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	 หน้าที่ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ	 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	

ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม	ดงันัน้	อาจารยแ์ละนกัวชิาการในมหาวทิยาลยัจงึไมไ่ดท้ำาหนา้ที่

เป็นเพียงผู้สอน	 หากแต่ต้องทำาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ควบคู่กันไป	 “วารสาร

วิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	 ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ถือเป็นช่องทาง

หนึ่งที่สำาคัญในการที่คณาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยจะได้นำาเอาข้อคิดเห็นเชิง

วิชาการหรือผลการวิจัยใหม่ๆ	 มานำาเสนอสู่สังคมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง

นักวิชาการและผู้ปฏิบัติ	 ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้นำาเอาข้อคิดเห็นหรืองานวิจัยเหล่านั้นไปใช้ปฏิบัติได้	ซึ่งเราเชื่อว่าบทความทั้ง	8	เรื่อง

ที่นำาเสนอในวารสารวิชาการฉบับนี้ต่างกำาลังทำาหน้าที่ดังกล่าวของตัวเอง

	 ความผันผวนของราคาน้ำามันในช่วงรอบปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศมากพอสมควร	เราจึงเริ่มบทความแรกของวารสารฯ	ปีที่	4	ฉบับที่	

2	 นี้ด้วยบทความวิจัยเรื่อง	 “ผลกระทบของราคาน้ำามันเชื้อเพลิงต่อภาวะเงินเฟ้อและ

ผลกระทบต่อการบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย”	 ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบ

ของราคาน้ำามนัทีม่ตีอ่ภาวะเงนิเฟอ้และการบรโิภคทัง้ในระดบัประเทศและจงัหวดัเชยีงราย	

โดยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสร้างเป็นสมการทำานาย	 และ

ยังใช้ข้อมูลจากการสอบถามผู้บริโภคโดยตรงมาวิเคราะห์ประกอบกัน	ข้อค้นพบจากการ

ศึกษานับว่าเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายไม่น้อย

	 การพึ่งพาตนเองนับเป็นหัวใจสำาคัญประการหนึ่งของแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง	 ซึ่งในบทความวิจัยต่อมาเรื่อง	 “ดัชนีการพึ่งพาตนเองของชุมชนในจังหวัด

เชียงราย”	 ได้มุ่งศึกษาไปที่ประเด็นดังกล่าว	 โดยผู้วิจัยได้มีการใช้ดัชนีการพึ่งพาตนเอง

ของชุมชนเป็นเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนต่างๆ	 ใน

จังหวัดเชียงรายได้อย่างชัดเจน	 จนกระทั่งทำาให้ทราบได้ว่าแต่ละชุมชนนั้นมีการพึ่งพา

ตนเองอยูใ่นระดบัใด	ซึง่นบัวา่เปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่ภาครฐัในการนำาไปใชป้ระกอบการ

วางแผนขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของจงัหวดัเชยีงรายและในพืน้ทีอ่ืน่ๆไดต้อ่ไป

	 “การศกึษาเสน้ทางทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในจงัหวดัขอนแกน่”	เปน็บทความวจิยั

ลำาดับท่ีสาม	ซ่ึงมีจุดเด่นอยู่ท่ีผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการศึกษาจากหลายวิธีการเพ่ือให้ได้คำาตอบ

วจิยั	โดยเริม่จากการสำารวจแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพและจดัหมวดหมูป่ระเภทของแหลง่

บทน�ำ
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น	 การสำารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ของนักท่องเที่ยว	 และการสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับศักยภาพและ

สภาพปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 จากนั้นผู้วิจัยได้ประมวลข้อมูลทั้งหมดไป

กำาหนดเป็นเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหมาะสมสำาหรับ

จังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งแนวทางการศึกษาครั้งนี้อาจจะนำาไปปรับใช้กับการพัฒนาเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่อื่นๆ	ได้

	 บทความต่อมาเป็นบทความวิจัยทางด้านการสื่อสาร	 เรื่อง	 “ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ	 บรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การและ

วัฒนธรรมองค์การกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง:	 กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	 ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ตัวแปร

ทางด้านการสื่อสารกับรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง	 รวมถึงได้มีการศึกษาเชิง

เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยที่บริหารงานในระบบราชการกับมหาวิทยาลัยที่บริหาร

งานภายใต้กำากับของรัฐบาล	 การศึกษาครั้งนี้พบผลที่น่าสนใจหลายประการ	 ซึ่ง

ผู้บริหารสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กรได้

	 ภาพลักษณ์นับว่ามีความสำาคัญสำาหรับทุกองค์กร	ไม่เว้นแม้แต่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 เพราะภาพลักษณ์ที่ดีย่อมนำาไปสู่ทัศนคติทางบวกและกระตุ้นให้เกิดความ

ร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่ได้		บทความเรื่อง	“ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและพะเยา	 :	 บทสังเคราะห์จากงานวิจัย”	 ได้สังเคราะห์รายงาน

การศึกษาอิสระในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จำานวน	13	เรื่องเกี่ยวกับประเด็นดัง

กล่าว	 เพื่อแสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมแล้วองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีจุดแข็งและจุด

อ่อนทางด้านภาพลักษณ์อย่างไรบ้าง

	 ยามีราคาแพงอันเกิดจากสิทธิบัตรนับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

ดา้นสาธารณสขุของประเทศเปน็อยา่งมาก		ทำาใหอ้งคก์รภาคประชาสงัคมมกีารเคลือ่นไหว

ให้รัฐแก้ไขปัญหายาแพงจนกระทั่งผลักดันจนรัฐบาลสามารถประกาศเรื่อง	 “การใช้สิทธิ

ตามสิทธิบัตรโดยรัฐ”	 หรือเรียกกันว่า	 “การบังคับใช้สิทธิ”	 (CL)	 ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ของประเทศและข้อตกลงสากล	 ซึ่งบทความวิจัยในลำาดับที่หกเรื่อง	 “การเสนอวาระ

สาธารณะขององคก์รภาคประชาสงัคม	กรณกีารบงัคบัใชส้ทิธติามสทิธบิตัรกบัผลติภณัฑ์

ยาและการกำาหนดกรอบข่าวสารของหนังสือพิมพ์”	 ได้ศึกษาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหว

ขององค์กรต่างๆและการกำาหนดกรอบในการนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเด็น

ดังกล่าว

ข
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	 บทความลำาดับต่อมาเป็นบทความวิชาการ	 เรื่อง	 “กระบวนการความสัมพันธ์

ของระบบสารสนเทศทางการตลาดกับการเกิดความสำาเร็จของการดำาเนินงานทางด้าน

การตลาด”ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรง	

ผูเ้ขยีนบทความนีไ้ดเ้สนอแนวความคดิวา่	ผูบ้รหิารทางดา้นการตลาดตอ้งมกีารประยกุต์
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ลกูคา้มาประยกุตใ์ชร้ว่มกนั	เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์างการตลาดทีถ่กูตอ้ง	จนสามารถ

นำาไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนทางการตลาดได้อย่าง

แม่นยำามากขึ้น	
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ทีม่กีารนำาเอาแนวคดิทีด่เูหมอืนจะแตกตา่งกนัมาประยกุตเ์ขา้ดว้ยกนั	โดยผูเ้ขยีนหนงัสอื

เลม่นีไ้ดอ้ธบิายความแตกตา่งทีส่ำาคญัระหวา่งพทุธเศรษฐศาสตรก์บัเศรษฐศาสตรร์วมถงึ

ชีใ้หเ้หน็ถงึจดุออ่นของวชิาเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกัทีม่สีมมตฐิานทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความ
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ความหมายของเศรษฐศาสตร์จากแง่มุมของพุทธศาสนา

	 บทความทั้งแปดเรื่องนี้จึงนับว่ามีความหลากหลายและคุณค่าทางวิชาการ

อยู่ไม่น้อย	 สุดท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวารสารฉบับต่อไปจะมีท่านร่วมเป็นหนึ่งใน

เจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารของเรา

คมสัน	รัตนะสิมากูล
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