1 มหาวิทยาลัยเอกชนควรมีการนานโยบายมาปฏิบัติและเอื้อให้อาจารย์ผลิต
และพัฒ นาผลงานทางวิช าการ ตลอดจนควรได้มีการจูงใจด้ว ยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ อาจารย์เห็ น
ความสาคัญของการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องสร้างบรรยากาศองค์การในมหาวิทยาลัย
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ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อในการขอตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์
1.1.2 ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าสาขาวิชา คณบดีต้องมีความเป็นผู้นาในศาสตร์
ของตนเอง และต้องปกครองดูแลนักวิชาการ นอกจากนี้คณบดีควรต้องได้รับการยอมรับและศรัทธา
จากนักวิชาการทั้งในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัยและในสังคม การเป็นผู้นาทางวิชาการจึงต้องเป็น
ผู้ที่มีความรอบรู้ กว้างขวาง มีความสามารถมากกว่าตาแหน่งทางวิชาการที่ตนมีอยู่ โดยมีภารกิจที่
ส าคัญในการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่จ ากการศึกษาค้นคว้า การวิจัย โดยการจัดตั้งโครงการพี่เลี้ ย ง
(Mentor’s Project) โดยการจัดหาพี่เลี้ยงที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการวิจัย
เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ยังขาดความรู้ด้านการวิจัย
1.1.3 คณบดีในฐานะที่เป็นผู้นาคณะวิชา จึงต้องมีความสามารถจนเป็นที่ยอมรับนับ
ถือของสมาชิกในคณะ การสานสัมพันธ์ให้ทุกคนทางานร่วมกั นเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง นับเป็นหัวใจ
สาคัญในการบริหารคณะ เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันและความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ
1.2 ระดับบุคคล
1.2.1 อาจารย์ ควรมีการตั้งเป้าหมายและวางแผนในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
การเข้าใจและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้
กระตือรือร้นในการผลิตผลงานทางวิชาการ
1.2.2 ควรมีการสร้ างวัฒ นธรรมสาขาวิช า (Culture of the Discipline) สาขาวิช า
เป็น “ภูมิลาเนา” ของนักวิช าการ เนื่ องจาก เป็นตัวบ่งบอกความเป็นมาของอาจารย์ในเบื้องต้น
แม้แต่การดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ก็จ ะต้องระบุว่าเป็นรองศาสตราจารย์ห รือศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาใด สาขาวิชาจึงเป็นทั้งแหล่งแรกและที่อยู่ถาวรที่สร้างและถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับอาจารย์
วัฒนธรรมของสาขาวิชาจึงมีพลังมากที่สุดที่ จะทาให้อาจารย์รู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อสาขาวิชาที่
ตนศึกษาและปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้คือ
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาบรรยากาศองค์ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยวิธีการเจาะลึกหรือการศึกษาแบบวิธีผสมผสาน (Mix Method
Research) เนื่องจากจะทาให้ได้ผลการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.2 ควรมีการศึกษาความเป็นผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่ส่งผลต่อ
การขอตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากหากผู้บริหารที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ก็จะ
ส่งผลลัพธ์เชิงบวกที่ได้จากการผลิตผลงานทางวิชาการ
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2.3 ควรมีการศึกษาความผูกพันของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ส่ งผลต่อการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากการแสดงความจงรักภักดีของอาจารย์คือความคงอยู่ มีความภาคภูมิใจ
และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร อาจารย์ ก็ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งทุ่ ม เท ยอมรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
จุดมุ่งหมายขององค์การเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์เชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชนต่อไป
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