บทน� า
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจ�า
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 มีบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และ
การค้าการลงทุน ซึ่งได้ใช้แนวคิดต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ทา� ให้เห็นมุมมองและแง่คิด
ต่างๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าสนใจ
บทความแรกเป็ นบทความวิชาการทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เรื่ อง
“ความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริ การส่ วนหน้าเมื่อให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติ:
บทบาทของตัวแปรก�ากับสมรรถนะทางวัฒนธรรม” ซึ่ งได้เสนอแบบจ�าลองผลกระทบ
ของการแสดงความรู ้สึกขณะท�างานที่มีต่อความอ่อนล้าทางอารมณ์ของพนักงานบริ การ
ส่ วนหน้าเมื่อให้บริ การลูกค้าชาวต่างชาติ นอกจากนี้ บทความนี้ ยงั เสนอถึงบทบาทของ
ตัวแปรก�ากับทีช่ ื่อว่า “สมรรถนะทางวัฒนธรรม” ในการช่วยลดแรงปะทะระหว่างความสัมพันธ์
ของความไม่สอดคล้องในการแสดงความรู ้สึกกับความอ่อนล้าทางอารมณ์อีกด้วย
บทความต่อมายังคงมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บทความ
วิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวน
ในสังกัดต�ารวจภูธรจังหวัดภาคเหนื อตอนบน” ผูเ้ ขียนได้ใช้วิธีการการศึกษาเชิงปริ มาณ
มาศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการต�ารวจภูธรชั้นประทวนฯ
และยังได้ได้นา� วิธีการเชิงคุณภาพมาศึกษาร่ วมเพื่อยืนยันผลการศึกษาเชิงปริ มาณดังกล่าว
ท่าเรื อนับว่าเป็ นพื้นทีส่ า� คัญต่อธุรกิจการน�าเข้า-ส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ
การให้บริ การแก่ผเู ้ ข้ามาใช้บริ การจึงนับว่าเป็ นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินกิจกรรม
การค้าเป็ นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ผูเ้ ขียนบทความวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริ การของท่าเทียบเรื อแหลมฉบังกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทยรองรับประชาคมอาเซียน” ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฏี GAP Analysis
และโมเดล Performance-Importance Analysis มาวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การของท่าเทียบเรื อเพื่อน�าไปสู่ ขอ้ เสนอแนะที่จะช่วยให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถน�าผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการบริ การได้ต่อไป
บทความต่อมา เป็ นบทความวิจยั เรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ผูเ้ ขียนได้สา� รวจสภาพแวดล้อม
ทางด้านตลาดและศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคของการลงทุนตั้งโรงงานผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ในจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินและทดสอบความสามารถ
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.1 (January - June 2016)

ค

ในการรับความเปลี่ยนแปลงของการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่ งท�าให้มองเห็น
สภาพการณ์ปัจจุบนั เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรเกี่ยวกับข้าวได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
บทความต่อมายังอยูใ่ นเรื่ องของการลงทุน บทความวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ โลหะ และเครื่ องใช้
ไฟฟ้ าของประเทศไทย” ผูเ้ ขี ยนได้ใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิต้ งั แต่ ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2548
ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2557 มาวิเคราะห์ดว้ ยแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าการใช้นโยบายรถยนต์คนั แรกของรัฐบาลไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยท�าให้
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปนเพิ
ุ่ ม่ ขึ้น ส่งผลดีตอ่ นักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
นี้เป็ นอย่างมาก ข้อมูลนี้นบั ว่าเป็ นประโยชน์ต่อการเสนอแนะรัฐบาลในการออกมาตรการ
กระตุน้ การลงทุนต่อไป
กล่าวได้วา่ สังคมไทยปั จจุบนั ก�าลังเข้าสู่ การเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ ดังนั้นการออม
จึ ง เป็ นแนวทางหนึ่ งที่ จ ะให้ ผูส้ ู ง อายุที่ อ ยู่ใ นวัย เกษี ย ณด�า รงชี วิ ต ได้อ ย่า งสุ ข สบาย
บทความวิจยั ต่อมา เรื่ อง พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี” จึงได้ศึกษาพฤติกรรมการออม พฤติกรรม
การลงทุนทางการเงินและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการลงทุนเพือ่ วัยเกษียณของครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ศรี ราชา เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสรุ ปให้เห็นพฤติกรรมการออมของคนที่มีอาชี พครู
ในภาพรวม ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนและแก้ไขปั ญหาต่อไป
บทความวิชาการ เรื่ อง “ครอบครัวกับการรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (Digital Literacy)
ของดิ จิทลั เนที ฟ (Digital Natives)” เป็ นบทความสุ ดท้ายประจ�าฉบับ ซึ่ งบทความนี้
ได้ช้ ีให้เห็นว่า ในสังคมทีเ่ ยาวชนมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการบริ โภคข่าวสารและหาข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่มขี อ้ จ�ากัดเรื่ องเวลา และระยะทาง ครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่
ดูแล ให้คา� แนะน�า และสร้างภูมิคุม้ กันให้เยาวชนรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั ได้อย่างไร
ในท้ายนี้ หากท่านต้องการส่ งบทความเข้ามาร่ วมตีพิมพ์ หรื อต้องการบอกรับ
เป็ นสมาชิก “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
สามารถสื บค้นได้ที่ http://jms.crru.ac.th พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คมสัน รัตนะสิ มากูล
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