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บทน�า

  “วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” ไดน้�าเสนอบทความ

วิชาการและบทความวิจยัท่ีไดส้ะทอ้นปรากฏการณ์ทางดา้นบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

และนิเทศศาสตร์มาอยา่งต่อเน่ืองจนเขา้สู่ ฉบบัปลายปี 2555 ซ่ึงในฉบบัปีท่ี 7 ฉบบั 2 ประจ�า

เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคมน้ี เรายงัมีบทความท่ีน่าสนใจมาน�าเสนออยา่งหลากหลาย 

 บทความแรกเป็นบทความวิชาการ เร่ือง กลยทุธ์น่านน�า้สีรุ้ง: เส้นทางสู่ความ

ยัง่ยืนของธุรกิจ ซ่ึงเป็นบทความท่ีน่าสนใจมาก เพราะสามารถสร้างประโยชน์แก่แวดวง

วชิาการ โดยเฉพาะในดา้นการพฒันารูปแบบกลยทุธ์ไปสู่ความยัง่ยนืของธุรกิจผา่นบริบท

ของผูป้ระกอบการยคุใหม่ในการจดัการธุรกิจ บทความน้ีผูเ้ขียนไดน้�าเสนอกลยทุธ์ใหม่  

กลยทุธ์ รวมเป็น 7 กลยทุธ์ท่ีเรียกวา่ กลยทุธ์น่านน�้าสีรุ้ง (rainbow oceans strategy) โดย 
มุ่งเนน้การน�ากลยทุธ์ทั้ง 7 น้ีมาประยกุตใ์ชใ้นการด�าเนินการขององคก์รยคุใหม่ไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ 

 ปัจจุบัน คนในสังคมก�าลังต่ืนตัวในเร่ืองของความปลอดภัยด้านสุขภาพ  

โดยเฉพาะอาหารสุขภาพ ประเดน็ดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของบทความวิจยัเร่ือง ผลกระทบ

ของความรู้ของผู้บริโภคและการเป็นท่ียอมรับในสังคมธุรกิจท่ีมีต่อความไว้วางใจของ 

ผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูเ้ขียนไดไ้ปส�ารวจผูบ้ริโภคผกัไฮโดรโปรนิกส์จ�านวน 402 ตวัอยา่ง 

ไดพ้บวา่ ความรู้ของผูบ้ริโภคเก่ียวกบักิจการและการเป็นท่ียอมรับในสังคมธุรกิจส่งผล 

ต่อการสร้างความไวว้างใจของผูบ้ริโภค จนน�าไปสู่ขอ้เสนอแนะใหผู้ป้ระกอบการควรให้

ความสนใจกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวระหวา่งผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการผา่น

โครงการต่างๆ 

 การท่องเท่ียวเป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศอยา่งมาก ซ่ึง

ปัจจุบนัไดมี้กิจกรรมการท่องเท่ียวในหลายรูปแบบ การท่องเท่ียวเชิงกีฬาก็เป็นกิจกรรม

รูปแบบหน่ึงท่ีส่งผลทางตรงใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว การจบัจ่ายใชส้อยผา่นค่าเดินทาง 

ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าสินคา้และของท่ีระลึก ค่าใชจ่้ายต่างๆสามารถสนบัสนุนเศรษฐกิจ

ของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในบทความถดัมา เร่ือง พฤติกรรมและปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผล 

ต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬา : ผู้ เข้าชมและนักท่องเท่ียว ไดน้�าเสนอเน้ือหาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

พฤติกรรมเชิงการท่องเท่ียวและแรงจูงใจของผูเ้ขา้มาชมการแข่งขนัฟุตบอลของสโมสร

ฟุตบอลสงขลา ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการท่ีน�าไปประยุกต์ใช้วางแผนหรือ 

จดักิจกรรมท่องเท่ียวเชิงกีฬา

ข
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 ปัจจุบนั “วิทยุชุมชน” ถือเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลมากในสังคมไทยและกลายเป็น

ช่องทางหรือเคร่ืองมือในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆสู่ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรกต็าม 

การด�าเนินกิจการของวทิยชุุมชนในช่วงท่ีผา่นมากป็ระสบปัญหาหลายประการ จนน�ามา

สู่ความสับสนทั้งในแง่ของความไม่เขา้ใจต่อหลกัการและการด�ารงอยูท่ี่แทจ้ริงของวิทยุ

ชุมชนภาคประชาชน ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อการตระหนกัในความส�าคญัและการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบักิจการวทิยชุุมชนดงัตามเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงแห่งรัฐธรรมนูญ ดงันั้น ผูเ้ขียน

บทความวจิยั เร่ือง โครงการวิจัยผู้ฟังวิทยชุุมชน (ภาคประชาชน) ในเขตภาคเหนือ จึงมุ่ง

ท่ีจะตอบค�าถามเก่ียวกบั การเปิดรับความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วม

ต่อกิจการวทิยชุุมชนของผูฟั้งในเขตภาคเหนือ 

 ภาพยนตร์นบัเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการก�าหนดการรับรู้ของคนในสงัคมท่ีมีต่อ

ส่ิงต่างๆ อยา่งมากมาย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ภาพยนตร์เป็นส่ือมวลชนแขนงหน่ึงท่ีประกอบ

สร้างความจริงเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงไปก�าหนดวธีิคิดหรือวธีิมองโลกเก่ียวกบัส่ิงนั้นใหค้นใน

สังคม ดว้ยแนวคิดดงักล่าว ผูเ้ขียนบทความวิชาการ เร่ือง ภาพผู้หญิงสถานภาพโสดท่ี

ปรากฏในภาพยนตร์ไทย จึงไดเ้ลือกประเดน็เก่ียวกบัผูห้ญิงสถานภาพโสด ผา่นภาพยนตร์

จ�านวน 2 เร่ือง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่ ภาพยนตร์ถือเป็นตวักลางท่ีมีบทบาทส�าคญัในการ

เช่ือมโยงโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความหมาย โดยมีการใชก้ลยทุธ์หรือภาษา

ทางภาพยนตร์ จึงท�าใหผู้ช้มหรือคนดูเสมือนไดส้มัผสัผูห้ญิงสถานภาพโสดในชีวติจริง

 สบัปะรดนบัเป็นพชืเศรษฐกิจหน่ึงของไทย ปัจจุบนัมีการปลกูสบัปะรดในหลาย

ภูมิภาคของประเทศไทย จงัหวดัเชียงรายก็เป็นแหล่งหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองการปลูก

สบัปะรด แต่อยา่งไรกต็าม ผูป้ลกูสบัปะรดส่วนหน่ึงยงัประสบปัญหาเก่ียวกบัการคิดตน้ทุน

และผลตอบแทน ซ่ึงท�าให้การบริหารจัดการเก่ียวกับการปลูกสับปะรดยงัไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ดงันั้น ผูเ้ขียนบทความ เร่ือง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูก

สับปะรดของเกษตรกรในพื้นท่ี ต�าบลบ้านดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จึงได้มุ่ง

ตอบค�าถามดงักล่าว

 ส�าหรับบทความสุดทา้ยเป็นบทแนะน�าหนงัสือ ฉบบัน้ีเป็นบทความแนะน�า

หนงัสือเร่ือง Online journalism ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีอธิบายถึงความแตกต่างของการส่ือข่าว

ออนไลน ์และช้ีใหเ้ห็นความส�าคญัของส่ือออนไลนท่ี์นกัส่ือสารมวลชนตอ้งใหค้วามสนใจ 

ทั้งในมิติของผูใ้ชมี้อ�านาจในการควบคุม (user control) การเช่ือมโยงระหว่างตวับท 

(hypertext) การเช่ือมโยงกบัเครือข่ายภายนอก (hyperlink) การรวบรวมส่ือท่ีหลากหลาย

รูปแบบเขา้ไวด้ว้ยกนั (media convergence) และการใหค้วามคิดเห็นป้อนกลบัไดท้นัใด
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ของผูรั้บสาร (user feedback) ซ่ึงคุณลกัษณะดงักลา่วจะส่งผลใหน้กัวชิาชีพดา้นการส่ือสาร

มวลชนตอ้งมีการคิดนอกกรอบมากยิง่ข้ึน นบัวา่เป็นหนงัสือท่ีนกันิเทศศาสตร์ไม่ควรพลาด

 

 พบกนัใหม่ในฉบบัข้ึนสู่ปีท่ี 8 ครับ

   

 คมสนั รัตนะสิมากลู

 บรรณาธิการ
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