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เส้ นทางความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
The Career Paths of Faculty Members in Private Higher Education Institutions

การวิจยั เรื่ องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนที่มีต่อระดับความสาคัญและระดับการส่ งเสริ มความก้าวหน้าในอาชี พ 2) เพื่อศึกษาระดับการ
ปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มและสนับสนุนและระดับความสาเร็ จ/บรรลุผลในการส่ งเสริ มและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชี พ 3) เพื่อ
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสาคัญของความก้าวหน้าในอาชี พอาจารย์กบั ระดับการส่ งเสริ มความก้าวหน้าในอาชี พของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน และ 4) เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการปฏิ บตั ิ ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ความก้าวหน้าในสายอาชี พของอาจารย์กบั ระดับความสาเร็ จ/บรรลุผลในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นความก้าวหน้าในสายอาชี พของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ชุดแรกเป็ นแบบสอบถามสาหรับ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลส่ วนชุดที่สองสาหรับอาจารย์ผสู ้ อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คืออาจารย์และผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าฝ่ ายบุคคลส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทมีประสบการณ์ ทางานใสถาบัน
อุดมศึกษา 5-10 ปี สาหรับข้อมูลทัว่ ไปของอาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาโท เงินเดือนอยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท มาก
ที่สุด และส่ วนใหญ่อาจารย์ยงั ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2. การส่ งเสริ มและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2.1 ระดับความสาคัญและระดับการส่ งเสริ มสนับสนุ นความก้าวหน้าในสายอาชี พของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน
อาจารย์เห็นว่าการส่ งเสริ มอาชีพมีระดับความสาคัญต่อความก้าวหน้าของอาจารย์อยู่ในระดับมาก แต่ในการปฏิบตั ิจริ งมีการส่ งเสริ มอยู่
ในระดับปานกลาง
2.2 ระดับการปฏิบตั ิและระดับความสาเร็ จหรื อบรรลุผลการส่ งเสริ มและสนับสนุ นความก้าวหน้าในสายอาชี พของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่ามีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสาเร็ จ/บรรลุผลอยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน
3. ความสาคัญของความก้าวหน้าในสายอาชี พสัมพันธ์เชิ งบวกกับระดับการส่ งเสริ มและสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชี พของ
อาจารย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ระดับการปฏิบตั ิในการส่ งเสริ มและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพอาจารย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความสาเร็ จ/
บรรลุผลในการส่ งเสริ มและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชี พของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : เส้นทางอาชีพ อาจารย์มหาวิทยาลัย อาชีพอาจารย์
ที่มา : อาจารย์ประสิ ทธชัย เดชขา คณะบริ หารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลาปาง
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10 สุ ดยอดอาหารที่ควรทานทุกวัน
ไม่วา่ ใคร ๆ ก็ลว้ นแล้วอยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่ต่างกัน ดังนั้น การดูแลตัวเองด้วยการออกกาลังกาย และการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ จึงเป็ นวิธีง่าย ๆ ที่หลาย ๆ คนเลือกใช้ และที่สาคัญ มันให้ผลลัพธ์ที่ดีดว้ ย โดยเฉพาะเรื่ องการรับประทานอาหารที่ทาให้
สุ ขภาพดีจากภายใน ยิ่งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาให้ได้ทุกวัน ว่าแต่สุดยอดอาหารที่วา่ นี้ คืออะไร
1. เบอร์ รี่ : แม้วา่ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะเคยเป็ นผลไม้ที่หาทานได้ยากในบ้านเรา แต่ในสมัยนี้เห็นจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วล่ะค่ะ เพราะ
เดี๋ยวนี้เค้ามีขายกันเกลื่อนตามห้างสรรพสิ นค้า และท้องตลาดบางแห่งด้วยแน่ะ คุณ ๆ รู ้ไหมคะว่า ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่น้ นั ช่วยใน
เรื่ องของระบบย่อยอาหารได้มากเลยทีเดียว แถมยังมีแอนตี้อ๊อกซิ แดนท์ช่วยให้ผิวอ่อนเยาว์ และที่สาคัญ ยังมีวิตามิน C ที่ช่วยในเรื่ อง
ผิวพรรณและหวัดอีกด้วย
2. ไข่ ไก่ : ไข่ไก่เป็ นสุ ดยอดอาหารที่หาง่ายมาก ๆ แถมยังราคาถูกอีกแน่ะ คุณ ๆ รู ้ไหมว่า ไข่ไก่น้ นั เป็ นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง
ที่ทาให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อว้ น แถมมีประโยชน์ในการบารุ งสายตา อ้อ แถมยังมีลทู ีนที่จะป้ องกันผิวคุณจากการทาลายของ
แสงแดดอีกด้วย
3. ถั่ว : ถัว่ เป็ นแหล่งของเหล็ก ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่ช่วยในการส่ งผ่านออกซิ เจนจากปอดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ของร่ างกาย โดยในถัว่ 1
ถ้วย จะให้ธาตุเหล็กประมาณ 16 มิลลิกรัม ซึ่ งถือว่าเป็ นปริ มาณที่สูงเลยทีเดียว นอกจากนี้ ถัว่ ยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้
ง่ายอีกด้วย
4. อัลมอนต์ แม็คคาเดเมีย และมะม่ วงหิมพานต์ : เป็ นอาหารที่อุดมไปด้วยที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพหัวใจ จากการศึกษาของนัก
โภชนาการ พบว่า ผูท้ ี่รับประทานเมล็ดพืชเหล่านี้จะมีอายุยืนกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ทานถึง 2 ปี ครึ่ งเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีโอเมก้า 3 เอแอล
เอ ที่จะส่ งผลให้อารมณ์ดีข้ ึน ที่สาคัญยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีดว้ ย
5. ส้ ม : เป็ นแหล่งวิตามิน C คุณภาพ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว และช่วยสร้างภูมิตา้ นทานโรค รวมทั้งยังมีไฟเบอร์
สูง เป็ นแหล่งของแอนตี้ออ๊ กซิ แดนท์ ที่จะช่วยปกป้ องเซลล์ผิวจากการถูกทาลาย และเสริ มสร้างคอลลาเจนในผิว เรี ยกว่า
คุณประโยชน์ครบครันเลยทีเดียว
6. มันเทศ : อาหารที่หาได้ง่าย แถมยังให้ประโยชน์มากมายกับสุ ขภาพอีก มันเทศเป็ นแหล่งเบตาแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบารุ ง
สายตา เสริ มสร้างระบบภูมิคุม้ กัน และที่หลาย ๆ คนคิดไม่ถึง คือ มันเทศมีสารต้านมะเร็ งสูงอีกด้วยค่ะ
7. บร็อคโคลี่ : เป็ นแหล่งของวิตามินซี เอ และเค เป็ นผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยบารุ งสายตา และมีสารไอโซธิ โอไซยาเนทส์
(Isothiocyanates) ที่ช่วยต่อต้านมะเร็ งปอด รวมถึงมะเร็ งกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ วิตามินเคยังเป็ นสารอาหารที่ช่วยเสริ มสร้าง
ความแข็งแรงของกระดูกด้วย
8. ชา : แม้วา่ ชาจะเป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ให้ผลดีต่อสุ ขภาพเท่าไหร่ แต่รู้ไหมว่า การดื่มชาในปริ มาณที่พอเหมาะ จะช่วยลด
ความเสี่ ยงต่อการเป็ นอัลไซเมอร์ มะเร็ ง และทาให้สุขภาพฟันและกระดูกแข็งแรงขึ้น เพราะในชานั้นมีสารแอนตี้ออ๊ กซิ แดนท์ที่
เรี ยกว่า ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุ ขภาพ
9. คะน้ า : มีสารเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหาร มะเร็ งลาไส้ มะเร็ งปอด รวมถึงมีวิตามินที่ช่วย
เสริ มสร้างกล้ามเนื้ อ สร้างภูมิตา้ นทานโรคที่ดี นอกจากนี้ยงั มีแคลเซี ยมเสริ มสร้างการทางานของกระดูก
10. โยเกิร์ต : อาหารสุ ขภาพที่หลาย ๆ คนมักจะซื้ อไว้ติดบ้าน เอาไว้ทานยามหิ ว และนัน่ เป็ นสิ่ งที่ดีแล้วค่ะ เพราะในโยเกิร์ตนั้นมี
สารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกายมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น โพแทสเซี ยม ฟอสฟอรัส สังกะสี วิตามินบี 12 และโปรตีน ดังนั้น ถ้าคุณทาน
โยเกิร์ตให้ได้วนั ละ 1 ถ้วย จะทาให้สุขภาพคุณดีอย่าบอกใครเลยล่ะ
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