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บทน�า

 “วารสารวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย” ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 2 ประจ�า

เดือนมิถุนายน - ธนัวาคม 2554 ไดน้�าเสนอบทความวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใน 4 หวัขอ้ท่ีส�าคญั คือ 

บทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส�าคญัของส่ือพ้ืนบา้นท่ีมีต่อสงัคม บทความวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัแนวคิดการรับรู้ตราสินคา้ บทความวิจยัเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง และบทความวิจยั

เก่ียวกบัการท่องเท่ียวทั้งในมิติของการสร้างหลกัสูตรเพือ่พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

และมิติเศรษฐศาสตร์  

 นับเน่ืองมาแต่อดีตส่ือพื้นบ้านนับว่ามีบทบาทหน้าท่ีส�าคญัต่อสังคมหลาย

ประการ ทั้งบทบาทในเร่ืองของการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร การใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ การ

ช่วยปรับเปล่ียนทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ และการสืบทอดวฒันธรรมอนัดีงามให้แก่

ประชาชนรุ่นต่อๆไป รวมทั้งส่ือพื้นบา้นยงัส่ือกลางท่ีส�าคญัในการคล่ีคลายความขดัแยง้

และส่งเสริมความเขา้ใจของคนในสงัคมได ้ดว้ยความส�าคญัดงักล่าว ผูเ้ขียนบทความวจิยั

เร่ือง แง่งามของส่ือพืน้บ้าน...คุณค่าท่ียงัคงอยู่ คู่สังคมภาคใต้ ซ่ึงเป็นบทความแรกประจ�า

ฉบบั จึงมีความสนใจวา่ ขณะท่ีส่ือสมยัใหม่ก�าลงัเขา้มามีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรม

ของคนในสังคมปัจจุบนั ส่ือพื้นบา้นในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ยงัคงมีบทบาท

หนา้ท่ีและมีคุณค่าอยา่งไรต่อสงัคมท่ียงัมีความขดัแยง้ทางการเมือง อีกทั้งยงัคน้หาปัจจยั

ท่ีส่งผลกระทบต่อความอยูร่อดของส่ือพื้นบา้น ทั้งน้ีเพือ่หาแนวทางเสริมสร้างบทบาทของ

ส่ือพื้นบา้นใหเ้ป็นส่ือทางเลือกท่ีมีความเขม้แขง็ของชุมชนภาคใตไ้ดต่้อไป

 บทความวิจยัต่อมา เร่ือง การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าประเภทยาง

รถยนต์ ในเขตอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบนันกัส่ือสารการตลาดตอ้งใชค้วาม

พยายามเป็นอยา่งมากในการสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการของตน เน่ืองจาก

ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยที�าใหสิ้นคา้และบริการมีคุณสมบติัทางกายภาพใกลเ้คียง

กนั การสร้างตราสินคา้ จึงกลายเป็นแนวคิดท่ีมีความส�าคญัทั้งต่อผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพราะ

ตราสินคา้จะเป็นส่วนส�าคญัท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคจ�าแนกความแตกต่างของสินคา้และบริการ

ได ้ ภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการการตดัสินใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ผูเ้ขียนบทความวจิยัน้ีไดใ้ชแ้นวคิดดงักล่าวมาศึกษาการรับรู้

ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้ประเภทยางรถยนต ์ ในเขตอ�าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

3 ตราสินคา้ คือมิชลิน บริดจสโตน และกู๊ดเยยีร์ โดยศึกษาการรับรู้ในมิติคุณสมบติัของ

ตราสินคา้ ความเช่ือถือของตราสินคา้ ความประทบัใจในตราสินคา้ และความแขง็แกร่ง

ของตราสินคา้

ข
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 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางด�ารงอยู ่ และการปฏิบติัตนของ

ประชาชน ในทุกระดบัทั้งในครอบครัว หมู่บา้น ชุมชน จนถึงรัฐและประเทศ ผูเ้ขียน

บทความวิจยัต่อมา เร่ือง ระดับการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของระบบการผลิตและ

การจัดการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย มีความสนใจว่า กลุ่มท่ีเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน ซ่ึงมีแนวคิดท่ีเนน้เป้าหมายไปท่ี “เศรษฐกิจฐานรากเขม้แขง็” และ “ชุมชนพึ่งตนเอง

ได”้ นั้นสามารถน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปประยกุตใ์ชก้บัระบบการผลิตและการ

จดัการของวสิาหกิจชุมชนไดใ้นระดบัใด ผูเ้ขียนไดศึ้กษาเชิงเปรียบเทียบระหวา่งวสิาหกิจ

ขนาดต่างๆ ในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชนต่์อการพฒันาวสิาหกิจ

ชุมชนไดต่้อไป

 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะการสร้างรายไดท่ี้เกิดจากการใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว และการ

ท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดการจา้งงานส�าหรับแรงงานในระดบัต่าง ๆ  ของประเทศ  จึงเป็นสาเหตุ

ส�าคญัท่ีรัฐบาลใหค้วามส�าคญัและผลกัดนัใหเ้ป็นยทุธศาสตร์ท่ีส�าคญัท่ีสุดประการหน่ึงใน

การพฒันาประเทศ ซ่ึงหน่ึงในยทุธศาสตร์ดงักลา่ว คือการพฒันาทรัพยากรทางการทอ่งเท่ียว 

สินคา้และบริการ รวมถึงคุณภาพการให้บริการของบุคลากรทางการท่องเท่ียว ผูเ้ขียน

บทความวิจยั เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถ่ินส�าหรับสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการท่องเท่ียวตลาดบางหลวง อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาประเด็นเก่ียวกบัหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงของการ

พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว โดยไดมี้การใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research : PAR) โดยอาศยัเทคนิคการวจิยัแบบผสม ระหวา่งการ

วิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อหาประสิทธิภาพ ทดลองใชแ้ละประเมิน

หลกัสูตรมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินส�าหรับสถานศึกษาในการเพิม่ศกัยภาพการท่องเท่ียวตลาดบาง

หลวง จงัหวดันครปฐม

 บทความต่อมายงัคงเก่ียวเน่ืองกับเร่ืองการท่องเท่ียว แม้ว่าอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวจะเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส�าคญัของประเทศ และช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ แต่การพฒันาดงักล่าวจะไม่เกิดความยัง่ยนืเลย หากขาดการจดัสรร

และการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม ผูเ้ขียนบทความวิจยั เร่ือง การท่องเท่ียวและ

การกระจายรายได้ของจังหวัดเชียงราย ไดส้นใจท่ีจะตอบค�าถามว่า “รายไดจ้ากการ

ท่องเท่ียวท่ีเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย การกระจายรายไดด้งักล่าวเป็นไปอยา่งทัว่ถึงหรือไม่” และ 

“ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการกระจายรายไดท่ี้เกิดจากการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย” โดย

ไดใ้ชค่้าสมัประสิทธ์ิจีน่ี (Gini Coefficient) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชแ้สดง

ความไม่เสมอของการกระจายรายไดแ้ละการจ�าแนกองคป์ระกอบแหล่งท่ีมาของความ

ไม่เท่าเทียมกนัทางรายได ้(Decomposition of income inequality) มาเป็นวธีิในการพจิารณา



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)

 ส�าหรับบทความสุดทา้ยเป็นบทแนะน�าหนังสือเร่ือง “การจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม” ซ่ึงถือวา่เป็นงานเขียนท่ีน�าเสนอเร่ืองการจดัการวฒันธรรมไดอ้ยา่งครอบคลุม 

ผูเ้ขียนไดน้�าเสนอใหเ้ห็นวา่ “การจดัการวฒันธรรม” เป็นศาสตร์แนวประยกุตท่ี์รวมเอา

ศาสตร์สาขาอ่ืนเขา้มาผสมผสานอยา่งมีเอกลกัษณ์ ทั้งศาสตร์ดา้นการจดัการ ดา้นทรัพยากร 

และดา้นวฒันธรรม นอกจากนั้นผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึงแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม

อยา่งย ัง่ยืนไวอี้กดว้ย นบัว่าหนงัสือเล่มน้ีเหมาะกบัสถานการณ์ท่ีกลุ่มประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตก้�าลงัเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะตอ้งเผชิญ

กบัการเปล่ียนแปลงต่อสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศ 

 พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ

   

   

 คมสนั รัตนะสิมากลู

 บรรณาธิการ

ง
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