บทบรรณาธิการ
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหารเลมนี้เปนฉบับประจําป 2557 ซึ่งดําเนินการมาเปนปที่ 7
แลว วารสารเลมนี้คงไวซึ่งเนื้อหาสาระที่เปนเรื่อ งของการพัฒนาการบริหาร ซึ่งเปนจุดดอ ย
ของการพัฒนาประเทศที่มุงแตเพียงการพัฒนาโครงการและแผนงานซึ่งสวนมากเปนดาน
สาธารณูปโภคและละเลยระบบการบริหารและการจัดการที่ดี การไมใหความสําคัญ ตอ การ
พัฒนาการบริ หารสรางปญ หาตา งๆมากมาย แทบทุ กดาน ซึ่งในวารสารฉบั บนี้จะมุงไปที่
ปญ หาของการยอมรับของชุม ชนตอ โรงไฟฟาที่ ล มเหลวเพราะการบริ หารจั ดการไมดูแ ล
ป ญ หาของคนในชุ ม ชนที่ เ ป น พื้ น ที่ ตั้ ง ของโรงไฟฟ า ทํ า ให ค นหวาดกลั ว ในพิ ษ ภั ย ของ
โรงไฟฟาที่ใชถานหินในภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีประจักษพยานดานวัตถุ ที่ชัดเจนทั้ง
ชีวิตมนุษย และสัตว ที่ตอ งเสี ยชีวิ ตในชุมชนที่เป นที่ตั้ งและเจ็ บปว ยดว ยโรคเรื้ อ รัง อั นสื บ
เนื่อ งมาจากการผลิ ต ไฟฟา จากถ านหิน แม วาศาลชั้นต นและศาลอุ ทธรณไดตั ดสินว าเป น
ความผิดจริง แตก็ยังไมยอมรับผิดตอสูทั้งๆที่ไดตอสูมานานนับหลายสิบป แตก็อุทธรณตอ ไป
ยังศาลฎีกาแทนที่จะหันมาผลิตไฟฟาดวยเชื้อเพลิงทดแทน
บทความแรกของวารสารนี้ชี้ใหเห็นวา แมแตโรงไฟฟาที่ไมใชถานหิน คนในชุมชนที่
อยูใ นชุ มชนที่เ ปน แหล งที่ ตั้งของโรงไฟฟา ก็ยัง มีค วามหวาดระแวงโรคภัย ที่อ าจเกิด จาก
โรงไฟฟ า ได แต ก ารบริ ห ารและการจั ด การที่ ดี ข องโรงไฟฟ า ขนอมที่ ดูแ ลทุ ก ข สุ ข ของ
ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ขางเคียงดวยกลยุทธตางๆ ทําใหโรงไฟฟาเปนที่ยอมรับของคน
ในชุมชน ไมเพียงเทานั้น ยังจะปกปอ งคณะผูบริหารโรงไฟฟาขนอมใหอ ยูตลอดไป เพราะ
หวาดระแวงไม เชื่ อ ใจว าผู บ ริห ารยุค ใหมจ ะบริ หารและการจัด โรงไฟฟ า ได เหมือ นคณะ
กรรมการบริหารชุดเดิม ผูที่อานบทความนี้จะเห็นวามีปจจัยอะไรที่ทําใหโรงไฟฟาขนอมเปน
ที่ยอมรับของคนในชุมชนและระบบการบริหาร การแสดงความรับผิดชอบตอ ชุมชนที่ดีเปน
อยางไร จึงเปนบทความวิจัยที่นาศึกษาอยางยิ่ง
บทความที่สองเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว ซึ่งเปนภาคอุตสาหกรรมที่สรางรายได
มากที่สุดใหกับประเทศไทย และมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ยกเวนในชวงที่มีการปฏิวัติยึ ด
อํ านาจ ยกเลิ กรัฐธรรมนูญ มาเปนการปกครองโดยทหาร ซึ่งประเทศที่ผานการปฏิวัติทาง
การเมืองมาแลว และหันมาพัฒนาประเทศจนเจริญ รุงเรือ ง เชน ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป
หรือแมแตในประเทศในแทบเอเชีย เชน จีน และอินโดนีเซีย การยึดอํ านาจการปกครองโดย
ฝ า ยทหาร ทํ า ให ป ระชาชนและรั ฐ บาลในกลุ ม ประเทศที่ ยึ ด มั่ น ในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยตอตานไมมาทอ งเที่ยวในประเทศไทย ทั้งๆที่เปนประเทศที่นาทอ งเที่ยวมาก
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ที่สุด ในแถบเอเชี ยเพราะเพี ยบพรอ มดวยทรั พยากรท อ งเที่ยว ทั้ง ทางบกและทางน้ํา และ
วัฒนธรรมที่สวยงาม
อย า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่ เ ป น ป ญ หาและอุ ป สรรค คื อ การขาดการพั ฒ นาการบริ ห าร
โดยเฉพาะอยางดานบุคลากรการทองเที่ยวที่ตอ งเผชิญ หนากับนักทอ งเที่ยวโดยตรง ผลงาน
ของการวิจัยในเรื่องนี้ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความผูกมัดของพนักงาน สมรรถนะทาง
วิชาชีพ ตลอดกลยุทธที่นํามาใชในการประกอบอาชีพ มีความสําคัญมากตอความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพของพนักงาน ซึ่งผูบริหารควรมุงพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการของ
ตนใหมีทักษะในอาชีพและจะไดมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตอบสนองตอ ความ
ตองการของนักทองเที่ยวไดอยางเต็มที่
บทความที่ 3 ที่ ว า ด ว ยพฤติ ก รรมเชิ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนหัวเลี้ยวหัวตอของการเปลี่ยนแปลงไปสูเด็กวัยรุน หากเด็กเหล านี้มี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม จะสรางปญหาสังคมมากมายใหกับ
ตนเอง ผู ปกครอง ผูอ ยูใ กล ชิ ด และชุ ม ชน ตลอดจนอนาคตของชาติ การจั ดการบริห าร
ทางดานการใหการศึกษากับเด็กในวัยนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง บทความบทนี้ไดชี้ใหเห็นวา
พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยูกับครู ผูปกครอง เพื่อน และสื่อ ผูวิจัยไดทําการสัม ภาษณเด็ก
นัก เรี ย น 500 คนในเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาสมุ ท รสาคร และได พ บว าป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ
พฤติกรรมดานคุณธรรมของเด็ก คือ สื่อ และเพื่อ น รองลงมาคือ ผูปกครอง สวนครูนั้น มี
อิ ทธิพลนอ ยที่ สุด ขอ เสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ คือ สื่อ ตางๆ ควรไดรับการบอก
กลาวถึงความสําคัญที่สื่อมีตอเด็กนักเรียน ครูและผูปกครองควรรวมมือกันในการอบรมดูแล
เด็กในดานชวยเหลือกันกับดานการเรียน มีความรักสามัคคี ซึ่งจะเปนไปไดอยางดี เมื่อครูและ
ผูปกครองมีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้นและครูควรใชภาษาที่งายๆในการสอนแบบมีสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเด็ก และเปดโอกาสใหเ ด็กไดซักถามขอ สงสัยในเนื้อ หาวิชาที่ส อน เพื่อ ใหนักเรีย น
สามารถเข า ใจบทเรีย นไดดี ขึ้ น ผูบ ริ ห ารการศึก ษาของโรงเรี ย นควรจั ด การและบริ ห าร
โรงเรียน ครูและเด็กใหเปนไปในลักษณะดังกลาว
บทความที่ 4 เปนบทความที่เกี่ยวของกับปญหาประชากรที่หลายประเทศทั้งที่พัฒนา
แลวและกําลังพัฒนากําลั งเผชิญ อยูและในอี กไมชาไมนานเกิน 15 ป ประเทศไทยก็เปนอี ก
ประเทศหนึ่งที่ตองเผชิญกับปญหานี้ คือ ปญ หาเกี่ยวกับผูสูงอายุ และการจัดการการบริหาร
ดานสวัสดิการใหแกผูสูงอายุซึ่งเปนภาวะของผูที่อ ยูในวัยแรงงานที่ตอ งเสียภาษีมากขึ้นเพื่อ
เปนกองทุนใหอ งคกรและภาครัฐในการดูแลผูสูงอายุที่เกษียณอายุการทํางาน กลยุทธและ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2557

2

วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร

วิธีก ารต างๆที่จะชวยลดป ญ หาใหกั บผูสู งอายุ ชุ มชนและองค กรของรั ฐและเอกชน และ
รัฐบาลในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
บทความนี้เสนอประสบการณของประเทศศรีลั ง กาที่เป นตัวอยา งหนึ่งของปญ หา
ชี้ใหเห็นกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐในการเลือกที่จะเกษียณอายุกอนเวลาที่รัฐ
กําหนดไวหรือตามเวลาที่รัฐไดกําหนดไว ที่ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน อายุ ทัศนคติ ตอ การ
เกษียณอายุทํางาน ความสัมพันธทางครอบครัว ความพึงพอใจในงานและการรับรูดานสุขภาพ
ที่เปนปญหาตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดทําการสํารวจโดยสุมตัวอยางจากเจาหน าที่ของรัฐบาล
ตามสวนกลางราชการตางๆ 400 คน ซึ่งเปนแบบสอบถามประกอบดวย ขอ มูล สวนบุคคล
ขอมูลการจางงาน และมาตรวัดตัวแปรที่คาดวาจะมีผลตอการตัดสินใจเกษียณอายุ มีนัยสําคัญ
มากทางสถิติ ปจจัยที่สําคัญมากคือ ปจจัยดานสุขภาพและทัศนคติของเจาหนาที่ ขอเสนอแนะ
ของผูวิจัย คือ การจัดใหมีการประกันสุขภาพแกเจาหนาที่ ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่มีความรูสึกที่ดี
ตอองคกรและการทํางานตอ ในดานทัศนคติตอองคกรควรมีการจัดสิ่งแวดในการทํางานให
เปนมิตรกับเจาหนาที่มากขึ้น
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