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ปวงชนชาวไทย นับว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาในแผ่นดินไทย และเป็น
ประชาชนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ได้ปรากฏชัดต่อประชาชนชาวไทยและต่อสายตาชาวโลก ดังปรากฏในสารแสดงความเสียใจ
จากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตอนหนึง่ ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงงาน
อย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่
เพือ่ ยกมาตรฐานความเป็นอยูข่ องราษฎรด้วยพระปรีชาสามารถ” อีกทัง้ นายกรัฐมนตรีญปี่ นุ่
ได้กล่าว ความตอนหนึ่งในสารแสดงความเสียใจว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
บทบาทน�ำในการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว และยกระดับความเป็นอยูข่ องพสกนิกร ซึง่ นับเป็น
ความส�ำเร็จอันถือเป็นประวัติศาสตร์” นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ
ได้ จั ด ประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ว าระพิ เ ศษ เพื่ อ ถวายสดุ ดี แ ละแสดงความอาลั ย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 การถวาย
ความอาลั ย แด่ พ ระองค์ท่านทั่ว โลกเป็น การยืน ยัน แสดงถึ ง พระบารมี แผ่ ไ พศาลและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้ ในด้านการจัดการ รองศาสตราจารย์จนิ ตนา บุญบงการ
(2558) ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไว้เป็น 4 เรือ่ งใหญ่ ๆ ได้แก่ แนวคิดการจัดการทีย่ งั่ ยืน ธรรมาภิบาลในการบริหาร ความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริหารต่อสังคม และการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม โดยแนวคิดการจัดการทีย่ งั่ ยืนได้นำ� มา
เป็นหลักการพื้นฐานของการพัฒนา ได้มีการอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 จนถึงฉบับปัจจุบนั
“ธ สถิตสวรรคาลัยไอศวรรย์ 		
ศิรกรานแทบบาทบงสุอ์ งค์ราชา

ราษฎร์รำ� พันน�ำ้ ตานองทัว่ ผองหล้า
ด้วยส�ำนึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ ”

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้
ปวงข้าพระพุทธเจ้ากองบรรณาธิการและส�ำนักงานกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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วารสารวิ ท ยาการจั ด การฉบั บ นี้ ไ ด้ น� ำ เสนอความรู ้ ใ นสาขาการจั ด การและ
บริหารธุรกิจไว้หลากหลายแขนง เริม่ จากบทความพิเศษ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก Professor Mike
Wald เป็นผูท้ รงคุณวุฒริ บั เชิญจาก University of Southampton สหราชอาณาจักร เล่าถึง
ประสบการณ์และงานด้านการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือวิดีโอบรรยายเนื้อหาแทนผู้สอน โดยได้
เปรียบเทียบวิธีการให้ค�ำบรรยายต้นทุน ค่าใช้จ่าย และแนะน�ำโมเดลธุรกิจในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สื่อแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์
อย่างยิ่ง ส�ำหรับในประเทศไทย ดร.น�้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาปัจจัยและ
ค้นหาโมเดลความต้องการสารสนเทศเช่นกัน โดยได้นำ� เสนอโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาบนพืน้ ฐานโมเดล
การยอมรับเทคโนโลยี เพือ่ ค้นหาความต้องการสารสนเทศด้านการนวด-สปาไทยบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และได้น�ำเสนอโมเดลที่มีความสามารถใน
การอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจการนวด-สปาบ�ำบัดโรค อาจจะได้น�ำไปพิจารณา
เพิม่ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายได้อกี ทางหนึง่
แม้การสื่อสารสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความ
เจริญเติบโตของธุรกิจ และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยเองธุรกิจการขาย
สินค้าผ่านสือ่ ออนไลน์หลายชนิดก�ำลังได้รบั ความสนใจเช่นกัน เนือ่ งจาก ผูบ้ ริโภคโดยเฉพาะ
ผูท้ มี่ อี ายุอยูใ่ นช่วงทีเ่ รียกว่า Generation Y เป็นผูท้ ใี่ ช้เวลาท�ำกิจกรรมส่วนใหญ่ในการเล่น
อินเตอร์เน็ต ดังทีน่ างสาวพัฐชญาณ์ แซ่โง้ว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส�ำนัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้สรุปไว้ในผลงานวิจยั รูปแบบการด�ำเนินชีวติ ของ
ผูบ้ ริโภค Generation Y ในภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย อย่างไรก็ตาม การใช้สอื่ ในการโฆษณาสินค้า
บางประเภท เช่น อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาจมีลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภค
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้
ศึกษาเครือข่ายการเฝ้าระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะ
เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งพบว่า กระบวนการ
สร้างเครือข่ายผู้เฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ Classic Model ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของผู้ที่ด�ำเนินงานด้านธุรกิจยังคงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้บริโภคและสังคมปรารถนาให้
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรธุรกิจตระหนักและให้ความส�ำคัญเป็นเรื่องแรก ๆ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนี้ นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ได้ศกึ ษาค้นพบว่า ทัศนคติเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
กับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมด้านการจัดจ�ำหน่ายของโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ยิง่ ไปกว่านัน้ บทบาทของผูบ้ ริหารในการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และการรับรู้ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก ดังปรากฏ
ในงานของ นางสาวกชพร สุขสวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
งานด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจทีม่ คี วามส�ำคัญต่อยอดขาย รายได้ และผลก�ำไร
ของธุรกิจ ประการหนึง่ คือ การสร้างความจงรักภักดีของผูบ้ ริโภคต่อสินค้าและบริการทีธ่ รุ กิจ
นัน้ ผลิต จ�ำหน่าย หรือให้บริการด้วยคุณภาพการให้บริการ โดยในธุรกิจบริการจัดหาเงินทุน
เช่น บริษัทลิสซิ่ง นางสาวจิตรา กาสาเอก นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พบว่า คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์กับความ
จงรักภักดีในทางบวก นอกจากนี้ ในธุรกิจบริการการขนส่งของบริษัทสายการเดินเรือ
นายฐานันดร์ กัณฑะษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ศกึ ษาวิจยั และเสนอแนะให้ผปู้ ระกอบการ
รับจัดการขนส่งสินค้า เน้นพัฒนาการให้บริการด้านคุณภาพ เนือ่ งจาก พบว่า ในปัจจุบนั ปัจจัย
ทีม่ คี วามส�ำคัญ คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ โดยการมีพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และเป็น
นักบริการที่ดี จะมีส่วนสนับสนุนการให้บริการให้สามารถแข่งขันและสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการสายการเดินเรือ พนักงานจึงจัดว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
ต่อการด�ำเนินงานและการพัฒนาองค์การ ซึง่ นายบุญฤกษ์ บุญคง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ได้สรุปผลการวิจัยไว้ว่า แรงจูงใจในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การท�ำงานของคนวัยท�ำงานในทิศทางบวก และแน่นอนว่าความสุขของคนวัยท�ำงานย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานทีท่ ำ� ดังที่ ดร.ชุตมิ า หวังเบ็ญหมัด ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้แนะน�ำหนังสือ “ใช้ความสุข...ท�ำก�ำไร”
ซึง่ เป็นหนังสือทีใ่ ห้ขอ้ คิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข จากประสบการณ์ทำ� งานของ โทนี่ เซย์
เจ้าของธุรกิจแซปโปส ผูท้ ปี่ ระสบความส�ำเร็จในธุรกิจ จ�ำหน่ายรองเท้า และเสือ้ ผ้าทางเว็บไซต์
ด้วยวิธีการท�ำงานโดยใช้แนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
โดยธุรกิจของเขาได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูน ปี ค.ศ. 2011 ให้เป็นองค์กรที่
น่าท�ำงานมากทีส่ ดุ ล�ำดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบนั สถาบันการศึกษาได้จดั ประชุมวิชาการด้านการจัดการและกาบริหารธุรกิจ
ทั้งของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี การจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็น

งF

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2559)
Journal of Management Sciences, Vol. 3 (2) (2016)

การเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลีย่ น เรียนรูใ้ นศาสตร์การจัดการ การบริหารธุรกิจ และสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ถือว่าความรูใ้ นศาสตร์ดา้ นนี้ มีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างเร็ว การเปิดเวที
เพือ่ ให้เกิดมุมมองต่าง ๆ ต่อการเคลือ่ นไหวของการบริหารธุรกิจ จึงเป็นเรือ่ งทีค่ วรท�ำอย่างยิง่
เพราะจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจทันต่อเหตุการณ์ วารสารวิทยาการ
จัดการฉบับนี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการและ
บริหารธุรกิจ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปใช้ปรับปรุง
พัฒนาให้การจัดการ และบริหารงานองค์กรเป็นไปด้วยความเหมาะสม จนบรรลุเป้าหมาย
							

บรรณาธิการ

