บทบรรณาธิการ
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหารเลมนี้เปนฉบับประจําป 2555 ซึ่งดําเนินการมาเปนปที่ 5
แลว ซึ่งวารสารตองขอปรับตัวเพื่อ ใหเกิดความเหมาะสมมากขึ้นโดยตีพิมพเผยแพรปล ะ 1
ฉบับจากเดิมปล ะ 2 ฉบับ ทั้ง นี้การปรับ ตัวดั งกล า วเป นสิ่งจํ าเป นมาก เพราะคุ ณภาพของ
ผลงานการวิจัย และดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกไดตกต่ําลงอยางมาก การจะไดม าซึ่ง
บทความที่มีคุณภาพที่แทจริงที่ผานการกลั่น กรองอยางเขมขนโดยคณะกรรมการกลั่ นกรอง
บทความหรือกองบรรณาธิการเพื่อใหเพียงพอแกการตีพิมพปละ 2 ฉบับจึงเปนไปไดยากมาก
หรื อ แทบเป น ไปไม ไ ด เ ลย ทั้ ง ๆที่ มี ผู ส ง เข า มาขอให มี ก ารตี พิ ม พ จํ า นวนมาก แต ไ ด ถู ก
ผูทรงคุณวุฒิปฏิเสธไป
วารสารเลมนี้คงไวซึ่งเนื้อหาสาระที่เปนเรื่อ งของการวิจัยเชิงสนาม ทั้งแนวทางการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงประกอบดวยบทความที่เปนผลงานวิจัยและบทความเชิง
วิชาการที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการวิจัย และบทวิจารณบทความหรือบทวิจารณหนังสือ และ
ยังคงไวในดานความสามารถในการนําขอคนพบไปใชประโยชนไดจริงและในเชิงวิชาการ
บทความแรกซึ่งวาดวยบุพปจจัย ซึ่งหมายถึ งปจจัยที่ตอ งเกิดขึ้นกอ นของ E- loyalty
ของประสิทธิผลของการสื่อสารทางดานการตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทย โดยสัม ภาษณ
จากนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งใชทั้งแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิ ง คุ ณ ภาพจากการวิ เ คราะห ด ว ยเทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ถ ดถอยเชิ ง ชั้ น (hierarchical
regression) และการวิเ คราะหเ สน ทางความสั ม พัน ธ (path analysis) ได ข อ ค นพบที่เ ป น
ประโยชนอยางยิ่งตอกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬาแหงประเทศไทย และผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวในหลายประเทศเกี่ยวกับการจัดทํา website และสื่ออิเลคทรอนิคส ตางๆ ที่
เรียกรองความสนใจจากนักทองเที่ยวตางประเทศได
บทความที่สองเกี่ยวกับบุพปจจัยของการพัฒนาลั กษณะอั นพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิสงเสริมการศึกษา : คณะภคินีเซนตปอลเดอรชารตรแหงประเทศไทย
ซึ่งประกอบดวยภูมิหลังของครอบครัวของนักเรียน บทบาทของครู บทบาทของผูปกครอง
ของนักเรียน พฤติกรรมของตัวนักเรียน ซึ่งมีผลตอ การพัฒนาลั กษณะอั นพึงประสงคของ
นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมป ที่ 1 ถึ ง ป ที่ 6 ผู วิ จั ย ใช ทั้ ง แนวทางวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยการใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากนักเรียนในโรงเรียนในเครือ 500 คนและการสัมภาษณเจาะลึ ก
นักเรียนและผูปกครอง ซึ่งลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนประกอบดวยความซื่อสัตย ความ
ขยันทุมเท ความเรียบงาย และการอุ ทิศตนเพื่อ คนอื่ น จากการวิเคราะหโดยใชแบบจําลอง
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สมการโครงสราง (Structural equation modeling) ไดขอ คนพบที่สําคัญ คือ บทบาทของครู
และบทบาทของผูปกครองมีความสําคัญมากตอการมีพฤติกรรมที่พึงประสงคของนักเรียน ซึ่ง
ทั้งครูและผูปกครองตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ตอ งอบรมปลู กฝงคุณธรรม และการสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูโดยที่สถานภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กไมสรางความแตกตาง
ตอการมีพฤติกรรมอันพึงประสงคของเด็กนักเรียน
บทความที่สามเปนงานวิจัยประเมินผลตอ สุขภาพจากโครงการโรงไฟฟาขนอม ซึ่ง
เปนความประสงคของผูบริหารโรงไฟฟาขนอมที่จะแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคม
จึงไดดําเนินการใหมีการศึกษาในเรื่องดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคที่จะ (1) สํารวจสภาพชีวิต
ความเป นอยู ข องประชาชนในพื้ น ที่ เ ป าหมายเกี่ย วกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ประชากร
ตลอดจนคุณภาพชีวิต และทัศนคติของประชาชนตอโรงไฟฟาฯ (2) พัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบ
ตอ สุขภาพของประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย ใหความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันทเกี่ยวกั บ
ตัวชี้วัดเหลานั้น และ (3) ใชตัวชี้วัดเหลานั้นประเมินการดําเนินงานของโรงฟาวามีผลกระทบ
ตอ สุข ภาพของประชาชนในพื้ นที่ตั้ง ของโรงไฟฟาขนอม ซึ่ งการประเมินผลกระทบของ
โรงไฟฟ า โดยใช ร ะเบีย บวิ ธี การวิ จัย เชิง ปริ มาณสร างตัว ชี้ วัด จากมุ ม มองต างๆและแนว
ทางการวิ เคราะหข อ มูล เชิงคุ ณภาพดวยโปรแกรม ATLAS.ti จากการสัม ภาษณ เจาะลึ ก ที่
ครอบคลุ มมุ ม มองของทุก ฝ ายทั้ง ผูบ ริห ารโรงไฟฟ าฯ ผู นํา ชุม ชน และประชาชนในการ
ประเมินไดขอคนพบและขอ เสนอแนะมากมายที่เปนประโยชนตอ การบริหารโรงไฟฟาให
เปนที่ยอมรับของชุมชนและคนในชุมชนมีความไววางใจและเชื่อใจในการบริหารงานอยางมี
ผลประโยชนรวมกันทุกฝาย
สําหรับบทวิจารณหนังสือ เรื่อ ง Introducing multilevel modeling ชี้ใหเห็นถึ งความ
บกพรองของวงการวิจัยดานการศึกษาที่เก็บขอ มูล จากบุคคลตางระดับกัน เชน นักเรียน ครู
และผูบ ริหาร แตนํ าเอามาวิ เคราะหโ ดยใชเ ทคนิคการวิเคราะหแ บบปกติทั่ว ไป เช น การ
วิเคราะหถดถอยพหุแบบปกติหรือ แบบเชิงชั้น โดยไมคํานึงการมีโครงสรางพหุระดับของ
ขอ มู ล ซึ่ ง เปน การละเมิด ข อ สมมติ (assumptions) ซึ่ ง มี ผ ลต อ ผลที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห
หนังสือ/ตําราเลมนี้ไดเสนอทางออกที่ถูกตองที่สุดในการวิเคราะหขอ มูล พหุระดับที่จะทําให
ขอคนพบไมมีปญหาดานขอผิดพลาดเชิงนิเวศ (ecological fallacy) และ/หรือ ขอ ผิดพลาดเชิง
อะตอม (atomistic fallacy) จึงสมควรอยางยิ่งที่นักวิจัยทางดานการศึกษาหรือ ผูที่ศึกษาปญ หา
ที่ ต อ งใช ห น ว ยวิ เ คราะห ต า งระดั บ หั น มาใช เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห พ หุ ร ะดั บ (multilevel
analysis) แทนที่จะใชเทคนิควิธีการวิเคราะหขั้นสูง ซึ่งมีตั้งแตการวิเคราะหถ ดถอยแบบเชิง
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ชั้น ( hierarchical regression) การวิ เ คราะหเ ส นทางความสั ม พัน ธ (path analysis) และ
แบบจํา ลองสมการโครงสร าง (structural equation model) ส วนการวิเ คราะห ขอ มูล เชิ ง
คุณภาพ ผูวิจัยไดใชโปรแกรม ATLAS.ti ซึ่งไดแสดงขอ คนพบเปนแบบแสดงองคประกอบ
ของแตละแนวคิดและความสัมพันธระหวางแนวคิดออกมาเปนภาพที่สวยงามชัดเจน ซึ่งไมมี
ผูใดไดเคยนําเสนอผลในลักษณะเชนนี้มากอน ที่สําคัญ มากการนําเสนอผล การอ านผลและ
การตีความหมายผล มีความถู กตอ ง ไมมีความซ้ําซอ น การเสนอตัวเลขในตารางแล วนํามา
เสนอเปนขอความพรรณนา ซึ่งเปน ตัวอยางที่ดีของการวิจัยที่ใชทั้งแนวทางเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
สําหรับบทความปริทัศนเรื่อ ง “Work Environment, Service Climate and Customer
Satisfaction : Examining Theoretical and Empirical Connections” นั้นเปนตัวอยางบทความ
ที่ดีที่มีการสรุปรายละเอี ยดของบทความอยางกะทัดรัด ใชพื้นที่เพียง 12 หนากระดาษแตมี
เนื้ อ หาครบถ ว น เขี ย นง า ยๆ ทํ า ให ง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจและติ ด ตาม มี ภ าพกรอบ
แนวความคิด นําเสนอตารางสถิ ติ ที่ทําให เขาใจงายสามารถอธิบายความสั มพันธร ะหวา ง
บรรยากาศในการใหบริการ ความพึงพอใจในงานของลู กจาง ความผูกมัดของลู กจาง และ
ความพึงพอใจของลูกคา นับเปนบทความที่นาอานบทความหนึ่ง
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