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วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ 

คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ 

คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี 

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ 

คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ

คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ วรรณอุดม

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ 

คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์รุ่งนภา พิตรปรีชา 

คณะนเิทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาลี ขันธุวาร 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น

ดร.ศศิธร ยุวโกศล

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน 

คณะวารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สชุาดา พงศ์กิตติวิบลูย์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด�า

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริชัย อรรคอุดม

คณะนเิทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ

ค
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ง

บทน�า

	 “วารสารวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”	  ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  

ประจ�ำเดือนกรกฎำคม-ธนัวำคม 2560 ซ่ึงเป็นวำรสำรวชิำกำรท่ีอยูใ่นฐำน TCI กลุ่มท่ี 1  

ยงัคงคดัสรรบทควำมวจิยัไดม้ำตรฐำนในสำขำต่ำงๆ รวมทั้งส้ิน 9 บทควำม เพื่อน�ำเสนอ

กำรศึกษำปรำกฏกำรณ์ในมิติต่ำงๆ ดงัน้ี

 บทควำมแรกเป็นบทควำมวิจัยทำงด้ำนกำรตลำดเชิงกำรท่องเท่ียว เร่ือง 

“ประสบการณ์ตราสินค้าแหล่งท่องเท่ียว	 ความพึงพอใจ	 และความต้ังใจเชิงพฤติกรรม 

ต่อการท่องเท่ียวรูปแบบ	MICE	จังหวดัขอนแก่น”	ไดเ้กบ็ขอ้มูลจำกผูท่ี้เดินทำงมำหรือเคย

เดินทำงมำท่องเท่ียวรูปแบบ MICE ในจงัหวดัดงักล่ำว โดยใชก้ำรวเิครำะห์องคป์ระกอบ

เชิงยนืยนัและกำรวเิครำะห์แบบจ�ำลองสมกำรโครงสร้ำงเพ่ือวเิครำะห์ประสบกำรณ์ตรำสิน

คำ้แหล่งท่องเท่ียวกำรท่องเท่ียวรูปแบบ MICE จงัหวดัขอนแก่น 

 ขณะท่ีบทควำมวิจยั เร่ือง “ปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อการเร่ิมต้นธุรกิจ 

ของผู้ประกอบการโรงแรม	ในประเทศไทย” ยงัคงเก่ียวเน่ืองกบักำรท่องเท่ียว โดยบทควำม 

ดังกล่ำวได้ศึกษำผูป้ระกอบกำรโรงแรมขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทย  

จ�ำนวน 365 รำย ผลกำรศึกษำพบปัจจยัต่ำงๆ ทำงดำ้นจิตวทิยำท่ีน่ำสนใจถึง 7 ปัจจยั 

 ส�ำหรับบทควำมต่อมำเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค บทควำมวิจยั เร่ือง  

“การจัดการลูกค้าสัมพันธ์	การรับรู้คุณภาพบริการและการรับรู้ประโยชน์ของผู้บริโภค 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน 

จังหวดัล�าปาง”	ผูเ้ขียนไดใ้ชว้ธีิส�ำรวจผูบ้ริโภคท่ีซ้ือสินคำ้ผำ่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์

เคล่ือนท่ีในจงัหวดัล�ำปำง จ�ำนวน 400 คน โดยไดว้เิครำะห์อิทธิพลตวัแปรดว้ยเทคนิคกำร

วิเครำะห์เส้นทำง เพ่ือหำค�ำตอบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสินใจซ้ือของ 

ผูบ้ริโภค

 ส่วนบทควำมวจิยัเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามหลกั

ธรรมาภิบาลของบริษทัมหาชนในประเทศไทย”	ไดศึ้กษำในประเดน็ของหลกัธรรมำภิบำล ซ่ึง

ข้อค้นพบจำกบทควำมวิจัยน้ีได้ช้ีให้เห็นว่ำ หลักธรรมำภิบำลท่ีได้รับกำรยอมรับ 

ในระดบัประเทศและสำกล และยงัช้ีใหเ้ห็นปัจจยัหลกัท่ีมีควำมส�ำคญัอยำ่งมำกต่อควำม

ส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนตำมหลกัธรรมำภิบำลของบริษทัมหำชนในประเทศไทย 
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 ขณะท่ีบทควำมต่อมำเป็นบทควำมวจิยัเร่ือง “ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคม

ของธุรกิจท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมลูบัญชีส่ิงแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีได้การ

รับรอง	ISO	14001	ในประเทศไทย”	ไดท้ดสอบผลกระทบระหวำ่งมิติของควำมรับผดิชอบ

ต่อสงัคมของธุรกิจกบักำรเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต 

ท่ีไดรั้บกำรรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ผลกำรศึกษำพบมิติต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบ 

เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลบญัชีส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจ 

 บทควำมวจิยัต่อมำเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศำสตร์  เร่ือง “ความเหล่ือมล�า้ของค่าใช้จ่าย

อาหารและเคร่ืองด่ืมของครัวเรือนไทย”	ไดใ้ชว้ิธีกำรค�ำนวณค่ำสัมประสิทธ์ิจิน่ี (Gini  

coefficient) เพื่อแสดงถึงระดบัของควำมเหล่ือมล�้ำของค่ำใชจ่้ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืมของ 

ครัวเรือนไทยและใชก้ำรประมำณคำ่โดยใช ้Quantile Regression Analysis เพ่ือศึกษำปัจจยั

ท่ีมีผลต่อค่ำใชจ่้ำยดำ้นอำหำรของครัวเรือน ผลกำรศึกษำพบ ควำมเหล่ือมล�้ำมีแนวโนม้

ลดลง แต่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในบำงพ้ืนท่ี 

 กำรท่องเท่ียวยงัเป็นประเดน็ท่ีมีกำรศึกษำในมิติต่ำงๆ อยำ่งหลำกหลำย บทควำม

วจิยัต่อมำ เร่ือง “การวิเคราะห์อัตลกัษณ์เพ่ือเพ่ิมมลูค่าให้แก่แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย”	ไดใ้ชว้ิธีกำรศึกษำผสมผสำนระหวำ่งวิธีกำรวิจยั

เชิงคุณภำพ เพ่ือส�ำรวจอตัลกัษณ์ และวเิครำะห์คุณลกัษณะพิเศษเชิงอตัลกัษณ์ท่ีจะน�ำไปสู่

กำรเพิม่มลูค่ำดำ้นกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตลอดจนหำแนวทำงส่ือสำรกำรตลำดใหแ้ก่

อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตเศรษฐกิจ จ.เชียงรำย 

 ยงัคงต่อเน่ืองกบักำรศึกษำในเชิงมิติทำงวฒันธรรม บทควำมวจิยั เร่ือง “การส่ือสาร

บอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปัจจุบันด้วยบทเพลงร้องของชนเผ่าอ่าข่า	จังหวดัเชียงราย” ไดใ้ช้

วิธีคดัเลือกจำกบุคคลในหมู่บำ้นดงักล่ำวท่ีมีควำมสำมำรถในบทเพลงร้องจำกอดีตถึง

ปัจจุบนัแบบเจำะจง เพ่ือศึกษำบทเพลงร้องท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตและปัจจุบนัของ 

ชนเผำ่อ่ำข่ำในจงัหวดัเชียงรำย 

 ประเดน็ปัญหำเก่ียวกบัผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อผูรั้บสำรยงัคงไดรั้บควำมสนใจ

อยำ่งต่อเน่ือง งำนวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อกำรรู้เท่ำทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษำระดบั

อุดมศึกษำในเขตจงัหวดัเชียงรำยและเชียงใหม่ จึงไดส้นใจศึกษำในปรำกฏกำรณ์ดงักล่ำว

ซ่ึงพบวำ่ ครอบครัว กำรศึกษำและส่ือมวลชน เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีส่งผลต่อระดบักำรรู้เท่ำทนั

ส่ือของนกัศึกษำระดบัอุดมศึกษำ
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ช

 ส�ำหรับบทควำมเร่ืองสุดทำ้ยประจ�ำฉบบัน้ี เป็นบทควำมวจิยั เร่ือง	 “การพัฒนา

ศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าท่ีก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน”	 ซ่ึงบทควำมน้ีไดช้ี้ 

ใหเ้ห็นประวติัควำมเป็นมำ อ�ำนำจหนำ้ท่ีของก�ำนนัผูใ้หญ่บำ้น และบทบำทควำมสมัพนัธ์

ระหวำ่งก�ำนนัผูใ้หญ่บำ้น กบัหน่วยงำนภำครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งควำมตอ้งกำรรูปแบบ

กำรพฒันำศกัยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพ ขอ้สรุปท่ีไดจ้ำกวิจยันบัวำ่มีประโยชน์ในเชิง 

ขอ้เสนอแนะท่ีมำจำกมุมมองของผูน้�ำทอ้งถ่ินต่อกรมกำรปกครองต่อไป

 ในทำ้ยน้ีหำกท่ำนตอ้งกำรส่งบทควำมเขำ้มำร่วมตีพิมพ ์ หรือตอ้งกำรบอกรับ 

เป็นสมำชิก “วารสารวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย”  รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ 

สำมำรถสืบคน้ไดท่ี้ http://jms.crru.ac.th พบกนัใหม่ฉบบัหนำ้ครับ
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