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ส�านักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล�า่สกุล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดร.อนิรทุธ์ิ อัศวสกุลศร 
คณะบรหิารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่สาร มหาวทิยาลยันเรศวร
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครธุเวโช
วทิยาลยัการท่องเท่ียวนานาชาต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏภเูกต็



วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

ข

รายนามคณะผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจ�า
“วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

(รายนามเรียงตามตัวอักษร)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก ชุ่มประดษิฐ์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ดร.ขวญัฟ้า ศรปีระพนัธ์ 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั รัตนะสิมากลู 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพร ขุนศรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาตปิระเสรฐิ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรีะ จริโสภณ
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นษิฐา หรุน่เกษม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประยทุธ วรรณอดุม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดร.มานะ ตรรียาภวิฒัน์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบญ็จรงค์กจิ 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์รุง่นภา พิตรปรชีา 
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ขันธวุาร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสรมิศริ ินิลด�า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรชิยั อรรคอุดม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.11 No.2 (July - December 2016)

บทน�า

 “วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 2  

ประจ�าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2559 ไดข้ยายจ�านวนบทความเพ่ิมข้ึนเป็น 12 บทความ 

เพ่ือความเขม้ขน้ทางวิชาการและรองรับผูท่ี้ให้ความสนใจส่งบทความมาร่วมตีพิมพ ์

กบัวารสารของเราเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับฉบบัน้ีเรามีบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาด 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การคา้การลงทุน การท่องเท่ียวและนิเทศศาสตร์ ซ่ึงมี 

ความหลากหลายของมุมมองทางวิชาการ เปรียบเสมือนแว่นแบบต่างๆ ท่ีใชส้�าหรับ 

มองปรากฏการณ์ต่างๆ 

 บทความแรกเป็นบทความวิชาการทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ เร่ือง 

“ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน

โรงแรมในเขตพ้ืนท่ีภาคใต ้ ประเทศไทย” ท่ีใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

และการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง ซ่ึงไดแ้สดงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยรวม

ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร

 บทความต่อมาเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประสิทธิภาพ

การท�างานของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็” ซ่ึงจากการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบว่า มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีมีความสัมพนัธ์และผลกระทบ 

เชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท�างานโดยรวม 

 บทความต่อมายงัคงเก่ียวขอ้งกบัการท�างานของพนักงานเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผล 

ต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั พี พี (ประเทศไทย) จ�ากดั  

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี” ซ่ึงผูเ้ขียนไดใ้ชก้ารวเิคราะห์แบบจ�าลอง

โลจิตพบว่า ปัจจยัดา้นองค์การ ดา้นรายได ้ สวสัดิการ สภาพแวดลอ้มในการท�างาน  

ความปลอดภยัในการท�างาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และความมัน่คงในงาน 

สามารถอธิบายความพึงพอใจในงานของพนกังานได้

 และบทความวจิยัเร่ือง “การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์และความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพล

ต่อความภกัดีของลูกคา้ธนาคารออมสินภาค 9” ผูเ้ขียนไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ดว้ยสมการโครงสร้าง พบวา่ การจดัการลกูคา้สมัพนัธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ

ของลกูคา้มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของลูกคา้

และการจดัการลกูคา้สมัพนัธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อความภกัดีของลูกคา้

ค
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 บทความต่อมาเป็นบทความท่ีเก่ียวขอ้งกับการตลาด “การวางแผนกลยุทธ์ 

การตลาดโดยใชสุ้นทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมจ�านวนผูใ้ชบ้ริการ กรณีศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช 

เขตเทศบาลเมือง อ�าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร” ไดน้�าแนวคิดอยา่งหลากหลายมาศึกษา

ร่วมกบัวิธีการสุนทรียสาธก เพ่ือหาประสบการณ์ดา้นบวกของผูใ้ชบ้ริการร้านคาร์แคร์  

จนไดแ้ผนกลยทุธ์ทางการตลาด 3 กลยทุธ์ มาเพ่ิมจ�านวนผูใ้ชบ้ริการของร้านบีแกนคาร์วอช

 บทความต่อมายงัคงต่อเน่ืองในเร่ืองของการตลาด บทความวิจยัเร่ือง “ค่านิยม 

ต่อการใช้ผ ้าหม้อห้อมท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู ้บริโภคในเขต 

อ�าเภอเมือง จงัหวดัแพร่” ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัและสมการ

โครงสร้างดว้ยเทคนิค SEM พบวา่ ปัจจยัค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มมีอิทธิพลเชิงบวก

ทางตรงต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัแพร่

 ธุรกิจการส่งออกนับเป็นแหล่งท่ีมารายไดส้�าคญัของประเทศ บทความวิจยั 

เร่ือง “ความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการส่งออก

ผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน” ซ่ึงไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2549-2558 และใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน  

(Multiple Linear Regression) พบว่า อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เป็นปัจจยั 

ท่ีมีผลต่อปริมาณการส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัมากท่ีสุด รองลงมา คือปริมาณการผลิต

มนัส�าปะหลงัของประเทศไทย ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน�าขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบ 

การตดัสินใจได้

 บทความวิจยัต่อมา เร่ือง “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทุนโรงงาน

ผลิตน�้ ายางขน้ในอ�าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ” ไดใ้ชว้ิธีการท่ีหลากหลายมาศึกษา

ทางเลือกทางดา้นเทคนิคในโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้และวเิคราะห์ความเป็นไปได้

ทางดา้นการเงิน บทความไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าแมโ้ครงการจะคุม้ทุนทั้ง 2 กรณีแต่ถา้สามารถ

ขอรับสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนจะท�าใหโ้ครงการมีโอกาสประสบความส�าเร็จ

มากกวา่

 “การน�าแนวคิด Balanced Scorecard มาใชว้ดัผลการด�าเนินงานในองคก์ร : ศึกษา

เฉพาะกรณีวิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์” เป็นบทความวิจยัเร่ืองต่อมาท่ีไดศึ้กษา 

ทั้งจากตวันกัศึกษาและบุคลากร ซ่ึงไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นมุมมองของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม

ท่ีมีต่อการบริหารงานดา้นต่างๆ มากนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งน่าสนใจ

ง
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 การท่องเท่ียวยงัเป็นวาระส�าคญัของประเทศ บทความเร่ือง การพฒันารูปแบบ

ความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา” ซ่ึงไดข้อ้ 

คน้พบวา่ผูน้�าชุมชน คนในชุมชน ทรัพยากรในชุมชน การประสานงาน การเรียนรู้ร่วมกนั 

และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นองคป์ระกอบท่ีส�าคญัในรูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียว

ระหวา่ง อปท. กบัชุมชนในเขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา  

 เม่ืออตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ ถูกท�าใหเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรม ผูเ้ขียนบทความวิจยั 

เร่ือง “อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ กบัการเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม” ไดน้�าทศันะเร่ืองทุนวฒันธรรม

ของบูร์ดิเยอร์ และแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของกรัมซีเร่ืองการครอบง�า (Hegemony) 

ความเป็นใหญ่ มาศึกษากรณีหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร จงัหวดัเชียงราย

 บทความวิชาการ เร่ือง “วฒันธรรมการส่ือสารทางกายของต่างชาติเพ่ือเป็น

แนวทางในงานบริการ” เป็นบทความสุดทา้ยประจ�าฉบบั ซ่ึงบทความน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่า

ปัจจุบนัมีการด�าเนินธุรกิจขา้มชาติเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและหลากหลาย ซ่ึงผูใ้หบ้ริการ

จ�าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองความแตกต่างดา้นวฒันธรรมไว ้ เพราะพฤติกรรมบางอย่างของ 

คนแต่ละชาติอาจตีความหมายได้แตกต่างกัน บทความน้ีได้อธิบายถึงความหมาย 

การส่ือสารท่ีแตกต่างกนัของคนแต่ละวฒันธรรม 

 ในทา้ยน้ีหากท่านตอ้งการส่งบทความเขา้มาร่วมตีพิมพ ์ หรือตอ้งการบอกรับ 

เป็นสมาชิก “วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ 

สามารถสืบคน้ไดท่ี้ http://jms.crru.ac.th พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ

คมสนั รัตนะสิมากลู

บรรณาธิการ

จ
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สารบัญ

รายนามคณะผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาบทความประจ�ากองบรรณาธิการ ก 

“วารสารวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย” 

บทน�า   ค

ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัความผกูพนัต่อ 

องคก์ารของพนกังานโรงแรมในเขตพ้ืนท่ีภาคใต ้ประเทศไทย 1 

พิชญฒุม์ เพญ็มาศ  จุฑามณี ตระกูลมทุุตา และ ปรารถนา หลีกภยั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัประสิทธิภาพการท�างาน 

ของนกับญัชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัร้อยเอด็ 29 

บญุช่วง ศรีธรราษฎร์

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ  

บริษทั พี พี (ประเทศไทย) จ�ากดั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี 49 

ภาวิณี บญุสมศรี และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

การจดัการลกูคา้สมัพนัธ์และความพึงพอใจท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี 

ของลกูคา้ธนาคารออมสินภาค 9 71 

วชัรพงศ์ จันทรดี และ บญุฑวรรณ วิงวอน

การวางแผนกลยทุธ์การตลาดโดยใชสุ้นทรียสาธกเพ่ือเพิ่มจ�านวน 

ผูใ้ชบ้ริการ กรณีศึกษา ร้านบีแกนคาร์วอช เขตเทศบาลเมือง  

อ�าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 87 

ทาริกา  ภาณุวฒัน์ไพศาล

ค่านิยมต่อการใชผ้า้หมอ้หอ้มท่ีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

ของผูบ้ริโภคในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 101 

ภาศิริ เขตปิยรัตน์

ช
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ความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อการ 

ส่งออกผลิตภณัฑม์นัส�าปะหลงัไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 118 

ปิยพร ช่างสาร และ กนกพร ชัยประสิทธ์ิ

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทุนโรงงานผลิตน�้ายางขน้ 

ในอ�าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 133 

หนูแดง  ช่วยบดุดา  พิษณุวฒัน์  ทวีวฒัน์ และ ฆนัทนันท์  ทวีวฒัน์

การน�าแนวคิด Balanced Scorecard มาใชว้ดัผลการด�าเนินงานในองคก์ร :  

ศึกษาเฉพาะกรณีวทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์ 148 

กวีวธัน์ พิริยะปัญญากลุ

การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการท่องเท่ียวในเขตพฒันา 

การท่องเท่ียวอารยธรรมลา้นนา 165 

ภาวนา โกมลนาค  และ บญุสม วราเอกศิริ

อตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ กบัการเป็นสินคา้ทางวฒันธรรม 191 

วราภรณ์ ซ่ือประดิษฐ์กลุ  ภสัวลี นิติเกษตรสุนทร และ จันทนา ทองประยรู

วฒันธรรมการส่ือสารทางกายของต่างชาติเพื่อเป็นแนวทางในงานบริการ 213 

วิสาขา วฒันปกรณ์ และ รจิต คงหาญ

หลกัเกณฑแ์ละการเตรียมตน้ฉบบัส�าหรับการเสนอบทความ 225

เพื่อเผยแพร่ใน “วารสารวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย” 

ใบสมคัรสมาชิก 233
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