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บทบรรณาธิการ
นับวาเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจที่วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร และศิลปะ ไดผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีวารสารไทย (TCI หรือ Thai Citation Index)
และจัดเขาอยูในฐานขอมูล TCI เรียบรอยแลว และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ACI (ASEAN Citation Index)
ในโอกาสตอไป
บทความสวนใหญที่ตีพิมพในฉบับนี้ เปนบทความวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขา เรื่องแรก วนิดา
เขียวงามดี ไดเขียนบทความเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ โดย
ใชแนวคิดเรื่องหลักสมรรถนะ เพื่อมุงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำาหลักสมรรถนะมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลาวถึงสมรรถนะวาเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล
และองคประกอบของสมรรถนะที่สำาคัญคือ แรงจูงใจ อุปนิสัย อัตมโนทัศน บทบาททางสังคม ความรูและทักษะ
โดยสำานักงาน กพ. ไดกำาหนดสมรรถนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานใหทุกภาคสวนราชการนำาหลัก
สมรรถนะมาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในภาครัฐ โดยกำาหนดใหขา ราชการพลเรือนตองมีสมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะดวยกัน คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ
ถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทำางานเปนทีม สวนผูบ ริหารก็ตอ งมีสมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ
คือ สภาวะผูนำา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนำาการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการ
สอนงานและการมอบหมายงาน บทความวิจัยที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะอีกเรื่องหนึ่งคือ สมรรถนะที่จำาเปนของฝาย
ผลิตรายการโทรทัศน ของ สมานใจขันทีทาวไดศึกษาองคประกอบสมรรถนะที่จำาเปนของบุคลากรฝายผลิต
รายการโทรทัศน และพบวาสมรรถนะของบุคคลทีม่ หี นาทีผ่ ลิตรายการโทรทัศนทสี่ าำ คัญตามลำาดับคือ องคประกอบ
ดานทักษะ การจัดการ ดานการผลิต และดานกระบวนการ นอกจากนี้ก็มีเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด ที่ ธัชฤทธิ์ ปนารักษ ศึกษาวิจัยเพื่อคนหา
ปจจัยทีส่ ง ผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด และพบวา ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลรวม
ตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด อยางมีนยั สำาคัญทางสถิตใิ นสามลำาดับแรกคือ การจัดการ
ความรู การมีทัศนคติที่ดี และการมีสวนรวมในการบริหารงาน ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง
ดานธุรกิจ SMEs จารุณี อภิวฒ
ั นไพศาล ไดศกึ ษาการเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสม
สำาหรับธุรกิจ SMEs โดยรวบรวมรายชื่อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคนไว 32 แหง
ซึ่งโปรแกรมเหลานี้ไดมาจากการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใชเอง การซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูป และการวาจางหนวยงาน
ภายนอกพัฒนาโปรแกรม แตจากการสำารวจก็พบวาการซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่มีจำาหนายใน
ทองตลาดเปนที่นิยมใชกันมาก นอกจากนี้ก็พบปญหาและอุปสรรคของการนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปมาใช ไดแก
เกิดความยุงยากในการประยุกตใชโปรแกรมใหเขากับลักษณะของธุรกิจ การเชื่อมตอกันระหวางระบบยอย ความ
ยุงยากในการใชงานและการออกรายงาน ผูใชขาดความรูความเชี่ยวชาญ ตลอดจนไมมีบริการหลังการขาย แต
การเลือกใชโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจจะมีประโยชนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน ประหยัดเวลา
ลดทรัพยากรมนุษย ลดตนทุนการดำาเนินงาน และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำางาน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวของระบบทุนนิยมในปจจุบนั นัน้ ทำาใหไทยไดรบั ผลกระทบในการพัฒนา
ประเทศ ไมวาจะเปนดานประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ประกอบกับ
ประเทศไทยจำาเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงไดจัดทำาโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ในป พ.ศ. 2552 จำานวน
160 หมูบาน เพื่อเสริมความเขมแข็งใหชุมชนและเปนการนำารองเพื่อขยายโครงการไปยังหมูบานอื่นๆ รวมถึง
จัดใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนที่ใชเปนแหลงถายทอดความรูในทองถิ่น การดำาเนินงานเหลานี้จำาเปนตองมีการ

ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกำ�หนดไวหรือไม ดังนั้น ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ และคณะ
จึงไดทำ�การศึกษาการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม นำ�ชีวิตพอเพียงป 2550 - 2553 ดวยการสอบถาม
ผูม สี ว นรวมโครงการ 3 กลุม คือ ผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษา อาจารยทปี่ รึกษาโครงการ และนิสติ นักศึกษาทีเ่ ขารวม
โครงการ  และพบวาโดยภาพรวมโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในระดับมาก และบรรลุตามวัตถุประสงคที่
ตั้งไว อีกทั้งนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการก็ไดรับความรูความเขาใจและไดประสบการณตรง ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย ซึ่งนับไดวา งานวิจัยเรื่องนี้สามารถใชเปนขอมูลเพื่อการขยายโครงการดังกลาวไปได
ทั่วทุกหมูบาน
สำ�หรับดานภาษาศาสตร กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ ไดศกึ ษาเปรียบเทียบคำ�สรรพนาม “man” ทีม่ ใี ชในภาษา
เยอรมันกับคำ�เทียบเคียงของสรรพนามในภาษาไทย โดยใชขอมูลจากคลังขอมูลสองภาษาเทียบเคียงสองทิศทาง
ทีป่ ระกอบดวยเรือ่ งสัน้ รวมสมัยของ 2 ภาษาดังกลาว สำ�หรับคำ�วา “man” ในภาษาเยอรมันนัน้ มีความหมายดัง้ เดิม
คือ “ผูช าย” หรือ “มนุษย” และมักแปลเปนภาษาไทยแบบตรงตัววา “คนเรา” แตไมสามารถใชในบริบทเดียวกันกับ
“man” ไดทุกครั้ง จึงเปนคำ�สรรพนามที่มีปญหาและไมมีเอกภาพ  จากการศึกษาสรุปไดวา ภาษาไทยมีรูปของ
คำ�เทียบเคียงคำ�สรรพนาม “man” ในภาษาเยอรมันได  14 รูป ซึง่ ภาษาไทยทีเ่ ทียบเคียงไดกบั ประโยคทีใ่ ช “man”
ในภาษาเยอรมันนั้นสวนใหญเปนประโยคที่ไมมีประธาน
ฉบับนี้มีบทความวิจัยที่หาอานไดยากเรื่องหนึ่งคือ การจำ�ลองวัตถุทางพิพิธภัณฑสำ�หรับคนตาบอด ของ
ธีรอาภา บุญจันทร โดยศึกษาจากการทดลองกับคนตาบอดที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล จังหวัดสงขลา
ดวยการสรางวัตถุจ�ำ ลองทีถ่ กู ตองเหมาะสม เพือ่ ใหคนตาบอดสามารถสรางภาพเสมือนของวัตถุจริงขึน้ ในสมองได
อันทำ�ใหคนตาบอดสามารถใชชวี ติ อยูใ นสังคมไดเชนเดียวกับคนทัว่ ไป จากการศึกษาไดขอ สรุปวา วัตถุจ�ำ ลองทีด่ ี
ตอการสัมผัสเพื่อการรับรูของคนตาบอด ควรมีรูปทรงหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุ มีขนาดที่เหมาะสม มีลักษณะ
เสมือนจริง มีความปลอดภัย และตองคงทน
และอีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจคือเรื่อง กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 : ขอทาทายหลักสูตรการ
ทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม ของ อารีย ถิรสัตยาพิทักษ เปนการวิเคราะหสถานการณ
หลักสูตร จุดออนและจุดแข็งของหลักสูตรดังกลาว เพื่อเตรียมความพรอมเรื่องการบริการและการทองเที่ยว
เพื่อการเขาสูสังคมอาเซียนของประเทศเวียตนามในป ค.ศ. 2015 ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยในเวียตนาม
ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวมาตั้งแตหลังป ค.ศ. 2000 และปจจุบันมีทั้งหมด 40 แหง แตสามารถ
ผลิตบัณฑิตไดเพียงรอยละ 50 ของความตองการแรงงานดานการทองเที่ยว หลักสูตรดังกลาวมีทั้งจุดออนและ
จุดแข็ง สำ�หรับจุดออนที่พบก็คือ การขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร คุณภาพการเรียน
การสอน และคุณภาพบุคลากรที่สอน เมื่อไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทำ�ใหเกิดจุดออนก็พบวาการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษาของเวียตนามไมสอดคลองกับกระแสความเคลือ่ นไหวและการเปลีย่ นแปลงของการศึกษาโลก ซึง่ ขอมูลทีไ่ ด
จากการศึกษาเรื่องนี้นาจะเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ
ทองเที่ยว เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมอาเซียนของไทยในอนาคต
กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกทานทีก่ รุณาสงบทความมาลงตีพมิ พ และหวังวาบทความตางๆ
ที่นำ�เสนอเหลานี้จะใหความรูแกนักวิชาการและผูอานทั่วไปไดเปนอยางดี สุดทายนี้ใครขอเรียนเชิญนักวิชาการ
ทุกทานไดสง บทความทีน่ า สนใจมาลงตีพมิ พในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับถัดไป เพือ่ เผยแพรขอ มูลความรู
ทางวิชาการไปสูสังคมแหงการเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
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