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ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2553)วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ปที่ 5 ฉบับที่ 1 
ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553 ไดคัดสรรบทความท่ีมีความนาสนใจในแงที่เปน
สวนหน่ึงในการถายทอดและสะทอนปรากฏการณที่ เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันมา
หลายบทความดวยกัน
 บทความแรกเปนบทความวิชาการเร่ือง “การส่ือสารในพิธีกรรม พิธีกรรม
ในการสื่อสาร” ผูเขียนไดนําเสนอทัศนะวา แมวาปจจุบันเราจะเปนสังคมแหงความรูที่มี
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร แตคําวา “พิธีกรรม” ซึ่งดูเหมือนจะเปนคําที่เปน
เรื่องของสังคมโบราณกลับไมไดหายไป เพียงแต "พิธีกรรมแบบเดิม" อาจจะมีการ
ปรบัเปล่ียนท้ังตวัรปูแบบและเน้ือหาไปตามสภาพสังคมสมัยใหม ซึง่ในบทความน้ีผูเขยีน
ไดระบุถึงคุณลักษณะสําคัญๆของ “พิธีกรรม” โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดการส่ือสาร 
ในตอนทายผูเขียนไดเสนอ “ตัวแบบ” ระหวางพิธีกรรมตามแบบประเพณีและพิธีกรรม
สมัยใหมไวอยางนาสนใจ
 ขณะที่ผูเขียนบทความ “การสื่อสารในพิธีกรรม พิธีกรรมในการสื่อสาร” 
ไดทิ้งทายไววา หากตราบใดที่สังคมยังคงมีความเสี่ยง (risk society) ตราบนั้นศาสนา
และพิธีกรรมก็จะไมมีวันจางหายไปจากสังคมมนุษย ในบทความตอมาเรื่อง “การสื่อสาร

กับสังคมแหงความเสี่ยง” ดูจะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยูไมนอย เมื่อโลกกาวเขาสู
ยคุหลงัสมยัใหม (postmodernism) พรอมๆ กบัการเผชญิหนากบัปรากฏการณทีเ่รยีกวา 

“สังคมแหงความเสี่ยง” ซึ่งเปนผลพวงท่ีตกคางมาจากการพัฒนาความทันสมัยในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนเร่ืองของผูกอการราย (terrorism) การเผชิญหนากับโรคภัยไขเจ็บ
ชนิดใหม ๆ การเผชิญหนากับความผันผวนของวิกฤติสิ่งแวดลอมและสภาพภูมิอากาศ

โลกที่แปรปรวนขนานใหญ ฯลฯ ซึ่งเปนสิ่งที่คนในสังคมยุคหลังสมัยใหมตองเผชิญกับ
ความไมแนนอน จนตกอยูในภาวะของความเสี่ยง ดังนั้น “ความเสี่ยง” จึงกลายเปน
ประเด็นทีน่กัทฤษฎหีลงัสมยัใหมใหความสนใจอยางแพรหลาย  ผูเขยีนบทความน้ีไดเลอืก

ที่จะมอง “ความเสี่ยง” ในฐานะเปนวัฒนธรรมแบบหนึ่ง และไดสํารวจทัศนะของ

นักวิชาการท่ีศึกษาการส่ือสารกับความเส่ียง เพ่ือชี้ใหเห็นวา โดยแทจริงแลวใครเปนคน

สรางความหมายและใหคณุคา และความเสีย่งนีม้อีทิธพิลตอวถิกีารดาํเนนิชีวติเราอยางไร 
 สําหรับสองบทความถัดมาเปนบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชและ
ความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่คนบางสวนยังมี

บทนํา
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ความเขาใจวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมักจะนําไปใชไดดีเฉพาะกับภาคเกษตรกรรม
เทานั้น แตแตในความเปนจริงยังมีภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ไดนําแนวปรัชญาดังกลาว
ไปประยุกตใชไดอยางประสบความสําเร็จ อาทิ สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด 
(ในพระบรมราชูปถมัภ) ชมุพรคาบานา รสีอรท  บานอนรุกัษกระดาษสา  บรษิทั แพรนดา 
จิวเวลร่ี จํากัด(มหาชน)  บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด(มหาชน) เปนตน จึงเปนที่มา
ใหผูเขียนบทความท่ีสามเรื่อง “การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจ
รายยอยและวิสาหกิจขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย” มีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับ
การประยุกตใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาควิสาหกิจของจังหวัดเชียงราย 
ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจท่ีเนนทุน ผูเขียนพบวา วิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจขนาดเล็ก
ในจังหวัดเชียงรายมีการประยุกตใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับปานกลาง
เทานั้น ซึ่งนับวาเปนขอมูลสําคัญท่ีจะทําใหมีการศึกษาในรายละเอียดตอไป เพื่อให
ผูมีสวนเกี่ยวของไดหาทางสนับสนุนและสงเสริมใหมีการนําแนวปรัชญานี้ ไป
ใชในภาควิสาหกิจดังกลาวระดับที่สูงข้ึน จนเกิดผลเปนรูปธรรม
 สําหรับบทความท่ีสี่ เปนบทความวิจัย เร่ือง “ระดับความสําเร็จในการ
พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของเกษตรกรในจังหวดัเชียงราย” ผูเขยีนมคีวามสนใจศึกษา
การดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคเกษตรกร เนื่องจากพบวา 
ในชวงที่ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ทุกภาคเศรษฐกิจลวนแลวไดรับผลก
ระทบโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเงินและภาคธุรกิจ แตในภาคเกษตรกลับไดรับ
ผลกระทบนอยท่ีสุด ดังนั้น ผูเขียนจึงตองการหาคําตอบวา เกษตรกรมีความสําเร็จ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในระดับใด  โดยไดใชภาคเกษตรกรในจังหวัดเชยีงราย

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งในบทความเรื่องนี้ผูเขียนไดพบวา “ความพอมี
พอกนิ” เปนดานท่ีชีถ้งึความสาํเรจ็ของการพฒันาเศรษฐกจิพอเพียงของเกษตรกรจงัหวดั

เชียงรายมากท่ีสุด จนนํามาสูขอเสนอแนะตอผูกําหนดนโยบายไดอยางนาสนใจ

 ทามกลางสถานการณที่น้ํามันเช้ือเพลิงมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศอยางกวางขวาง โดยเฉพาะ

ภาคอตุสาหกรรมทีต่องอาศยัน้าํมนัดเีซลเปนตนทนุการผลติทีส่าํคญั ยิง่น้าํมนัเพิม่สงูขึน้

มากเทาใดกย็อมสงผลตอความสามารถทางการแขงขนัตามไปดวย ผูเขยีนบทความเรือ่ง 
“การวิเคราะหความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของการใชเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียม
เหลวในเครือ่งยนตดเีซลสาํหรบัอตุสาหกรรมขดุตักทราย” จงึไดเสนอแนวคดิการพจิารณา
พลังงานทดแทนเพ่ือลดตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรม ดวยการประยุกต

ค
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ใชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefi ed Petroleum Gas; LPG) รวมกับการใชน้ํามันดีเซล
ในเครื่องยนตดีเซลหลายประเภท เพื่อชวยใหเกิดประหยัดตนทุนเชื้อเพลิง โดยผูเขียน
ไดมกีารเสนออัตราสวนท่ีเหมาะสมของปจจัยในการใชกาซปโตรเลียมเหลวกับเคร่ืองยนต
ดีเซลในอุตสาหกรรมขุดตักทราย และวิเคราะหความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรในการใช
กาซปโตรเลียมเหลวรวมกับนํ้ามันดีเซลสําหรับอุตสาหกรรมขุดตักทราย เพ่ือใหเกิดการ
ประยุกตใชนั้น นํามาสูการประหยัดตนทุนมากยิ่งข้ึน ซึ่งบทความเรื่องนี้มีความนาสนใจ
และเหมาะกับสถานการณปจจุบันเปนอยางยิ่ง
 บทความตอมาเปนบทความวจิยั เรือ่ง “ภาพลกัษณของธนาคารกรงุไทย จาํกดั 
(มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย” เปนบทความท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของภาพลักษณที่มีตอ
องคกรธุรกิจ โดยเฉพาะธนาคาร ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหาก
ธนาคารทั้งหลายมีความทัดเทียมกันทางกายภาพแลว ปจจัยหนึ่งที่จะมีสวนเขามาช้ีขาด
ในการตัดสินใจใชบริการก็คือ เร่ืองของภาพลักษณ โดยบทความน้ีผูเขียนไดเลือก
เปรียบเทียบธนาคารไทยพาณิชย ซึ่งเปนตัวแทนขนาดใหญของเอกชน กับธนาคาร
กรงุไทย ซึง่เปนตัวแทนของธนาคารขนาดใหญทีถ่อืหุนโดยรฐับาล ขอคนพบจากบทความ
นี้มีความนาสนใจ เพราะแสดงใหเห็นถึงการรับรูภาพลักษณของผูบริโภคที่มีตอธนาคาร
ทั้งสองแหง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งยอมสะทอนถึงกลยุทธที่ธนาคารแตละแหงใชใน
การสื่อสารกับลูกคาในเวลาเดียวกัน ขอมูลเหลานี้จึงชวยทําใหเราไดเขาใจถึงการ
ดําเนินธุรกิจของธนาคารในปจจุบันไดดีพอสมควร

 สําหรับบทความสุดทายเปนบทแนะนําหนังสือ เรื่อง Marketing 3.0 : From 

Products to Customers to  the Human Spirit ซึ่งเปนหนังสือที่เหมาะสมกับ
ยุคสมัยปจจุบันท่ีคนในสังคมสื่อสารระหวางกันดวยสื่อเครือขายทางสังคม หรือที่เรียกวา 

Social Media แนนอนวาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารเปดโอกาสใหผูบริโภคสื่อสารกันเอง

มากขึ้น ก็ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆ ดวยเชนกัน ไมเวนแมแต
พฤติกรรมของผูบริโภค ความนาสนใจของหนังสือเลมนี้จึงอยูที่วาไดมีการอธิบายถึง

ปรากฏการณเปลีย่นผานครัง้สาํคญัดานการตลาดในแตละยคุสมยั รวมทัง้ยงันาํเสนอโมเดล

การตลาดยุคใหม และเสนอแนะกลยุทธและขอบัญญัติสําหรับนักการตลาดแหงอนาคต 
ซึ่งเหมาะสมสําหรับนักการตลาดและผูสนใจที่ตองมีการปรับตัวไดอยางทันทวงที เพื่อใช
ชองทางการสื่อสารใหมนี้ใหเปนประโยชนตอธุรกิจของตนเอง

ง
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  ในทายนี้เราขอเชิญชวนใหผูสนใจท่ัวไปไดรวมสะทอนปรากฏการณหรือ
ความเปนไปของสังคมผานการสงบทความเขามารวมตีพิมพกับเรา ซึ่งทานสามารถ
ดรูายละเอยีดการสงบทความเพือ่ตีพมิพไดในทายเลมวารสารฉบับน้ี หรือหากทานใดหรือ
หนวยงานตองการบอกรับเปนสมาชิก “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” กส็ามารถตดิตอมาไดตามรายละเอยีดทายเลมเชนเดยีวกนั เราหวงัวาบทความ
ตางๆ ที่เรานําเสนอในฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอทานไมมากก็นอย

คมสัน รัตนะสิมากูล
บรรณาธิการ

จ
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