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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทน� ำ
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย” ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2
ประจ�ำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 ได้ขยายจ�ำนวนบทความเพิม่ ขึ้นเป็ น 12 บทความ
เพื่อความเข้มข้นทางวิชาการและรองรั บผูท้ ี่ ให้ความสนใจส่ งบทความมาร่ วมตี พิมพ์
กับวารสารของเราเป็ นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับฉบับนี้ เรามีบทความที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ การค้าการลงทุ น การท่ องเที่ ยวและนิ เทศศาสตร์ ซึ่ งมี
ความหลากหลายของมุมมองทางวิชาการ เปรี ยบเสมื อนแว่นแบบต่างๆ ที่ ใช้ส�ำหรั บ
มองปรากฏการณ์ต่างๆ
บทความแรกเป็ นบทความวิชาการทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เรื่ อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย” ที่ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน
และการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง ซึ่ งได้แสดงถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลโดยรวม
ต่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ
บทความต่อมาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ประสิ ทธิ ภาพ
การท�ำงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่ งจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิ ทธิภาพการท�ำงานโดยรวม
บทความต่อมายังคงเกี่ ยวข้องกับการท�ำงานของพนักงานเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั พี พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี” ซึ่ งผูเ้ ขียนได้ใช้การวิเคราะห์แบบจ�ำลอง
โลจิ ตพบว่า ปั จจัยด้านองค์การ ด้านรายได้ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพือ่ นร่ วมงาน และความมัน่ คงในงาน
สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนักงานได้
และบทความวิจยั เรื่ อง “การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพล
ต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9” ผูเ้ ขียนได้ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความภักดีของลูกค้า
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บทความต่ อมาเป็ นบทความที่ เกี่ ยวข้องกับการตลาด “การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดโดยใช้สุนทรี ยสาธกเพื่อเพิ่มจ�ำนวนผูใ้ ช้บริ การ กรณี ศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช
เขตเทศบาลเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” ได้นำ� แนวคิดอย่างหลากหลายมาศึกษา
ร่ วมกับวิธีการสุ นทรี ยสาธก เพื่อหาประสบการณ์ดา้ นบวกของผูใ้ ช้บริ การร้านคาร์ แคร์
จนได้แผนกลยุทธ์ทางการตลาด 3 กลยุทธ์ มาเพิม่ จ�ำนวนผูใ้ ช้บริ การของร้านบีแกนคาร์วอช
บทความต่อมายังคงต่อเนื่ องในเรื่ องของการตลาด บทความวิจยั เรื่ อง “ค่านิ ยม
ต่ อ การใช้ผ ้า หม้อ ห้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู ้บ ริ โภคในเขต
อ�ำเภอเมื อง จังหวัดแพร่ ” ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยันและสมการ
โครงสร้างด้วยเทคนิค SEM พบว่า ปั จจัยค่านิยมต่อการใช้ผา้ หม้อห้อมมีอิทธิพลเชิงบวก
ทางตรงต่อส่ วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภคในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ธุ รกิ จการส่ งออกนับเป็ นแหล่งที่ มารายได้ส�ำคัญของประเทศ บทความวิจยั
เรื่ อง “ความสัมพันธ์ของปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่ งได้เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549-2558 และใช้แบบจ�ำลองทางเศรษฐมิ ติในรู ปของสมการถดถอยเชิ งซ้อน
(Multiple Linear Regression) พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นปั จจัย
ทีม่ ผี ลต่อปริ มาณการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลังมากทีส่ ุด รองลงมา คือปริ มาณการผลิต
มันส�ำปะหลังของประเทศไทย ซึ่ งผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลดังกล่ าวไปประกอบ
การตัดสิ นใจได้
บทความวิจยั ต่อมา เรื่ อง “การศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุนโรงงาน
ผลิตน�้ำยางข้นในอ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ” ได้ใช้วิธีการที่หลากหลายมาศึกษา
ทางเลือกทางด้านเทคนิคในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ำยางข้นและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้
ทางด้านการเงิน บทความได้แสดงให้เห็นว่าแม้โครงการจะคุม้ ทุนทั้ง 2 กรณี แต่ถา้ สามารถ
ขอรับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริ มการลงทุนจะท�ำให้โครงการมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
มากกว่า
“การน�ำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้วดั ผลการด�ำเนินงานในองค์กร : ศึกษา
เฉพาะกรณี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์” เป็ นบทความวิจยั เรื่ องต่อมาที่ได้ศึกษา
ทั้งจากตัวนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นมุมมองของกลุม่ ตัวอย่างทั้งสองกลุม่
ที่มีต่อการบริ หารงานด้านต่างๆ มากน้อยแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ
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การท่องเที่ยวยังเป็ นวาระส�ำคัญของประเทศ บทความเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบ
ความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” ซึ่ งได้ขอ้
ค้นพบว่าผูน้ ำ� ชุมชน คนในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน การประสานงาน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
และผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เป็ นองค์ประกอบที่สำ� คัญในรู ปแบบความร่ วมมือด้านการท่องเที่ยว
ระหว่าง อปท. กับชุมชนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เมื่ออัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ ถูกท�ำให้เป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรม ผูเ้ ขียนบทความวิจยั
เรื่ อง “อัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ กับการเป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรม” ได้นำ� ทัศนะเรื่ องทุนวัฒนธรรม
ของบูร์ดิเยอร์ และแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของกรัมซีเรื่ องการครอบง�ำ (Hegemony)
ความเป็ นใหญ่ มาศึกษากรณี หมู่บา้ นกะเหรี่ ยงรวมมิตร จังหวัดเชียงราย
บทความวิชาการ เรื่ อง “วัฒนธรรมการสื่ อสารทางกายของต่างชาติ เพื่อเป็ น
แนวทางในงานบริ การ” เป็ นบทความสุ ดท้ายประจ�ำฉบับ ซึ่ งบทความนี้ ได้ช้ ี ให้เห็นว่า
ปั จจุบนั มีการด�ำเนิ นธุ รกิจข้ามชาติเป็ นไปอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งผูใ้ ห้บริ การ
จ�ำเป็ นต้องเรี ยนรู ้เรื่ องความแตกต่างด้านวัฒนธรรมไว้ เพราะพฤติ กรรมบางอย่างของ
คนแต่ ล ะชาติ อ าจตี ค วามหมายได้แ ตกต่ า งกัน บทความนี้ ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความหมาย
การสื่ อสารที่แตกต่างกันของคนแต่ละวัฒนธรรม
ในท้ายนี้ หากท่านต้องการส่ งบทความเข้ามาร่ วมตีพิมพ์ หรื อต้องการบอกรับ
เป็ นสมาชิก “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
สามารถสื บค้นได้ที่ http://jms.crru.ac.th พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คมสัน รัตนะสิ มากูล
บรรณาธิการ
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ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั ความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย
พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ จุฑามณี ตระกูลมุทุตา และ ปรารถนา หลีกภัย

1

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ประสิ ทธิภาพการท�ำงาน
ของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
บุญช่ วง ศรี ธรราษฎร์

29

ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษทั พี พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
ภาวิณี บุญสมศรี และ พัฒน์ พัฒนรั งสรรค์

49

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อความภักดี
ของลูกค้าธนาคารออมสิ นภาค 9
วัชรพงศ์ จันทรดี และ บุญฑวรรณ วิงวอน

71

การวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้สุนทรี ยสาธกเพื่อเพิ่มจ�ำนวน
ผูใ้ ช้บริ การ กรณี ศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ทาริ กา ภาณุวฒ
ั น์ ไพศาล
ค่านิยมต่อการใช้ผา้ หม้อห้อมที่ส่งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ของผูบ้ ริ โภคในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ภาศิริ เขตปิ ยรั ตน์

ช
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87

101

ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปิ ยพร ช่ างสาร และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์

118
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