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	 “วารสารวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	 ปีที่	 5	 ฉบับที่	 2	

ประจำาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม	2553	ได้คัดเลือกบทความวิจัยที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์

การสื่อสารในมุมมองต่างๆ	ไว้หลายบทความ	รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

และการตลาด	ซึง่ขอ้คน้พบจากงานดงักลา่วนา่จะมปีระโยชนต์อ่ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้ไม่มากก็น้อย

	 บทความแรกของฉบับนี้เริ่มด้วย	บทความวิจัย	เรื่อง	“สื่อละครเวทีนอกกระแส

กับความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม”	เป็นบทความวิจัยที่แสดงให้เห็นพัฒนาการ

ความเคลื่อนไหวของสื่อละครเวทีนอกกระแส	 ในฐานะที่เป็นทั้งผลงานทางศิลปะ

แขนงหนึ่งและยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในการต่อสู้และต่อรองกับอุดมการณ์หลักที่

ครองอำานาจหลักในสังคม	 สื่อละครเวทีนอกกระแสปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างไรตลอด

ช่วงเวลาที่มีความเคล่ือนไหวทางการเมือง	 ต้ังแต่ปี	 2514	 มาจนถึงการเคลื่อนไหวทาง

สังคมแบบใหม่	ซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะการเมืองอีกต่อไป	บทความนี้มีคำาตอบ

	 แม้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีคุณประโยชน์ต่อประชาชนในหลายด้าน	 แต่

เปน็ทีน่า่เสยีดายความรูด้งักลา่วกลบัยงัอยูใ่นวงจำากดัเฉพาะกลุม่	ไมส่ามารถถา่ยทอดไปสู่

สาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย	 ทั้งนี้ปัญหาอาจเกิดจากความซับซ้อนของเนื้อหา	 การใช้

ศพัทเ์ทคนคิ	หรอืบคุลกิเฉพาะตวัของนกัวทิยาศาสตรเ์อง	ซึง่ปัญหาดงักลา่วทำาใหผู้เ้ขยีน

บทความวิจัยเรื่อง	 “รูปแบบการสื่อสารในแหล่งการเรียนรู้	 น้ำาพุร้อนแม่จัน	 อำาเภอแม่จัน	

จังหวัดเชียงราย”	สนใจนำาแนวคิดการสื่อสารมาออกแบบวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย	 โดยทดลองสร้างรูปแบบการสื่อสารในแหล่งเรียนรู้

ธรรมชาติน้ำาพุร้อนแม่จัน	 จ.เชียงราย	 ซ่ึงผลการศึกษาสามารถนำาไปขยายผลกับแหล่ง

เรียนรู้ประเภทอื่นๆ	ได้อย่างหลากหลาย

	 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทำาให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป	

ผู้บริโภคต้องการบริโภคสื่อที่สามารถตอบสนองได้ทุกที่ทุกเวลา	 สื่อออนไลน์จึงเป็น

ทางเลอืกทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิมมากขึน้	ดว้ยเหตผุลดงักลา่วจงึทำาใหผู้ผ้ลติสือ่ตา่งๆ	ได้

เริ่มขยายขอบเขตการนำาเสนอเน้ือหาจากสื่อเดิมมาสู่สื่อออนไลน์	 ไม่เว้นแม้แต่นิตยสาร	

บทความทีส่ามเรือ่ง	“การผลติและการดำารงอยูข่องนติยสารอเิลกทรอนกิส”์	ไดส้นใจทีจ่ะ

ศึกษากระบวนการดังกล่าว

บทน�า

ข
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	 คำาวา่	“นโยบายประชาชน”	ดจูะเปน็คำาทีค่นไทยคุน้หมูาในชว่งหลายปทีีผ่า่นมา	

หนังสือพิมพ์นับว่ามีบทบาทสำาคัญยิ่งในการเป็น	 “เวทีสาธารณะ”	 ให้ทุกภาคส่วน

ได้เข้ามาร่วมอภิปรายและวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าว	 บทความวิจัยที่สี่	 เรื่อง“วาระ

ข่าวสารและทิศทางเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายประชานิยมที่นำาเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ใน

ยคุรฐับาลทกัษณิและหลงัรฐับาลทกัษณิ”	จงึสนใจทีจ่ะหาคำาตอบวา่	หนงัสอืพมิพน์ำาเสนอ

เนื้อหานโยบายประชานิยมในแง่มุมไหน	อย่างไรในช่วงเวลารัฐบาลสองชุด	ซึ่งมีจุดยืนต่อ

นโยบายประชานิยมที่แตกต่างกัน

	 ปัจจุบัน	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำาคัญอย่างมากต่อการทำางานขององค์กร

ตา่งๆ	โดยเฉพาะเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุทีช่ว่ยทำาใหก้ารบรหิารงานและกระบวนการทำางาน

ภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 หากบุคลากรภายในองค์กร	 ซึ่งเป็น

ผูใ้ชง้านเทคโนโลยดีงักลา่วมคีวามพงึพอใจ	กย็อ่มจะสง่ถงึประสทิธภิาพในการทำางานดว้ย

เช่นกัน	 ดังนั้นผู้เขียน	 บทความวิจัยที่ห้า	 เร่ือง	 “ปัจจัยที่เพิ่มความพึงพอใจในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		สายสนับสนุน”	จึงได้มี

ความสนใจศึกษาปัจจัยที่ช่วยความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยี	โดยได้นำาแนวคิดทฤษฎี	

2	ปัจจัย	ของ	Herzberg	 (Herzberg’s	 two-	 factor	 theory)	มาศึกษากับบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีการใช้เทคโนโลยีในวงกว้าง

	 สำาหรบับทความตอ่มาเปน็บทความวจิยั	เรือ่ง	“การผลติและการตลาดกาแฟใน

ประเทศไทย”	ผูเ้ขยีนมคีวามสนใจศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่การการผลติและการตลาดกาแฟ

ของประเทศไทย	ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการผลิตและการตลาด	เนื่องจากกาแฟเป็น

พืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี	 ซึ่งใน

บทความเรื่องนี้ได้พบข้อมูลที่นำาไปสู่ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	ไว้หลายประการ

	 สำาหรับบทความสุดท้ายเป็นบทแนะนำาหนังสือ	 NEWS	 :	 The	 Politics	 of	

Illusion	ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคข่าวสารในปัจจุบันจะบริโภคแบบ

ผิวเผินไม่ได้อีกต่อไป	 หากแต่ต้องมองลึกลงไปเนื้อหา	 รูปแบบและสไตล์การนำาเสนอที่

นกัการเมอืงใชใ้นสารนัน้	เพราะขา่วนัน้ยอ่มมอีคตแิฝงอยูท่ัง้สิน้	ซึง่ในแตล่ะบทผูเ้ขยีนจะ

เรยีงรอ้ยใหเ้หน็กลยทุธก์ารจดัการขา่วของนกัการเมอืง	และอคตใินการรายงานขา่วทีเ่กดิ

มาจากวธิทีำางานของตวันกัขา่วเอง	รวมถงึปจัจยัทางเศรษฐกจิ	การเมอืงและสงัคม	หนงัสอื

เล่มนี้จึงเป็นประโยชน์ในแง่ช่วยเปิดมุมมองให้ผู้บริโภคเปิดรับสารข่าวสารได้อย่างฉลาด

และเกิดประโยชน์

ค
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