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บทน� ำ
“วารสารวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย” ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2
ประจ�ำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐาน TCI กลุ่มที่ 1
ยังคงคัดสรรบทความวิจยั ได้มาตรฐานในสาขาต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 9 บทความ เพื่อน�ำเสนอ
การศึกษาปรากฏการณ์ในมิติต่างๆ ดังนี้
บทความแรกเป็ นบทความวิ จ ัย ทางด้า นการตลาดเชิ ง การท่ อ งเที่ ย ว เรื่ อ ง
“ประสบการณ์ ตราสิ นค้ าแหล่ งท่ องเที่ ยว ความพึ งพอใจ และความตั้งใจเชิ งพฤติ กรรม
ต่ อการท่ องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่ น” ได้เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เดินทางมาหรื อเคย
เดินทางมาท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE ในจังหวัดดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันและการวิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างเพือ่ วิเคราะห์ประสบการณ์ตราสิ น
ค้าแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวรู ปแบบ MICE จังหวัดขอนแก่น
ขณะที่ บ ทความวิจยั เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ด้ านจิ ตวิ ท ยาที่ ส่งผลต่ อการเริ่ มต้ น ธุ ร กิ จ
ของผู้ประกอบการโรงแรม ในประเทศไทย” ยังคงเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดยบทความ
ดัง กล่ า วได้ศึ ก ษาผูป้ ระกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อ มในประเทศไทย
จ�ำนวน 365 ราย ผลการศึกษาพบปั จจัยต่างๆ ทางด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจถึง 7 ปั จจัย
ส�ำหรั บบทความต่ อมาเกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค บทความวิจยั เรื่ อง
“การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์ การรั บรู้ คุณภาพบริ การและการรั บรู้ ประโยชน์ ของผู้บริ โภค
ที่ มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื ้อสิ นค้ าผ่ านแอพพลิ เคชั่ นบนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่ ใน
จังหวัดล�ำปาง” ผูเ้ ขียนได้ใช้วธิ ีสำ� รวจผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 400 คน โดยได้วเิ คราะห์อิทธิพลตัวแปรด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง เพื่อหาค�ำตอบเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค
ส่วนบทความวิจยั เรื่ อง “ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย” ได้ศกึ ษาในประเด็นของหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ข้อ ค้น พบจากบทความวิ จ ัย นี้ ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ว่ า หลัก ธรรมาภิ บ าลที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ
ในระดับประเทศและสากล และยังชี้ให้เห็นปั จจัยหลักที่มีความส�ำคัญอย่างมากต่อความ
ส�ำเร็ จในการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริ ษทั มหาชนในประเทศไทย
ง
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ขณะที่บทความต่อมาเป็ นบทความวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ของธุรกิจที่มีต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชี สิ่งแวดล้ อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้ การ
รั บรอง ISO 14001 ในประเทศไทย” ได้ทดสอบผลกระทบระหว่างมิติของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของธุรกิจกับการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบมิติต่างๆ ที่มีผลกระทบ
เชิงบวกและผลกระทบเชิงลบต่อการเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีส่ิ งแวดล้อมของธุรกิจ
บทความวิจยั ต่อมาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เรื่ อง “ความเหลื่อมล�ำ้ ของค่ าใช้ จ่าย
อาหารและเครื่ องดื่ มของครั วเรื อนไทย” ได้ใช้วิธีการค�ำนวณค่าสัมประสิ ทธิ์ จินี่ (Gini
coefficient) เพื่อแสดงถึงระดับของความเหลื่อมล�้ำของค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มของ
ครัวเรื อนไทยและใช้การประมาณค่าโดยใช้ Quantile Regression Analysis เพือ่ ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรื อน ผลการศึกษาพบ ความเหลื่อมล�้ำมีแนวโน้ม
ลดลง แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่
การท่องเที่ยวยังเป็ นประเด็นที่มีการศึกษาในมิติต่างๆ อย่างหลากหลาย บทความ
วิจยั ต่อมา เรื่ อง “การวิเคราะห์ อัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่ าให้ แก่ แหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชี ยงราย” ได้ใช้วิธีการศึกษาผสมผสานระหว่างวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ เพือ่ ส�ำรวจอัตลักษณ์ และวิเคราะห์คุณลักษณะพิเศษเชิงอัตลักษณ์ที่จะน�ำไปสู่
การเพิม่ มูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนหาแนวทางสื่ อสารการตลาดให้แก่
อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจ จ.เชียงราย
ยังคงต่อเนื่องกับการศึกษาในเชิงมิตทิ างวัฒนธรรม บทความวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสาร
บอกเล่าวิถีชีวิตจากอดีตถึงปั จจุบนั ด้ วยบทเพลงร้ องของชนเผ่าอ่ าข่า จังหวัดเชียงราย” ได้ใช้
วิธีคดั เลือกจากบุคคลในหมู่บา้ นดังกล่าวที่มีความสามารถในบทเพลงร้ องจากอดี ตถึง
ปั จจุบนั แบบเจาะจง เพื่อศึกษาบทเพลงร้องที่แสดงถึงวิถีชีวิตในอดี ตและปั จจุบนั ของ
ชนเผ่าอ่าข่าในจังหวัดเชียงราย
ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับผลกระทบของสื่ อที่มีต่อผูร้ ับสารยังคงได้รับความสนใจ
อย่างต่อเนื่ อง งานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ จึงได้สนใจศึกษาในปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ซึ่งพบว่า ครอบครัว การศึกษาและสื่อมวลชน เป็ นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อระดับการรู ้เท่าทัน
สื่ อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ส�ำหรับบทความเรื่ องสุ ดท้ายประจ�ำฉบับนี้ เป็ นบทความวิจยั เรื่ อง “การพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติหน้ าที่ กำ� นัน ผู้ใหญ่ บ้าน” ซึ่ งบทความนี้ ได้ช้ ี
ให้เห็นประวัติความเป็ นมา อ�ำนาจหน้าที่ของก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และบทบาทความสัมพันธ์
ระหว่างก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการรู ปแบบ
การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ข้อสรุ ปที่ได้จากวิจยั นับว่ามีประโยชน์ในเชิง
ข้อเสนอแนะที่มาจากมุมมองของผูน้ ำ� ท้องถิ่นต่อกรมการปกครองต่อไป
ในท้ายนี้ หากท่านต้องการส่ งบทความเข้ามาร่ วมตีพิมพ์ หรื อต้องการบอกรับ
เป็ นสมาชิก “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย” รวมถึงข้อมูลอื่นๆ
สามารถสื บค้นได้ที่ http://jms.crru.ac.th พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
คมสัน รัตนะสิ มากูล
บรรณาธิการ
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