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บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียปที่ 2 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้ประกอบดวยบทความวิชาการ บทความวิจัย คือ

 บทความวิชาการ

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ โดยอาจารยตวงพร อานันทศิริ

เกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เนื้อหาเพื่อสรางความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดย

ศึกษาในมิติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ระบุถึงอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบขององคกรปกครองทองถิ่น รวมทั้ง

ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับรัฐบาลในอันที่จะทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองทองถ่ินมี

ประสทิธภิาพสงูสดุในบรบิทของสงัคมไทยปจจบุนั รวมทัง้ขอคดิเห็นของผูเขยีนเกีย่วกับการบรหิารองคกรปกครองทอง

ถิ่นเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานในอนาคต

 การเสริมสรางพลังอาํนาจในการดูแลตนเองสาํหรับผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต ในชุมชน: แนวคิด

และการประยุกตใช โดยรองศาสตราจารยวณีา อศิรางกรู ณ อยุธยา อาจารยประจาํ คณะพยาบาลศาสตร และผูอาํนวย

การสํานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 

1993) มาประยุกตใชในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรที่ฝกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลและครอบครัว

และชมุชนเพือ่ใหเปนผูชวยเหลอื ผูสนบัสนนุ ผูสอน ผูใหคาํปรกึษาแกผูปวยเบาหวานท่ีมภีาวะความดันโลหติสงูสามารถ

เผชิญกับปญหาสุขภาพที่เผชิญไดโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการสรางเสริมพลังอํานาจของกิบสันมี 4 

กิจกรรมหลักคือ 1) การคนพบสถานการณจริง (Discovery reality) 2)การสะทอนคิดอยางมีวิจารณณาณ (Critical 

refrection) 3) การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ (Taking charge) และ 4) การคงไวซึ่งการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ 

(Holding on) จากขั้นตอนทั้ง 4 ขางตนผูวิจัยใชระยะเวลา 12 สัปดาห

 บทสรุปพบวา ผูเขารวมโครงการมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงกวากอนการเสริม

สรางพลงัอาํนาจ และมพีฤตกิรรมการดูแลตนเองพัฒนาขึน้ใน 3 ดานคอื การดแูลสขุวทิยาสวนบคุคล การบรโิภคอาหาร 

และการสนับสนุน สงเสริมการเคล่ือนไหวการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนทางเลือกเปนทางเลือกใหมที่ทํา
ผูปวยเกิดความรูสึกมีพลังอํานาจในตนเอง มีการรับรูคุณคาในตนเองสูงขึ้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน

การคิด การตัดสินใจที่จะนําไปสูการดูแลตนเองที่ยั่งยืนได โดยที่พยาบาลมีบทบาทเปนผูประสานงานและผูสนับสนุน

พฤติกรรมการเรียนรู
 บทความวิจัย

 ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดย

วลัลภ สรุทศ การวิจยัมีวตัถุประสงคคอืเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนิเช่ือกรุงไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมือง
ขอนแกน เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎในเขตอําเภอเมือง

ขอนแกน และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชบริการกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎในเขต

อําเภอเมืองขอนแกน 

 ผลการศึกษาพบวา

 1. ปจจยัสวนบคุคลของผูใชบรกิารสนิเชือ่กรงุไทยธนวฎั สวนใหญเปนหญงิคดิเปนรอยละ 56.2 อายุระหวาง 
41 - 50 ปรอยละ 37.9 สถานภาพสมรสรอยละ 52.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 55.9 อาชีพรับราชการ

รอยละ 33.6 ระดับรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทรอยละ 33.6
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 2. ทัศนคติตอการบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สวนใหญเห็นวาสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎเปนการสํารองเงินไวใช

ในกรณีฉุกเฉิน

 3. ความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎมีความพึงพอใจท้ัง 

4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก 

 4. ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือนมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทยธนวัฎอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 95

 5. ทัศนคติของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ไดแกความคิดเห็นตอการมีสินเชื่อ จํานวนวงเงินเพื่อความ

คลองตัวทางการเงิน ภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย ลักษณะของความตองการใหวงเงินสินเชื่อ การพิจารณาในการ

เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชสินเช่ือมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเช่ือกรุงไทย

ธนวัฎอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

 การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน โดยคณิต 

เจตนวิทยชาญ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ

ของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกนโดยแบงปญหาออกเปน 3 ดานประกอบดวย ดานบุคลากร

ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางราชการ และการประชุมแบบมีสวน

รวม (Appreciation-Infl uence-Control A-I-C) และใชรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

 ผลการศกึษาพบวาปญหาอุปสรรคในการบรกิารสาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมืองพล จงัหวดัขอนแกน 

ดานตาง ๆ ดังนี้

 1. ดานบุคลากร ยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามกฎหมายเก่ียวกับอาคารและการกอสราง

ดานสาธารณูปโภค เชน การตรวจสอบและควบคุมการกอสรางอาคาร และถนน เปนตน

 2. ดานเครื่องมือและอุปกรณ ไมเพียงพอ และอยูในชํารุดเสียหายมีสภาพไมพรอมใชงาน

 3. ดานการบริหารจัดการ มีความลาชาในการบริการ และขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน

 การศึกษาประสทิธิภาพการดาํเนินงานของโรงพยาบาลทีเ่ปดบริการเฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลอืดใน

ประเทศไทย โดยธัญญลกัษณ วงศวรีะชยั มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการดาํเนนิของโรงพยาบาลท่ีใหบริการ

เฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลอืดในประเทศไทย เพือ่ศกึษาถงึปญหา สาเหตุของสถานพยาบาลทีข่าดประสทิธภิาพ 

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

โดยใชวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แบบจําลองในการศึกษาคือ BCC Model (Input oriented)

เพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพของแตละสถานพยาบาล ขอมูลท่ีใชในการศกึษาเปนขอมูลการดาํเนนิงานของโรงพยาบาล

ตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 แบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือการวัดประสิทธิภาพดานเทคนิคและดานตนทุน 

 ผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2547 ถึง 2552 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสถานพยาบาล

เดยีวท่ีมคีาดชันปีระสิทธภิาพดานเทคนคิ ดานตนทนุเทากบั 1 รองลงมาคอืโรงพยาบาลกรงุเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี 

ซึ่งมีคาประสิทธิภาพดานเทคนิคเทากับ 0.9683 และ 0.9217 ตามลําดับ สวนคาดัชนีประสิทธิภาพดานตนทุนเทากับ 

0.9441 และ 0.8864 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานปจจัยการผลิตและราคาปจจัยการผลิตมีผลโดยตรง
ตอผลผลิตขององคกร ซึ่งสงผลตอคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาล
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 ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาขอนแกน เขต 3 โดย อดิเรก นารถเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียน

รูและศึกษาแนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรยีนในเขตอาํเภอพล สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 เปนการวจิยัแบบสาํรวจเคร่ืองมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา

วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรูป สถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลีย่ และการ

ทดสอบที (t-test Independent sample) 

 ผลการศึกษาพบวาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของโรงเรียนพบวาโรงเรียน

ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสโอกาสทางการศึกษามีความเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน 

 การศึกษาความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยฐิยาภา มุขวัณโน

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานทั้ง 4 ดาน คือดาน

วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป

 ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาพรวมอยูในระดับตองการมาก และแตละดานอยูในระดับตองการมาก

และระดับตองการปานกลาง

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดยมณีรัตน 

แสนยะมูล เปนงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของ

สถาบันการเงินของประเทศไทย และศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจภาคตาง ๆ ที่เปนตัวกําหนดตัวแปรดานประกันเงิน

ฝาก และตัวแปรดานเสถียรภาพของสถาบันการเงินโดยอาศัยแบบจําลองโลจิท(Logit Model) เพื่อวิเคราะหขอมูล

รายเดือนตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง กุมภาพันธ 2552 ผลการศึกษาโดยแบบจําลองที่ 1 ซึ่งพัฒนามาจากแบบ

จําลองของ Cull, Senbet and Sorge (2001) พบวาระบบประกันเงินฝากเสถียรภาพของสถาบันการเงินในประเทศ 

สามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา 

Chi-square ของ Model เทากับ 21.84 สามารถทํานายคาของตัวแปรตามไดถึงรอยละ 83.30 และแบบจําลองที่ 2 

พบวาวิกฤตการณของธนาคารสามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 โดยคา Chi-square ของ Model เทากับ 49.46 สามารถทํานายคาของตัวแปรไดถึงรอยละ 55.60

 การศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรท่ีมตีอการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวทิยาเขตหนองสองหอง-พล

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยแสงจันทร นารถเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
  ผลการศึกษาพบวา

 1. ความคดิเห็นของบคุลากรท่ีมตีอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล ใน

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวย 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตําแหนงผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01
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 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน

 หนงัสอืปริทรรศน (Book review) การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช โดย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. ชนาธิป พรกุล อดีตอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เปนหนังสือสาขาวิชาการ

ศึกษาท่ีมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมในเรื่องของทฤษฎีและการนําไปใชเก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด

ในแตละรูปแบบการสอน ผูเขียนไดใหหลักการ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และขอพึงระวังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอขอบคุณนักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานท่ีสงบทความและ

บทความวิจัยลงพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้

 วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเปนเวทแีสดงความรูความสามารถและความกาวหนาทางวชิาการ

ของอาจารยมหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขณะเดียวกันก็เปนผลงานอันแสดงถึงความ

แข็งแกรงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาผูออกวารสารทางวิชาการฉบับนั้น 

 กระแส ชนะวงศ

 (ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ)

 บรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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