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สารจากคณบดี

บรรณาธิการ

สารบัญ
ขอขอบคุณท่านผู ้อ ่านทุกท่านที ่

ได้ติดตามอ่านวารสารเล่มนี้ ซึ่งถือว่า

เป็นก�าลงัใจทีด่ทีีส่ดุให้กบัทมีงานผูจ้ดัท�า 

ทางเราหวังว่าวารสารเล่มนี้จะเป็น

ช ่ อ งทางประชา สัมพันธ ์ ให ้ คณะ

บริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัยได้เป็นที่รู้จัก

ในวงกว้างมากขึ้น และขอให้ทีมงานผู้

จัดท�าทุกคนได้สรรหาส่ิงดีๆมาน�าเสนอ

ให้กับผู้อ่านให้ได้รับสาระ ความรู้ท่ีมี

ประโยชน์ในวารสารเล่มต่อๆไป

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เข้าสู่

ปีที่ 3 และเป็นฉบับที่ 5 แล้ว ส�าหรับ

วารสารคณะบริหารธุรกิจของเรา แต่

ส�าหรับผมแล้ววารสารฉบับนี้นับเป็น

ฉ บั บ แ ร ก ที่ ผ ม รั บ ห น ้ า ท่ี เ ป ็ น

บรรณาธกิาร ควบต�าแหน่งออกแบบจดั

รูปเล ่มไปด ้วย หากมีข ้อผิดพลาด

ประการใดก็ต้องขออภัยให้กับมือใหม่ 

มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
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FBA History
ความเป็นมา

นิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ และสืบสานวัฒนธรรม
ในคอลัมน์ FBA History ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงความเป็นมา

ของการจัดงาน “นิทรรศการวชิาการบรหิารธรุกจิ และสบืสาน

วัฒนธรรม” ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งเป็นงานที่ทางคณะฯ ได้จัดมาอย่าง

ต ่อเนื่องตั้งแต ่ป ี พ.ศ. 2553 และคาดว ่าจะจัดต ่อๆไป 

เป็นประจ�าทุกๆปี 

ที่ไปที่มาของการจัดงานดังกล่าวเกิดมาจากที่คณะฯ  

มีพันธกิจหลัก 4 ด้านที่ต้องด�าเนินการเช่นเดียวกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ได้แก่ พันธกิจด้าน

การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้าน

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และคณะฯ ต้องการจุดร่วมที่จะ

ท�าให้คณะฯ สามารถด�าเนินงานได้ครบทั้ง 4 พันธกิจ ให้เห็น

เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษา 

และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ให้เป็นที่รู ้จักเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น  

คณะกรรมการประจ�าคณะบริหารธุรกิจ ในการประชุมครั้งที่ 

7/2552 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 จึงมีมติจัดงานสัปดาห์

วชิาการขึน้ โดยใช้ชือ่งานว่า “นทิรรศการวชิาการบรหิารธรุกิจ 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม” มีก�าหนดจัดในช่วงสัปดาห์ท่ี 2 

หรือ 3 ของเดือนมกราคม ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน โดยภายใน

งานก�าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

1. กิจกรรมด้านผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการ เช่น 

การบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป การ

แสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพอิสระ 

กจิกรรมการประกวดการแข่งขนัทกัษะทางวชิาชพี ทีเ่ปิดโอกาส

ให้นักศึกษาของคณะฯ และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

เข ้ าร ่ วมแข ่ งขัน เพื่ อแสดงความรู ้ ความสามารถ และ 

หาประสบการณ์ในวิชาชีพ

2. กิจกรรมด้านการวิจัย เช่น การแสดงผลงานด้านการ

วิจัยของคณาจารย์

3. กิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการ

แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

และนักเรียนนักศึกษา จากสถานศึกษาต่างๆภายในจังหวัด

สงขลา ตัวอย่างเช่น การแสดงมโนราห์ หนังตะลุง การโต้วาที

ภาษาใต้เพื่ออนุรักษ์ภาษาถิ่น เป็นต้น

4. การแสดงนิทรรศการวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ

5. การออกร้านของนักศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา และ

เป็นการดึงดูดให้มีผู้มาเยี่ยมชมงานมากขึ้น

นอกจากกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ในการจัดงาน

ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2554 ทางชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 

(มทรศ. - วทต.) ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบผู้ประกอบการ ครั้ง

ที่ 1 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการ

ศึกษาในปีการศึกษา 2554 ได้สมัครงานกับผู้ประกอบการ

ที่ทางชมรมศิษย์เก่าฯ ได้เชิญมาอีกทางหนึ่งด้วย โดยกิจกรรม

ดังกล่าวนี้ ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในงานนิทรรศการฯเม่ือ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมานี้ด้วย และคงจะมีการจัด

ต่อเนื่องอีกต่อไปในทุกๆปี

ผลจากการจัดงานนิทรรศการฯในทุกครั้งที่ผ่านมา 

ถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่คณะฯได้ก�าหนดเอาไว้ 

ทั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและบุคคล

ทัว่ไปซึง่นัน่กห็มายถงึ งาน “นทิรรศการวชิาการบรหิารธรุกจิ 

และสืบสานศิลปวัฒนธรรม” สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งเป็น

ช่องทางให้คณะฯได้ด�าเนินงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4  

เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์คณะฯ และเป็นการรับ

ประกันว ่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา แห่งนี้ มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ

อย่างที่เคยเป็นสืบมาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไป
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Faculty Activity
กิจกรรมคณะฯ

งานประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ

ฝ ่ าย วิชาการ และสโมสรนักศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน

ม ห ก ร ร ม ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ท า ง วิ ช า ก า ร 

“เฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาราชนิ”ี ประจ�า

ปี 2555 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา  อ.เมือง 

จ.สงขลา  ระหว่างวันที่ 12- 14 มกราคม 2555 

ที่ผ่านมา ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ

จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลาจัดขึ้น

ฝ่ายพฒันานกัศึกษา คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและร้องเพลง

มาร์ชมหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2554 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอประชุม

อเนกประสงค์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล

ต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และ

การประกอบอาชีพ ได้รับความรู้ในเรื่องวิธี

การสมัครงาน และคุณสมบัติของลูกจ้างที่

นายจ้างต้องการ ตลอดจนตระหนักถึงภาระ

หน้าที่ของตนเองต่อสังคม

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั น�า

บุคลากรในสังกัดเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันท่ี 19- 23 มีนาคม 

2555 ณ คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท, มทร.

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก 

ช่อง 7 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

สายสนับสนุน

รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าผู้บริหารและหัวหน้างานในสังกัดเดินทาง

ไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2555  ณ คณะบริหารธุรกิจ 

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และม.ราชภัฎเลย ตามโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

ร่วมมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย

บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน
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 ฝ ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  

จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแล ช่วย

เหลือและให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และประสบการณ์ในระบบการดูแลช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา เพื่อน�า

ไปใช้กับนักศึกษาในสภาพความเป็นจริง ต่อไป

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ

ปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและระบบการเรียนการสอน การปฏิบัติตน 

ในฐานะนักศึกษา พร้อมท้ังให้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับและการรักษา

วินัย และเรียนรู ้ถึงการปรับตัว การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยใน 

ปีการศึกษา 2555 นี้ ได้จัดขึ้นในวันท่ี 16 และ 20 พฤษภาคม 2555 

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (KM) เมื่อวันท่ี 31 

พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 51202 อาคาร 51 คณะบริหารธุรกิจ เพื่อ

เสริมสร้างความรู ้แนวคิด และทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ ผ่านระบบการจัดการความรู ้ ๙ มทร.  

http://km9rmut.rmutsb.ac.th/ ซึ่งเป็นระบบการจัดการความรู้ 

ในรูปแบบของการเขียน Blog แชร์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ฝ่ายวชิาการ คณะบรหิารธรุกจิ จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารการเขยีนบทความวจิยัด้านบรหิารธรุกจิ ซึง่โครงการดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้คณาจารย์ของคณะฯมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

ชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น โดยในการสัมมนาดังกล่าวคณาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการและวิจัย อีก

ทั้งยังมีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย โครงการดัง

กล่าวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ร.ท.(หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล และ ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  

อารีย์กุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
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Accounting Activity
กิจกรรมสาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางบัญชี 

ระดับปวส. ครั้งที่ 3  ณ ห้อง 06102   

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้น�า

ความรู ้และทักษะทางวิชาชีพทางบัญช ี

มาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2555 ที่ผ่านมา

สาขาการบญัช ีคณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย จัดบรรยายพิ เศษ 

โครงการ “ก้าวทนัการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชี

และสภาวิชาชีพบัญชี” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์

สมชาย เลิศภิรมย์สุข กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพบัญชี 

ให้กับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

บุคลากรด้านวิชาชีพบัญชี และนักศึกษาสาขาวิชา 

การบัญชี รวมประมาณ 300 คน ซ่ึงโครงการดังกล่าว

ได้จัดขึ้นในงานนิทรรศการวิชาการบริหารธุรกิจ และ

สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 

2555 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชมุใหญ่ อาคารศนูย์พฒันา

บุคลากร มทร.ศรีวิชัย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางบัญชีระดับ ปวส. ครั้งที่ 3

โครงการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและสภาวิชาชีพบัญชี
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Marketing Activity
กิจกรรมสาขาการตลาด

นักศึกษาสาขาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย 

จัดโครงการปลูกจิตส�านึกรักษ์

ป่าชายเลน เพื่อให้นักศึกษาได้

รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน  ณ ชุมชน

บ้านอไุร ต.ก�าแพง อ.ละง ูจ.สตลู 

เมื่อวันวันที่ 21 มกราคม 2555

ปลูกจิตสำานึกรักษ์ป่าชายเลน

นั ก ศึ กษาสาข าก า ร

ตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.

ศรีวิชัย จัดโครงการการตลาด

สานฝันปันน�้าใจแต้มสีใหม  ่

ให้น้อง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก

การท�างานเป็นทีมและสานฝัน

ป ั นน�้ า ใ จ ในการทาสี และ

ปรับปรุงอาคารห้องเรียน  เมื่อ

วันที่  4 กุมภาพันธ ์  2555  

ณ โรงเรียนบ ้านคลองแงะ 

ต.น�้าขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

การตลาดสานฝันปันนำ้าใจแต้มสีใหม่ให้น้อง

สาขาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จดัโครงการประกวดแผนการ

ตลาด ณ  ห้องประชุมใหญ่ 

ศนูย์พฒันาบคุลากร เมือ่วนัที่ 

18 มกราคม 2555

ประกวดแผนการตลาด
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Business Information System Activity
กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศ

สาขาการตลาด คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จัดโครงการเป ิดโลกการ

ตลาดยุคใหม่ มีวัตถุประสงค์

เพื่ อน� า เสนอกลยุทธ ์การ

ต ล า ด ส มั ย ใ ห ม ่  ใ ห ้ กั บ

นัก ศึกษาสาขาการตลาด 

และผู ้สนใจทั่ วไป จัดขึ้น  

ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 

ที่ผ่านมา

สาขาระบบสารสนเทศ ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ (LMS) ให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขา ในโครงการ “ฝึกอบรมการใช้งานห้องเรียนเสมือน” เพื่อให้อาจารย์ 

น�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาบทเรียนบนระบบ LMS ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ที่ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนให้เกิดเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 

ณ ห้อง 51202 และ 51204 อาคาร 51 (อาคารเรียนสาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ)

ฝึกอบรมการใช้งานห้องเรียนเสมือน

เปิดโลกการตลาดยุคใหม่ประกวดแผนการตลาด
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Management Activity
กิจกรรมสาขาการจัดการ

สาขาวชิาการจดัการ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อเป็นผู ้ประกอบการอิสระ ณ ลานรวมใจ คณะ

บริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ

นักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทาง ตลอดจนมี

ทางเลือกในการประกอบอาชีพ   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งไม่เป็นภาระ

กับครอบครัวและสังคม  ไม่ว่างงาน และสามารถเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  

โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก

ปัจจุบันชาวต ่างประเทศมี

ความตื่นตัว ให้ความสนใจธรรมะมาก

ขึน้เรือ่ย ๆ  สบืเนือ่งจากการเผยแผ่ของ

พุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตของชาว

พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ดังน้ัน 

ประเทศไทยจึงได้รับการเลือกให้เป็น

ศูนย์รวมของพุทธศาสนา และปี พ.ศ. 

2555 นี้ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันท่ี 4 มิถุนายน นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็น

ปีที่ครบ 26 พุทธศตวรรษ หรือ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ 2600 

ปี แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธจึงควรต้องให้ความสนใจที่จะปฏิบัติ

ตนให้มีพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ เพื่อถึงซึ่งทางดับทุกข์และโลกก็จะ

ร่มเย็นได้ด้วยธรรมะ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 อาจารย์เบญจลักษณ์ เข้มคุ ้ม 

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ได้นิมนต์

พระคุณเจ้า พระอาจารย์ประมุข ปมุโข 

ส�านักสงฆ์เขากุฏิ ต.เกาะยอ จ.สงขลา มา

แสดงพระธรรมค�าสอนในหวัข้อ คณุธรรม 

จริยธรรมของนักธุรกิจ ให้นักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ ซึ่งก�าลังศึกษาวิชาการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ และวิชาองค์การและการจัดการ ได้ฟังและฝึกปฏิบัติตนให้มีสติอยู่

กับปัจจุบัน ในการนี้ พระอาจารย์ได้แนะแนวทางการปฏิบัติง่าย ๆ เริ่มต้นด้วยการ

นั่งอย่างสงบ ดูลมหายใจเข้า หายใจออก ซึ่งเป็นหลักการของบุคคลทั่วไปสามารถ

ปฏิบัติได้ การให้รู้ลมหายใจเพียงแค่ลัดน้ิวมือเดียว วันละ 3 เวลา คือ เช้า เที่ยง และ

เย็น ก็จะรู้ว่า จิตที่สงบน้ันเป็นอย่างไร อันเป็นแนวทางที่จะไปสู่สวรรค์ได้

นอกจากนี ้มกีารฝึกการยนืตวัตรงอย่างสงบ การเดนิ ทีเ่รยีกว่า การเดนิจงกรม 

โดยให้ปล่อยวางและท้ิงในทุกเรื่อง ดูใจของตนเอง มีสติ ให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลา

ที่เดิน ไม่เดินเร็วหรือช้าจนเกินไป การท่ีเรามีความรู้สึกตัวในทุก ๆ อิริยาบถนี้ เรียก

ว่า “การภาวนา” เป็นการให้ชั้นสูงมากกว่าการให้ทานอื่น ๆ  เป็นการรักษาศีล จิตใจ

ก็ไม่หลงใหลหรือยึดติดในสิ่งใด ท�าให้สามารถออกจากทุกข์ได้

หลังจากฟ ังพระธรรมค�าสอนและการฝ ึกภาวนา นักศึกษาได ้แสดง 

เสริมสร้างอาชีพสู่การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ปีที่ 3

การฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน (ตอนที่ 2)
ความคิดเห็นในข้อค�าถามปลายเปิด เรื่อง คุณธรรม 

จริยธรรมะ และการฝึกภาวนาซึ่งอาจารย์นัดพลพิชัย 

ดุลยวาทิต ได้สรุปผลไว้ดังนี้ 

 (1) เป ้าหมายในการเข ้าร ่วมกิจกรรม 

นักศึกษาจะน�าความรู้ไปพัฒนาตนเองโดยการฝึกจิต 

สมาธิ การดูลมหายใจเข้าออก การน�าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อให้เกิดความสงบ เป็นแนวทางการ

แก้ไขปัญหาได้ 

 (2) สิ่ งที่ ได ้รับเกินความคาดหวังจาก

กิจกรรม คือ รู ้ปัญหาการด�าเนินชีวิตจากการถาม

ค�าถามของเพื่อน ๆ และการตอบค�าถามซึ่งเป็น

แนวทางการคล่ีคลายปัญหา ท�าให้เกิดความสงบใน

จิตใจและเข้าใจวิธีการดับทุกข์ ได้รับความรู้ในเรื่อง 

บาป บุญ การนั่ง ยืน การเดินจงกรม ซึ่งเรียกว่า “การ

ภาวนา” 

 (3) ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา คือ มีเวลาการฝึกภาวนาน้อยเกินไป ควรจะ

เพิ่มเวลาและควรใช้สถานที่จริงในการฝึก คือ วัดหรือ

สถานปฏิบัติธรรม 

 (4) ส่ิงที่นักศึกษาได้รับการเรียนรู ้จาก

กิจกรรม คือ รู้ถึงวิธีการปล่อยวาง วิธีการดับทุกข์ 

เข้าใจถึงเรื่อง บาป บุญ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา การ

เปล่ียนตนเองเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม และ สุดท้าย 

นักศึกษาเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมด้านนี้บ่อย ๆ 

อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง
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MBA Activity
กิจกรรมหลักสูตรปริญญาโท

งานบณัฑติศกึษา คณะบรหิารธรุกจิ 

มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

ธุรกิจขนาดย่อม ในโครงการ “เปิดโลก 

SME” เมื่อวันที่  19 มกราคม 2555  

ณ หอประชมุอเนกประสงค์ โดยได้น�าเสนอ

ธุรกิจ SME จากกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 

เลี้ยงจรเข้บ้านทรายขาว, ปลาแผ่นอบ 

กรอบลุงพิน และร้านส้มต�า 

หัวพาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ

เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร

ปริญญาโท, อาจารย์ และ

บุคคลทั่วไป รวมประมาณ 

150 คน

เปิดโลก SME

งานบัณฑิตศึกษา คณะ

บริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย น�า

นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาการ

จัดการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน

ต่างประเทศด้านธุรกิจ SME  

ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็น

กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหลักที่

บรรจุ ไว ้ ในหลักสูตร และ

ส�าหรับในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 22-27 มกราคม 2555

โครงการความร่วมมือศึกษาดูงานต่างประเทศด้านธุรกิจ SME

งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจ�าปีการศึกษา 2555 เพื่อแนะน�า

ระบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาใหม่ทราบ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกด้วย กิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 05101 คณะบริหารธุรกิจ

ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ‘55
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Students Committee Activity
กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 

24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานรวมใจ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อมค่ายสร้างมิตรรับขวัญน้อง 

21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาบุคลากร

โครงการวันรักกันมั่น : 3 มิถุนายน 2555 ณ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการวันไหว้ครู : 14 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมอเนกประสงค์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
15-16 มีนาคม 2555 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ค่ายสร้างมิตรรับขวัญน้อง 
24-25 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย

โครงการประกวดดาว-เดือนและดาวเทียม คณะบริหารธุรกิจ 2555
27 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

ผลการประกวด ผู้ได้รับตำาแหน่งดาว ได้แก่ น้องอุ้ม ปรางทราย แก้วบุบผา 

สาขาการบัญชี, ผู้ได้รับตำาแหน่งเดือน ได้แก่ น้องกาย ธนกฤต หลิพันธ์ สาขาระบบสารสนเทศ และผู้ได้รับตำาแหน่งดาวเทียม ได้แก่ น้องแอ๊ฟ ฐปณีย์ วงศ์ไพศาล 

สาขาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม
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Article
บทความ

 ความส�าเร็จของการตลาดขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขส�าคัญ  

4 ประการ ได้แก่ บริษัทจะผลิตอะไร (Product) จะก�าหนดราคา

เท่าไหร่ (Price) จะกระจายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าอย่างไร 

(Place) และจะบอกกล่าวเรื่องราวเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ 

แก่ลูกค้าได้อย่างไร (Promotion) ที่กล่าวมาข้างต้นนักการตลาด

เรยีกว่าส่วนประสมทางการตลาดหรอื 4Ps –Product, Price, Place 

and Promotion. อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการ

ตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย 

โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ความส�าเร็จท่ีเกิดจากการใช้ส่วนประสม

ทางการตลาดเพียง 4 อย่างจึงไม่เพียงพอ นักการตลาดจึงได้เพิ่ม

เครื่องมือทางการตลาดอีก 3 อย่าง ได้แก่ บุคคล (People) 

กระบวนการ (Process) และ สภาพแวดล้อมท่ีสัมผัสได้ (Physical 

evidence)  ดังนี้

 1 Product
 ธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จควรจะค้นหาความจ�าเป็น 

(needs) หรือความต้องการ (wants) ของลูกค้าก่อน ต่อจากนั้นจึง

จะพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพทีส่อดคล้องกบัต้องการของผูบ้รโิภค

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลิตภัณฑ์ท่ีดีจะต้องมีคุณค่า (value) 

ผลิตขึ้นมาภายใต้ความต้องการของผู้ซ้ือไม่ใช่เราคิดว่าเขาจะซื้อ

 2 Price
 การก�าหนดราคาสินค้าจะต้องสามารถแข่งขันได้ ราคาที่

แข่งขันได้อาจจะไม่ใช่ราคาท่ีต�่ากว่าคู่แข่งขันเสมอไป ท่ีส�าคัญราคา

ที่ตั้งขึ้นมาจะต้องเป็นราคาที่สร้างก�าไรให้แก่กิจการด้วย นักการ

ตลาดต้องไม่ลืมว่าราคาคือส่วนประสมทางการตลาดเพียงตัวเดียวที่

สร้างรายได้ ในขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดประเภทอื่นถือ

เป็นต้นทุน นอกจากนี้ลูกค้ามักจะเชื่อว่ายิ่งราคาสูง คุณภาพของ

สินค้าหรือบริการจะสูงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นการตั้งราคาสินค้า

จะต้องไม่ท�าให้ลูกค้าพบกับความผิดหวังอย่างเด็ดขาด

 3 Place
 การจัดจ�าหน่ายประกอบไปด้วยการกระจายสินค้าและ

แหล่งขายสินค้า เพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะต้องสร้างความประทับใจและ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด กล่าวโดยสรุปก็คือ

ผลิตภัณฑ์จะต้องวางจ�าหน่ายในสถานท่ีท่ีถูกต้อง (right place) ใน

เวลาทีเ่หมาะสม (right time) และมคีณุภาพตรงตามทีล่กูค้าต้องการ 

(right quality)

 4 Promotion
 การส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าหรือ

บริการไปยังลูกค้า ลูกค้ามุ่งหวัง หรือกลุ่มอื่น ๆ ปัจจุบันมีเครื่องมือ

การสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การจัด

กิจกรรม (event), การเป็นผู้สนับสนุน (sponsorship) กิจกรรม

เหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสามารถวัดผลได้

อย่างชัดเจน การส่งเสริมการตลาดที่ดีควรจะเป็นการส่ือสารสองทาง 

เสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ ปัจจบุนันกัการตลาดควรใช้วธิกีารส่ือสารภายใน (Internal 

communication) ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลภายในองค์กรที่มีความรู้

เกีย่วกบัสินค้าหรอืบรกิารได้ช่วยสือ่สารต่อให้กบับคุคลภายนอกทีเ่ป็น

ลูกค้าหรือกลุ่มอื่น ๆได้ การกระท�าดังกล่าวจะท�าให้ธุรกิจประหยัด 

ค่าใช้จ่ายได้มากที่เดียว

 5 People
 พนกังานของบรษิทัสามารถสร้างความประทบัใจหรอืความ

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นบุคลากรตั้งแต่ระดับ

บริหารจนถึงพนักงานจะต้องฝึกฝนในการที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความประทับใจ บางครั้งลูกค้าไม่สามารถ

สัมผัสตัวสินค้าได้ พนักงานที่ให้บริการจึงเป็นเสมือนตัวสินค้า  

เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจที่จะแสดงคุณภาพของสินค้า 

จากตัวพนักงาน

 6 Process
 ขั้นตอนในการให้บริการเป็นส่ิงที่ส�าคัญมากส�าหรับลูกค้า 

การบริการส�าเร็จในจุดเดียว (One stop service) เป็นกลยุทธ์ที่

ประสบความส�าเร็จสูงมาก เพราะลูกค้าสามารถประหยัดเวลา และ

มีความชัดเจนในการใช้บริการ ปัจจุบันธุรกิจภาคเอกชนและหน่วย

งานภาครฐัได้ให้ความส�าคญักบัขัน้ตอนในการให้บรกิาร โดยพยายาม

ลดขั้นตอนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้มากที่เดียว

  7 Physical evidence
 สถานที่ที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการมีความส�าคัญมาก สถานท่ี

หรอืส่ิงแวดล้อมอืน่ ๆ  ท�าให้ลกูค้าจนิตนาการได้ถงึคณุภาพของบรกิาร

ทีจ่ะได้รบั สถานทีค่อืสิง่ทีล่กูค้าสามารถสมัผสัหรอืมองเหน็ได้ สิง่เหล่า

นี้จึงเป็นประสบการณ์แรกที่ลูกค้าจะพิจารณา เพราะฉะนั้นธุรกิจ

บรกิารควรจะให้ความส�าคญักบัความสะอาดของอาคารสถานที ่ความ

ทันสมัย การใช้เทคโนโลยี หรือความเพียงพอของอุปกรณ์ส�าหรับให้

บริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจใช้บริการ และเป็น

ข้อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน

 ดงันัน้นกัการตลาดในยคุปัจจบุนัจะต้องท�างานหนกัขึน้ การ

ด�าเนินกิจกรรมทางการการตลาดในยุคนี้ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ 

จะต้องออกแบบส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ให้มีความถูกต้อง 

สมบูรณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียให้เกิดความประทับใจ และได้รับความพึงพอใจจากการ 

ใช้บริการ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักการตลาดที่ประสบความส�าเร็จ 

The 7Ps of marketing โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่

สาขาการตลาด
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Article
บทความ

 ไปไหนมาไหน 

ใครๆก็พู ดกั นถึ งแต ่ 

AEC ฮิตกันมากขนาด

แรงงานต่างด้าวยังบอก

ว ่ า อี ก ห น ่ อ ย จ ะ ข อ

ค่าแรง 300 บาทแบบ

คนไทยด้วย จะผดิจะถูก

อย่างไรไม่แน่ในเรื่องนี้! 

แต่พอถามคนไทย “AEC มีจะผลอย่างไรกับคนไทย ?”  

บ้างก็บอกว่า AEC จะท�าให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวไกล  

แต่บ้างก็บอกว่าจะมเีพือ่นบ้านมาแย่งงานคนไทยท�าซะหมด 

ฟังคนนั้นทีคนนี้ทีไม่รู้จะเชื่อใคร แต่ส�าหรับวิชาชีพบัญชีกับ

การเปิดเสรี AEC ในปี 2558 วันนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชี 

มีค�าตอบให้กับนักวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้น�า

ข ้ อ มูลดั งกล ่ าว ไว ้ ส� าหรับ เตรี ยมพร ้อม ท่ีจะรับมือ 

ต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

AEC คืออะไร
 ก่อนอื่นคงต้องท�าความเข้าใจกันก่อนว่า AEC  

ย่อมาจาก ASEAN Economic Community ซึ่งเรียกใน

ภาษาไทยว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปัจจุบัน 

มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 

และเวียดนาม โดยมีเป้าหมายหลักในการรวม 10 ประเทศ

ให้เป็นตลาดและฐานผลติเดยีวเพือ่ส่งเสรมิการค้าการลงทนุ

ภายในกลุ่ม AEC เอง และสร้างอ�านาจต่อรองทางการค้า

การลงทุนกับประเทศนอกกลุ่ม AEC ซึ่งเป็นลักษณะคล้าย

กับการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป หรือ EU นั่นเอง 

ผลกระทบจาก AEC ในปี 2558
 แน่นอนจากการรวมตลาดและฐานผลติให้เป็นหนึง่เดยีว 

ย่อมหมายรวมถึงการไหลเวียนเคลื่อนย้ายไปมาอย่างเสรี (Free 

Flow) ของสินค้า บริการ เงินทุน และนักวิชาชีพ หรือ 

เปรียบเทียบง่ายๆ ว่า เมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียนได้ 

ประเทศไทย และอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน จะเป็นเสมือน

จังหวัดหนึ่งในอาเซียน เพราะฉะนั้นการที่จังหวัดไทย จะส่ง

สินค้าไปขายในจังหวัดบรูไน หรือจังหวัดสิงคโปร์จะไปลงทุนใน

จังหวัดกัมพูชา หรือจังหวัดพม่าจะส่งคนไปท�างานในจังหวัด

เวยีดนาม กส็ามารถท�าได้อย่างเสรีเพราะทุกคนคอืประชากรของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยไม่มีการแบ่งแยกประชากรตาม

แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกต่อไป โดยนักวิชาชีพที่สามารถ

เปิดเสรี ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี วิศวกร 

สถาปนิก และนักส�ารวจ ซ่ึงวิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสาขาที่อยู่

ระหว่างการเจรจารายละเอียดในการเปิดเสรีในปี 2558

 การด�าเนินการเพื่อให้บรรลุ AEC ได้มีการก�าหนดแผน

งานการจัดตั้ง AEC (AEC Blueprint) ซึ่งมีกรอบกว้างๆ ดังนี้

1. การเป็นตลาดเดียวกันและฐานการผลิตร่วมกัน

2. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

แผนงานของ AEC ได้ก�าหนดรูปแบบการค้าและ 

การบริการ ดังนี้
1. ไม่มีข้อจ�ากัดส�าหรับการค้าบริการข้ามแดน และ

การบริโภคในต่างประเทศ เว้นแต่มีเหตุผลอันควร 

เช่น เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

2. ให้นักลงทุนอาเซียนเข้ามาลงทุนในธุรกิจบริการ 

และสามารถถือหุ้นได้ อย่างน้อยร้อยละ 51 และ 

70 ในปีพ.ศ. 2553 และ 2558 ตามล�าดับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับวิชาชีพบัญชี
โดย...อาจารย์ลมุล เกยุรินทร์

สาขาการบัญชี
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3. ให้เจรจาเพื่อก�าหนดเป้าหมายการเปิดเสรี 

การเคลื่อนย ้ายบุคคลธรรมดา ภายในปี 

พ.ศ. 2558 (อย่างไรก็ดี ในข้อนี้ ประเทศ

สมาชิกอยู่ระหว่างการเจรจาตารางข้อผูกพัน

รายละเอียดในแต่ละสาขาวิชาชีพ)

 ปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามในกรอบ 

ข้อตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพแต่ละสาขาแล้ว โดยสาขา

วิ ช าชีพบัญ ชี  (ASEAN Mutua l  Recogn i t i on  

Arrangement Framework on Accountancy Services 

(MRA)) ได้ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 แต่ยังไม่ได้

เป็นการเปิดตลาด เป็นเพียงการอ�านวยความสะดวกใน 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโดยลดขั้นตอนการตรวจสอบ/

รับรองคุณวุฒิการศึกษาหรือความรู ้ทางวิชาชีพ ซึ่ ง 

นักวิชาชีพบัญชีในอาเซียนสามารถจดทะเบียนหรือ 

ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้ แต่

ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ัน ๆ  เช่น 

หากนักบัญชีในต่างประเทศ จะสอบ CPA ในไทย ก็ต้องผ่าน

การสอบวิชาต่าง ๆ 7 วิชา เหมือนคนไทย ซึ่งขณะน้ี 

อยู่ระหว่างการเจรจาตารางข้อตกลงผูกพันในรายละเอียด

เกี่ยวกับเง่ือนไขที่จะสามารถท�าอะไรได้บ้างอย่างเสรี

ในส่วนของสาระส�าคัญของ MRA ของสาขาบัญชี

มีดังนี้
 MRA Framework สาขาบัญชีมีหลักการคือ 

ก�าหนดแนวทางเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจา MRA  

ด้านบัญชีในอนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา 

สองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พื้นฐานส�าหรับ

การยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์เรื่อง การศึกษา  

การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบ

ข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและ 

แนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้ MRA ที่จะจัดท�าขึ้นในอนาคตจะต้อง 

ไม่ลดทอนสิทธิ อ�านาจ หน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ

ในการก�ากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน  

แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคที่เกินจ�าเป็น และการออกใบอนุญาต

และการข้ึนทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบภายในของแต่ละประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบ 

ข ้อตกลงได ้ก� าหนดกรอบการด� า เนินการและขอบเขต 

ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบสาขาบัญชี

การเตรียมความพร้อมส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นั้น ควรจะมุ่งเน้นในด้านต่อไปนี้ คือ
1. เพ่ิมการลงทุนในด้านโปรแกรมบัญชี เพื่อใช้ในการ 

จัดท�าและสอบบัญชี

2. อบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สอบ

บัญชีอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากกลุ ่มประเทศ

อาเซียนมี 10 ประเทศที่มีภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น

กลุ่มประเทศอาเซียนได้ก�าหนดว่าให้ ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างกลุ่มประเทศ

อาเซียน ส่วนนักบัญชีท่านใดมีความพร้อมทางด้าน

ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสนใจจะศึกษาภาษา 

ที่สามโดยเฉพาะในกลุ่ม AEC เช่น เวียดนาม พม่า 

หรืออินโดนีเซีย ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 

ตัวเอง ถือเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าใน

อนาคต

3. เน ้นการให้บริการที่มีลักษณะที่ เป ็นการเฉพาะ 

มากขึ้น เช่น ให้บริการสอบบัญชีตามประเภทของ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

4. แข่งขันในด้านค่าธรรมเนียม โดยเสนอบริการ 

ที่ถูกกว ่า ส�าหรับระดับการบริการที่ มี คุณภาพ

ทัดเทียมกันหรือดีกว่า

5. ขยายขนาดของส�านักงาน โดยการควบรวมกิจการ

กับส�านักงานอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาด

ใหญ่และบริษัทข้ามชาติ

 ในฉบับหน้าเรามาดูกันต่อในเรื่องความคืบหน้าของ 

AEC กับวิชาชีพบัญชี โปรดติดตามค่ะ..........
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหมวด

วิชาเฉพาะของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จบจากสาย

อาชีวศึกษาและสายสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ

ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จบจากสายอาชีวศึกษา 

(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และสายสามัญ (ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย) และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาหมวดวิชาเฉพาะของนักศึกษา ระหว่างผู้เข้า

ศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาจากสายอาชีวศึกษา และสายสามัญ

โดยกลุ ่มตัวอย ่างที่ ใช ้ ในการศึกษาคือนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

(ภาคปกติ) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคปีการศึกษา 

พ.ศ.2553 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

sampling) ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 201 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยคือแบบสอบถาม (questionnaire) และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะของ

นักศึกษาคณะบรหิารธรุกจิ เมือ่พจิารณาผลการเรยีนของ

นักศึกษาทั้งสายอาชีวศึกษา และสายสามัญ พบว่า เพศ 

สาขาที่ก�าลังศึกษา ชั้นปีที่ศึกษา และพื้นฐานการศึกษา

ไม่มีความแตกต่างกัน

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ 

ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่จบจากสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ1

2. ระหว่างผู้เข้าศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา 

และผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสายสามัญ เมื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ พบว่า  

ไม่มีความแตกต่างกัน ค่าระดับคะแนนเฉล่ียตามพื้นฐาน

การศึกษาจากสายอาชีวศึกษาก่อนเข้าศึกษามีค่าระดับ

คะแนนเฉล่ียที่ 3.39  และจากสายสามัญ มีค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 โดยภาคเรียนที่ 1/2553 พบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากสายสามัญ มีเกรดเฉลี่ย 

2.66  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59667  สายอาชีวศึกษา  

มีเกรดเฉลี่ย 2.70  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67990  

และภาคการศึกษาที่ 2/2553  สายสามัญ  มีเกรดเฉลี่ย 

2.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59198  สายอาชีวศึกษา 

มีเกรดเฉล่ีย 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57097 

เมื่อทดสอบความแตกต่างแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยของเกรด

ไม่มีความแตกต่างกันที่นัยส�าคัญทางสถิติที่  ระดับ 0.05

ดังนัน้สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัศึกษาทีจ่บ

จากสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ตามคุณสมบัติของผู้เข้า

รบัการศกึษาไม่ว่าจะรบัมาโดยการสอบคดัเลอืก ระบบโควตา 

หรอืการสอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยั และการสอบคดัเลอืก

ผ่านส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษา

ในคณะบริหารธุรกิจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหมวดวิชา

เฉพาะไม่มีความแตกต่างกัน

1 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
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Research
งานวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาปัจจยัด้านการส่ง

เสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้

บริโภคในเขตภาคใต้ กลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้ในการวิจัย คือ 

ผู ้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ระหว่างปี 2453 – 2554 จ�านวน  

400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและมาตราส่วน

ประมาณค่าเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้

ในการวิ เคราะห ์ข ้อมูล ได ้แก ่  ค ่าร ้อยละ ค ่า เฉลี่ย  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีการ

ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและต�่ากว่าปรญิญาตร ีสมรสแล้ว 

ท�าธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

15,000 – 20,000 บาท ใช้รถปิดอัพกับรถยนต์นั่งใน

สดัส่วนใกล้เคียงกนั อย่างไรกต็ามผูบ้รโิภคใช้รถยนต์ยีห้่อ

โตโยต้าในสัดส่วนสูงที่สุด

2. เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน

ใจซื้อรถยนต์สูงสุดได้แก่ พนักงานขาย การส่งเสริมการ

ขาย การโฆษณา การตลาดทางตรง และการ

ประชาสัมพันธ์ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการส่ง

เสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สูงสุด 3 

อันดับแรก ได้แก่การโฆษณาทางโทรทัศน์ การบอกต่อ

จากลูกค้าที่เคยซ้ือรถยนต์ และความรู้เกี่ยวกับสินค้าของ

พนักงานขาย

การตอบสนองของผู้บริโภคต่อกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด 

ของบริษัทตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ พรหมใหม่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา  พงศกร  2

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ส�าคัญมีดังนี้

3.1)ผู้หญิงมีการตอบสนองต่อเครื่องมือการส่งเสริม

การตลาดประเภทการใช้พนักงานขายสูงกว่า

ผู้ชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2)คนโสดมีการตอบสนองต่อเครื่องมือการส่งเสริม

การตลาดประเภทการใช้พนกังานขาย และการส่ง

เสริมการขายสูงกว่าคนที่สมรสแล้ว

3.3)ผู ้บริโภคที่มีอายุต ่างกันมีการตอบสนองต่อ 

เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดประเภทการ

โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดทาง

ตรงแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05

3.4)ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมี

การตอบสนองต่อเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด

ประเภทการประชาสมัพนัธ์และการตลาดทางตรง 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.5)ผู ้บริโภคที่มีรายได้ต่างกันมีการตอบสนองต่อ

เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดประเภทการใช้

พนกังานขายแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

1 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อำาเภอเมือง  จังหวัดสงขลา

2 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อำาเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
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Quality Assurance
ประกันคุณภาพการศึกษา

 คณะบริหารธุรกิจเป ็นคณะที่

เห็นความส�าคัญของการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง รวมทัง้รูเ้ท่าทนัการใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนในฐานะเป็นนักศึกษา แต่สิ่งเหล่าน้ี

จะเป็นจรงิไปไม่ได้เลยถ้าปราศจากการ

ประกันคุณภาพการศึกษาว่านักศึกษารุ่นใหม่ในยุคนี้ทุกคนได้รับการศึกษาที่ด ี

มคีณุภาพเพยีงพอทีจ่ะน�าไปเป็นพลงัในการเรยีนรูแ้ละวางแผนชวีติของตนเอง

 การทีจ่ะสร้างผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีคนเก่ง มคีวามสขุ มศีกัยภาพในการ

ให้ความร่วมมอื เพือ่การสร้างสรรค์สงัคมไทยให้มคีณุภาพ และมกีารบรหิารสถาน

ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  

มปีระสทิธภิาพ สามารถสร้างปัจจัยเก้ือหนนุให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ได้ก�าหนดจดุมุ่งหมาย

และหลกัการของการจดัการศกึษา ทีต้่องมุง่เน้นคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 

โดยก�าหนดรายละเอยีดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

มาตรา 47 ก�าหนดให้มรีะเบยีบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั ประกอบด้วยระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การจัดระบบและกลไก 

ด้านการบริหารการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ให้ได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก�าหนดขึ้นทั้งจากภายในสถานศึกษาและจาก

หน่วยงานภายนอก เพือ่ให้ผูป้กครองและสงัคมมัน่ใจได้ว่า สถานศกึษาด�าเนนิการ

ตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ และผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน

ภายนอก ท้ังนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542

 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู ่

ในขณะนี้มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

ทางการศกึษาโดยมกีารด�าเนนิงาน 3 ขัน้ตอน ดงันี้

 1. การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) เป็นการก�าหนดมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น 

เป้าหมายและเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาซึง่หลกัปฏบิตัทิัว่ไปมาตรฐานจะก�าหนด

โดยอาศยัคณะบคุคล ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูม้ปีระสบการณ์

 2. การตรวจสอบคณุภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบและ

ตดิตามผลการด�าเนนิการจดัการศกึษาว่าเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษา

ที่ก�าหนดขึ้นมากน้อยเพียงใด และมีขั้นตอนการด�าเนินการที่จะท�าให้เชื่อถือได้ 

หรอืไม่ ว่าการจดัการศกึษาจะเป็นไปอย่างมคีณุภาพ

 3. การประเมนิคณุภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมนิ

คณุภาพของสถานศกึษาโดยบคุลากรของสถานศกึษาหรอืโดยหน่วยงานทีก่�ากบั

ดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล 

สถานศกึษา

 แนวคิดตามหลักการทางการศึ กษานั้ น ไม ่ เหมื อนธุ รกิ จ 

เพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลก�าไรเป็นตัวเงิน แต่ผลที่ได้เป็นคุณภาพในด้าน 

ต่าง ๆ  ของคน เป็นกระบวนการสร้างคนซึง่มคีณาจารย์และผูบ้รหิารเป็นบุคลากร

ภายในจะต้องร่วมมอืกนัพฒันานกัศกึษาให้มคีณุภาพด ี และจะต้องด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถานศึกษามีการร่วมกัน

ก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจนว่าต้องการพฒันานกัศกึษาให้มคีณุสมบตัเิป็นอย่างไร 

กต้็องช่วยกนัคดิ ช่วยกนัวางแผน (Plan) ว่าจะต้องท�าอย่างไร แล้วช่วยกนัท�า 

(Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action)  

เพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดอย่างต่อเน่ือง  เพือ่พฒันาปรบัปรงุคณุภาพ

ให้ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลาโดยร่วมกนัท�างานเป็นทมี

 การประกนัคณุภาพการศกึษา มีความส�าคญั 3 ประการ คอื 

 1. ท�าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้  

เกดิความเชือ่มัน่และสามารถตัดสินใจเลอืกใช้บริการทีมี่คณุภาพมาตรฐาน

 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มี

คณุภาพอย่างทัว่ถึง

 3. ท�าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษา 

สู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนา

ประชากรให้มีคณุภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง

 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและ 

การด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นการสร้างความม่ันใจให้ผู้รับบรหิารการศกึษา 

ทัง้ยงัเป็นการป้องกนัการจดัการศกึษาทีด้่อยคณุภาพและสร้างสรรค์การศกึษา

ให้เป็นกลไกทีมี่พลังในการพฒันาประชากรให้มีคณุภาพสงูย่ิงข้ึน

 หลกัการส�าคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา  

เป็นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีส่ามารถครอบคลมุถงึกจิกรรมและภารกจิ

ทางวชิาการและทางการบรหิารการจดัการทีม่กีารวางแผนล่วงหน้า และมกีาร

ประสานสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ เพือ่ทีจ่ะสร้างความม่ันใจทว่ีาผู้เรยีน มคีวามรู้ 

ความสามารถ และคณุลักษณะของบณัฑิตทีพ่งึประสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ 

 บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นทรัพยากร เป็นสมบัติที่มีค่าของสังคม  

คงไม่มีระบบใดอีกแล้วที่จะมีบทบาทในการที่จะดูแลสมบัติอันล�้าค ่า 

ของสังคมไทยได้เท่ากบัระบบการศกึษา เวลาน้ีส่ิงทีห่วงัว่าจะท�าให้ได้ดทีีส่ดุคอื 

การสร้างให้สถานศกึษามคีณุภาพตามทีสั่งคมคาดหวงั การประกนัคณุภาพการ

ศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานเป็นสิง่ทีส่�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัการพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว

การประกันคุณภาพการศึกษา...สู่อนาคต
เรียบเรียงโดย...อาจารย์ปาลิตา เอกอุรุ

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา






