บทบรรณาธิการ
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหารเลมนี้เปนฉบับประจําป 2556 ซึ่งดําเนินการมา
เปนปที่ 6 แลว วารสารเลมนี้คงไวซึ่งเนื้อหาสาระที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหาร ในฉบับนี้มุงไป 3 ดานการบริหาร คือ (1) ดานบริ หารการศึก ษา (2)ดา น
ผูป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ ม และ(3)ดา นห ว งโซ อุ ปทานและการบริ ห าร
จัดการโลจิสติกส การสงออกของประเทศไทย
บทความด านการบริ หารศึ กษามีทั้งหมดสามบทความเปน เรื่อ งการศึกษา
ระดับมัธยมทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต บทความแรกศึกษาการบริหาร
และการจั ดการที่ ดีที่ มี ผลตอ การพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค ของนั ก เรี ย น
โรงเรียนคาทอลิก บทความที่สองวาดวยบทบาทผูบริหาร แรงจูงใจและสมรรถนะ
ของครูที่มีผลตอการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของครูโรงเรียนในเครือคณะภคินี
เซนตปอล เดอชารตร บทความที่สามวาดวยการเมืองภายในองคกร พฤติกรรมการ
ใชอํานาจของผูบริหาร สมรรถนะสวนตนของครู และขวัญกําลังใจของครูที่มีผลตอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
บทความทั้ง สามให ความสํ า คัญ กั บ ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อประสิ ท ธิ ผลของการ
บริหาร กลาวคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู การเมืองภายในองคกร การใชอํานาจของ
ผูบริหาร ขวัญและกําลังใจ และการเสริมสรางสมรรถนะของครู บทความทั้งสามนี้
ใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสัมภาษณเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครู และเด็ก
นักเรียน และเสริมดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึกเด็กนักเรียน
และครู เทคนิคในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ การใชสถิติพรรณนาและสถิติ
ตัวแปรหลายตัวแปร เชน การวิเคราะหการถดถอยพหุเชิงชั้น การวิเคราะหเสนทาง
ความสัมพันธ การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสราง
ขอคนพบที่สําคัญที่ไดจากบทความทั้งสามนี้ชี้ใหเห็นวาการบริหารจัดการที่
ดี การเมืองในองคกร การสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูผูสอน การทําตนใหเปน
ตัวแบบที่ดีของครู เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จของเด็กนักเรียน ไมวาจะเปน
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2556

1

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

โรงเรียนไทยหรือโรงเรียนคริสต และไดใหขอเสนอแนะที่สามารถนําไปใชแกไข
ปญหาตางๆ ดานการบริหารและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไดเปนอยางดี
บทความที่ ว า ด วย “บุ พ ปจ จั ย และผลลั พธ ข องการได เ งิน ทุ น เริ่ม ต น และ
เงิ น ทุ น พั ฒ นาของผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดย อ ม” ป ญ หาหลั ก ๆของการ
ประกอบการวิสาหกิจขนาดยอม คือ ผูประกอบการมีเงินทุนเริ่มตนจํากัด และเมื่อ
การประกอบการไดเริ่มตนไปแลวปญหาที่ตามมาคือ ความตองการเงินทุนที่จะมา
พัฒนาธุรกิจของตนใหดีขึ้น แมวารัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการในการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดเล็ก และผูประกอบการรับรูและเห็นชอบกับนโยบาย
ดัง กล าว แต ไม สามารถเขา ถึ งเพราะข อจํ ากั ดของระบบการบริห ารการเงิ นของ
องคกรสงเสริมและธนาคารเพื่อการสง เสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดยอมทําให
ผลประโยชนตกอยูกับผูประกอบการที่คุนเคยกับระบบและคุนเคยกับเจาหนาที่ที่ทํา
หนาที่บริหารและจัดการด านความชวยเหลือผูประกอบการทําใหผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดยอมสวนใหญไมไดรับผลประโยชนจากนโยบายและ
มาตรการของรั ฐ และการนํ า นโยบายและมาตรการไปปฏิ บั ติ ไปไม ถึ ง
ผูประกอบการสวนใหญ
บทความสุดทายวาดวยสินคาเกษตรซึ่งเปนสินคาหลักของประเทศไทย ที่
กวาครึ่งหนึ่งของแรงงานไทยประกอบอาชีพเปนเกษตรกรและอาชีพที่เกี่ยวของ ซึ่ง
การส ง ออกสิ น ค า เกษตรทั้ ง สามประเภท มี ผ ลต อ เศรษฐกิ จ ของประเทศและ
ประชาชนส ว นใหญ ที่ เ ป น เกษตรกร ซึ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ คื อ ป ญ หาด า นโซ
อุปทานและโลจิสติกส การสงออกพืชอาหาร
บทความนี้วิเคราะหหวงโซอุปทาน เริ่มตั้งแตผูผลิตไปจนถึงหลายทาง โดยมี
ระบบโลจิสติกสเปนกิจกรรมการเคลื่อนยายผลผลิตตั้งแตการรวบรวมผลผลิตไป
จนถึงมือผูบริโภคตางประเทศ ปญหาหลัก คือ ผูประกอบการรายเล็กไมสามารถวาง
แผนการผลิ ต ทั้ ง ด า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ป ญ หาตู ข นส ง ไม เ พี ย งพอกั บ ความ
ตองการ ปญ หาตนทุนการขนสงขึ้นอยูกั บฤดูกาล ปญ หาการดําเนิ นงานทางดา น
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ศุลกากร และปญหาการจัดการเครือขายการกระจายสินคา ปญหาเรื่องมาตรฐานการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคาและระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูวิจัย
ไดเสนอยุทธศาสตรในการแกไข จุดออน จุดแข็ง การใชโอกาสและการขมขูในการ
พัฒนาหวงโซอุปทานและโลจิสติกสการสงออกพืชอาหารไวอยางนาสนใจ
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