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D P U  R E S E A R C H  N E W S  

งานวจิยั  มธบ. 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
The Career Paths of Faculty Members in Private Higher Education Institutions 

 
 การวิจยัเร่ืองเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีต่อระดบัความส าคญัและระดบัการส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพ 2) เพ่ือศึกษาระดบัการ
ปฏิบติัในการส่งเสริมและสนบัสนุนและระดบัความส าเร็จ/บรรลุผลในการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัความส าคญัของความกา้วหน้าในอาชีพอาจารยก์บัระดบัการส่งเสริมความกา้วหน้าในอาชีพของ
อาจารยใ์นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการปฏิบติัในการส่งเสริมและสนับสนุน
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยก์บัระดบัความส าเร็จ/บรรลุผลในการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของ
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกเป็นแบบสอบถามส าหรับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนชุดท่ีสองส าหรับอาจารยผ์ูส้อน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคืออาจารยแ์ละผูบ้ริหารฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโทมีประสบการณ์ท างานใสถาบนั
อุดมศึกษา 5-10 ปี ส าหรับขอ้มลูทัว่ไปของอาจารยส่์วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาโท เงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท มาก
ท่ีสุด และส่วนใหญ่อาจารยย์งัไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. การส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 2.1 ระดบัความส าคญัและระดบัการส่งเสริมสนับสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
อาจารยเ์ห็นวา่การส่งเสริมอาชีพมีระดบัความส าคญัต่อความกา้วหนา้ของอาจารยอ์ยู่ในระดบัมาก แต่ในการปฏิบติัจริงมีการส่งเสริมอยู่
ในระดบัปานกลาง 
 2.2 ระดบัการปฏิบติัและระดบัความส าเร็จหรือบรรลุผลการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความส าเร็จ/บรรลุผลอยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นเดียวกนั 
 3. ความส าคญัของความกา้วหนา้ในสายอาชีพสัมพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในอาชีพของ
อาจารยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 4. ระดบัการปฏิบติัในการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพอาจารยมี์ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัระดบัความส าเร็จ/
บรรลุผลในการส่งเสริมและสนบัสนุนความกา้วหนา้ในสายอาชีพของอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 ค าส าคัญ : เสน้ทางอาชีพ อาจารยม์หาวิทยาลยั อาชีพอาจารย ์
 ที่มา : อาจารยป์ระสิทธชยั  เดชข า  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
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10 สุดยอดอาหารที่ควรทานทุกวนั 

   ไม่วา่ใคร ๆ กล็ว้นแลว้อยากจะมีสุขภาพท่ีดีไม่ต่างกนั ดงันั้น การดูแลตวัเองดว้ยการออกก าลงักาย และการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน ์จึงเป็นวิธีง่าย ๆ ท่ีหลาย ๆ คนเลือกใช ้และท่ีส าคญั มนัใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีดว้ย  โดยเฉพาะเร่ืองการรับประทานอาหารท่ีท าให้
สุขภาพดีจากภายใน ยิ่งเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าใหไ้ดทุ้กวนั วา่แต่สุดยอดอาหารท่ีวา่น้ี คืออะไร 
 
1. เบอร์ร่ี : แมว้า่ผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ีจะเคยเป็นผลไมท่ี้หาทานไดย้ากในบา้นเรา แต่ในสมยัน้ีเห็นจะไม่ใช่อยา่งนั้นแลว้ล่ะค่ะ เพราะ
เด๋ียวน้ีเคา้มีขายกนัเกล่ือนตามหา้งสรรพสินคา้ และทอ้งตลาดบางแห่งดว้ยแน่ะ คุณ ๆ รู้ไหมคะวา่ ผลไมต้ระกลูเบอร์ร่ีนั้น ช่วยใน
เร่ืองของระบบยอ่ยอาหารไดม้ากเลยทีเดียว แถมยงัมีแอนต้ีอ๊อกซิแดนทช่์วยใหผ้ิวอ่อนเยาว ์และท่ีส าคญั ยงัมีวิตามิน C ท่ีช่วยในเร่ือง
ผิวพรรณและหวดัอีกดว้ย 
 2. ไข่ไก่  : ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารท่ีหาง่ายมาก ๆ แถมยงัราคาถกูอีกแน่ะ คุณ ๆ รู้ไหมวา่ ไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง 
ท่ีท าใหคุ้ณไดพ้ลงังานแต่ไม่อว้น แถมมีประโยชนใ์นการบ ารุงสายตา ออ้ แถมยงัมีลทีูนท่ีจะป้องกนัผิวคุณจากการท าลายของ
แสงแดดอีกดว้ย 
3. ถั่ว : ถัว่เป็นแหล่งของเหลก็ ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีช่วยในการส่งผา่นออกซิเจนจากปอดไปยงัเซลลต่์าง ๆ ของร่างกาย โดยในถัว่ 1 
ถว้ย จะใหธ้าตุเหลก็ประมาณ 16 มิลลิกรัม ซ่ึงถือวา่เป็นปริมาณท่ีสูงเลยทีเดียว นอกจากน้ี ถัว่ยงัมีไฟเบอร์ช่วยใหร่้างกายขบัถ่ายได้
ง่ายอีกดว้ย 
4. อลัมอนต์ แมค็คาเดเมยี และมะม่วงหิมพานต์ : เป็นอาหารท่ีอุดมไปดว้ยท่ีมีประโยชนต่์อสุขภาพหวัใจ จากการศึกษาของนกั
โภชนาการ พบวา่ ผูท่ี้รับประทานเมลด็พืชเหล่าน้ีจะมีอายยุืนกวา่ผูท่ี้ไม่ไดท้านถึง 2 ปีคร่ึงเลยทีเดียว นอกจากน้ี ยงัมีโอเมกา้ 3 เอแอล
เอ ท่ีจะส่งผลใหอ้ารมณ์ดีข้ึน ท่ีส าคญัยงัช่วยลดคอเลสเตอรอลท่ีไม่ดีดว้ย 
5. ส้ม : เป็นแหล่งวิตามิน C คุณภาพ ท่ีมีประโยชนต่์อการสร้างเซลลเ์มด็เลือดขาว และช่วยสร้างภูมิตา้นทานโรค รวมทั้งยงัมีไฟเบอร์
สูง เป็นแหล่งของแอนต้ีออ๊กซิแดนท ์ท่ีจะช่วยปกป้องเซลลผ์ิวจากการถูกท าลาย และเสริมสร้างคอลลาเจนในผิว เรียกวา่
คุณประโยชนค์รบครันเลยทีเดียว 
6. มนัเทศ : อาหารท่ีหาไดง่้าย แถมยงัใหป้ระโยชนม์ากมายกบัสุขภาพอีก มนัเทศเป็นแหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดีท่ีช่วยในการบ ารุง
สายตา เสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนั และท่ีหลาย ๆ คนคิดไม่ถึง คือ มนัเทศมีสารตา้นมะเร็งสูงอีกดว้ยค่ะ 
7. บร็อคโคลี ่: เป็นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็นผกัท่ีมีเบตา้แคโรทีนสูง ช่วยบ ารุงสายตา และมีสารไอโซธิโอไซยาเนทส์ 
(Isothiocyanates) ท่ีช่วยต่อตา้นมะเร็งปอด รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากน้ี วิตามินเคยงัเป็นสารอาหารท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความแขง็แรงของกระดูกดว้ย 
8. ชา : แมว้า่ชาจะเป็นหน่ึงในเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดใ้หผ้ลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่รู้ไหมวา่ การด่ืมชาในปริมาณท่ีพอเหมาะ จะช่วยลด
ความเส่ียงต่อการเป็นอลัไซเมอร์ มะเร็ง และท าใหสุ้ขภาพฟันและกระดูกแขง็แรงข้ึน เพราะในชานั้นมีสารแอนต้ีออ๊กซิแดนทท่ี์
เรียกวา่ ฟลาโวนอยด ์(flavonoids) ท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีดีต่อสุขภาพ 
9. คะน้า : มีสารเบตา้แคโรทีนสูง ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล าไส ้มะเร็งปอด รวมถึงมีวิตามินท่ีช่วย
เสริมสร้างกลา้มเน้ือ สร้างภูมิตา้นทานโรคท่ีดี นอกจากน้ียงัมีแคลเซียมเสริมสร้างการท างานของกระดูก 
10. โยเกร์ิต : อาหารสุขภาพท่ีหลาย ๆ คนมกัจะซ้ือไวติ้ดบา้น เอาไวท้านยามหิว และนัน่เป็นส่ิงท่ีดีแลว้ค่ะ เพราะในโยเกิร์ตนั้นมี
สารอาหารท่ีจ าเป็นต่อร่างกายมากมาย ไม่วา่จะเป็น โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส สงักะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ดงันั้น ถา้คุณทาน
โยเกิร์ตใหไ้ดว้นัละ 1 ถว้ย จะท าใหสุ้ขภาพคุณดีอยา่บอกใครเลยล่ะ 
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