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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
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองทองถิ่นกับรัฐบาลในอันที่จะทําใหการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทของสังคมไทยปจจุบนั รวมทัง้ ขอคิดเห็นของผูเ ขียนเกีย่ วกับการบริหารองคกรปกครองทอง
ถิ่นเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานในอนาคต
การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองสําหรับผูป ว ยเบาหวานและความดันโลหิต ในชุมชน: แนวคิด
และการประยุกตใช โดยรองศาสตราจารยวณ
ี า อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร และผูอ าํ นวย
การสํานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดการสรางเสริมพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson,
1993) มาประยุกตใชในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรที่ฝกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลและครอบครัว
และชุมชนเพือ่ ใหเปนผูช ว ยเหลือ ผูส นับสนุน ผูส อน ผูใ หคาํ ปรึกษาแกผปู ว ยเบาหวานทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูงสามารถ
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 ผูเขารวมโครงการมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกวากอนการเสริม
สรางพลังอํานาจ และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองพัฒนาขึน้ ใน 3 ดานคือ การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล การบริโภคอาหาร
และการสนับสนุน สงเสริมการเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม อีกทั้งเปนทางเลือกเปนทางเลือกใหมที่ทํา
ผูปวยเกิดความรูสึกมีพลังอํานาจในตนเอง มีการรับรูคุณคาในตนเองสูงขึ้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน
การคิด การตัดสินใจที่จะนําไปสูการดูแลตนเองที่ยั่งยืนได โดยที่พยาบาลมีบทบาทเปนผูประสานงานและผูสนับสนุน
พฤติกรรมการเรียนรู
บทความวิจัย
ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดย
วัลลภ สุรทศ การวิจยั มีวตั ถุประสงคคอื เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ ชบริการสินเชือ่ กรุงไทยธนวัฏในเขตอําเภอเมือง
ขอนแกน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขตอําเภอเมือง
ขอนแกน และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผูใชบริการกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎในเขต
อําเภอเมืองขอนแกน
ผลการศึกษาพบวา
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูใ ชบริการสินเชือ่ กรุงไทยธนวัฎ สวนใหญเปนหญิงคิดเปนรอยละ 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 ผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎมีความพึงพอใจทั้ง
4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก
4. ปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95
5. ทัศนคติของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ไดแกความคิดเห็นตอการมีสินเชื่อ จํานวนวงเงินเพื่อความ
คลองตัวทางการเงิน ภาพลักษณของธนาคารกรุงไทย ลักษณะของความตองการใหวงเงินสินเชื่อ การพิจารณาในการ
เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฎอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน โดยคณิต
เจตนวิทยชาญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ
ของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกนโดยแบงปญหาออกเปน 3 ดานประกอบดวย ดานบุคลากร
ดานเครื่องมือและอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางราชการ และการประชุมแบบมีสวน
รวม (Appreciation-Influence-Control A-I-C) และใชรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบวาปญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะของกองชางเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน
ดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานบุคลากร ยังขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการกอสราง
ดานสาธารณูปโภค เชน การตรวจสอบและควบคุมการกอสรางอาคาร และถนน เปนตน
2. ดานเครื่องมือและอุปกรณ ไมเพียงพอ และอยูในชํารุดเสียหายมีสภาพไมพรอมใชงาน
3. ดานการบริหารจัดการ มีความลาชาในการบริการ และขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน
การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลทีเ่ ปดบริการเฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลือดใน
ประเทศไทย โดยธัญญลักษณ วงศวรี ะชัย มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินของโรงพยาบาลทีใ่ หบริการ
เฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย เพือ่ ศึกษาถึงปญหา สาเหตุของสถานพยาบาลทีข่ าดประสิทธิภาพ
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลกรุงเทพ
โดยใชวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แบบจําลองในการศึกษาคือ BCC Model (Input oriented)
เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแตละสถานพยาบาล ขอมูลทีใ่ ชในการศึกษาเปนขอมูลการดําเนินงานของโรงพยาบาล
ตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 แบงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือการวัดประสิทธิภาพดานเทคนิคและดานตนทุน
ผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2547 ถึง 2552 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสถานพยาบาล
เดียวทีม่ คี า ดัชนีประสิทธิภาพดานเทคนิค ดานตนทุนเทากับ 1 รองลงมาคือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี
ซึ่งมีคาประสิทธิภาพดานเทคนิคเทากับ 0.9683 และ 0.9217 ตามลําดับ สวนคาดัชนีประสิทธิภาพดานตนทุนเทากับ
0.9441 และ 0.8864 ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาตัวแปรดานปจจัยการผลิตและราคาปจจัยการผลิตมีผลโดยตรง
ตอผลผลิตขององคกร ซึ่งสงผลตอคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาล
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ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแกน เขต 3 โดย อดิเรก นารถเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปนองคการแหงการเรียน
รูแ ละศึกษาแนวทางการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูข องโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 3 เปนการวิจยั แบบสํารวจเครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแกคา รอยละ คาเฉลีย่ และการ
ทดสอบที (t-test Independent sample)
ผลการศึกษาพบวาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของโรงเรียนพบวาโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสโอกาสทางการศึกษามีความเปนองคการแหงการเรียนรูไมแตกตางกัน
การศึกษาความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยฐิยาภา มุขวัณโน
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานทั้ง 4 ดาน คือดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป
ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ภาพรวมอยูใ นระดับตองการมาก และแตละดานอยูใ นระดับตองการมาก
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
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ การบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยแสงจันทร นารถเหนือ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ
ผลการศึกษาพบวา
1. ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองหอง-พล ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับเห็นดวย
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตําแหนงผูบริหารสถานศึกษากับครูผูสอนโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานตางกันโดยรวมไมแตกตางกัน
หนังสือปริทรรศน (Book review) การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใช โดย ผูช ว ยศาสตราจารย
ดร. ชนาธิป พรกุล อดีตอาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต เปนหนังสือสาขาวิชาการ
ศึกษาที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องของทฤษฎีและการนําไปใชเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด
ในแตละรูปแบบการสอน ผูเขียนไดใหหลักการ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
และขอพึงระวังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอขอบคุณนักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกทานที่สงบทความและ
บทความวิจัยลงพิมพในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียฉบับนี้
วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเปนเวทีแสดงความรูค วามสามารถและความกาวหนาทางวิชาการ
ของอาจารยมหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขณะเดียวกันก็เปนผลงานอันแสดงถึงความ
แข็งแกรงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาผูออกวารสารทางวิชาการฉบับนั้น
กระแส ชนะวงศ
(ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ)
บรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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สารบัญ
บทบรรณาธิการ
❖ บทความวิชาการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ
ตวงพร อานันทศิริเกียรติ
การเสริมสรางพลังอํานาจในการดูแลตนเองสําหรับผูปวยเบาหวานและความดันโลหิต ในชุมชน:
แนวคิดและการประยุกตใช
วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
❖ บทความวิจัย
ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน
วัลลภ สุรทศ
การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองชาง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน
คณิต เจตนวิทยชาญ
การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่เปดบริการเฉพาะทางดานหัวใจและ
หลอดเลือดในประเทศไทย
ธัญญลักษณ วงศวีระชัย
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเขตอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 3
อดิเรก นารถเหนือ
การศึกษาความตองการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ฐิยาภา มุขวัณโน
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน
มณีรัตน แสนยะมูล
❖

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
หนองสองหอง-พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
แสงจันทร นารถเหนือ
❖ หนังสือปริทรรศน
การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนําไปใชโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาธิป พรกุล
เล็ก พงษสมัครไทย
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