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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ยังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและสาระ
ทางวิ ช าการ ทุ ก บทความวิ จั ย และบทความวิ ช าการได้ ผ ่ า นการกลั่ น กรองจาก
กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับ
และเกิดความเชือ่ มัน่ ในวงการวิชาการ ในการจัดท�ำวารสารทางวิชาการ กองบรรณาธิการ
ได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่คัดเลือก
น�ำมาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ โดยบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่ถูกคัดเลือก
ตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers)
ซึง่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับสาขาวิชาทางด้านวิทยาการจัดการ
ประกอบดวย 8 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด การจัดการทัว่ ไป และ
บริหารทรัพยากรมนุษย) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ รุ กิจ
สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร สาขาวิ ช าการบั ญ ชี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการจัดการการทองเที่ยว
วารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิชาการ 2 เรื่อง และบทความวิจัย
8 เรื่อง เริ่มต้นจากบทความวิชาการด้านการเงิน นนทศักดิ์ จันทร์ชุม และคณะ
ได้ศกึ ษากลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งทางด้านราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยพบว่า
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงทางด้านราคาประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การสต็อกสินค้าเพือ่ เก็งก�ำไร (Stocking) การถ่ายโอนความเสีย่ ง (Price Hedging)
การเจรจาตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้า (Pricing in Advance) การเจรจาต่อรอง
(Negotiation) และการจัดพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Management) และบทความวิชาการ
ทางการบัญชี พวงเพ็ญ ชูรินทร์ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน
และคุณลักษณะคุณภาพเสริม และการประเมินต้นทุนและประโยชน์ของข้อมูลทาง
การเงินตามกรอบรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) โดยพบว่า ลักษณะเชิงคุณภาพ
ที่มีประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินมี 2 ลักษณะที่ส�ำคัญ คือ ลักษณะเชิงคุณภาพ
พื้ น ฐานและลั ก ษณะคุ ณ ภาพเสริ ม โดยลั ก ษณะเชิ ง คุ ณ ภาพพื้ น ฐานเป็ น ลั ก ษณะ
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ที่ต้องมีในข้อมูลทางการเงิน ส�ำหรับคุณลักษณะคุณภาพเสริมเป็นลักษณะที่น�ำมา
เชือ่ มโยงกับลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐานเพือ่ ช่วยสนับสนุนลักษณะเชิงคุณภาพพืน้ ฐาน
ในกรณีที่ต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกทางวิธีการบัญชี
ส�ำหรับบทความวิจัยเริ่มต้นจากบทความวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ธิติมา
บุญธรรม และนงเยาว์ เมืองคนดี พบว่า การสร้างกลยุทธ์ของโรงแรมในเขตเทศบาลนคร
สุราษฏร์ธานีควรประกอบด้วย กลยุทธ์การเติบโตแบบเจาะตลาด เช่น พัฒนาพนักงาน
ให้มีศักยภาพในการให้บริการและจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้ามารับบริการมากขึ้น เป็นต้น
กลยุทธ์การเติบโตแบบรวมตัวไปไว้ข้างหลัง ได้แก่ การเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร
แก่พนักงาน การสร้างพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดการให้บริการ ส�ำหรับกลยุทธ์
การเติบโตแบบพัฒนา เน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพิ่มลูกค้าในช่วง
Low Season โดยการพัฒนาระบบการสือ่ สารและกลยุทธ์เชิงรับ เน้นการพัฒนาโรงแรม
ที่จะเปิดใหม่ให้มีราคาที่เป็นธรรมและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ระบบความปลอดภัยที่ดี
ณัฐวรา ชมแก้ว และคณะ พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมคี วามผูกพัน
ต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีอยูใ่ นระดับสูง ส�ำหรับงานวิจยั ทางด้านการจัดการ พุฒยิ า เพชรคง
และคณะ พบว่า ปัจจัยการด�ำเนินงานด้านการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับค่าใช้จา่ ย
ของธุรกิจการผลิตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัย
ด้านการเงิน ด้านการผลิต ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านบุคลากร ตามล�ำดับ
พาขวัญ ชูอ�ำไพ และชลิตา ศรีนวล พบว่า ความพึงพอใจของการใช้งานระบบบัญชี
สามมิติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ดูแลระบบควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบัญชีสามมิติเป็นอันดับแรก ปลื้มใจ
ไพจิตร ศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน พบว่า
ด้านการวางแผนและการรายงานส่งผลต่อประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
และผลิตอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อาชิ ขะมิมะ และสินีนาถ โชคด�ำเกิง พบว่า
ปริมาณผลิตภัณฑ์น�้ำมันปาล์มในประเทศไทยและอุปสงค์ของน�้ำมันปาล์มในปีท่ีแล้ว

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2560)
บทบรรณาธิการแถลง

Gค

มีอทิ ธิพลทางบวกต่ออุปสงค์ปาล์มน�ำ้ มันในประเทศไทยในปีปจั จุบนั ส่วนราคาน�ำ้ มันปาล์ม
ในประเทศไทยมีอิทธิพลทางลบต่ออุปสงค์ปาล์มน�้ำมันในประเทศไทยในปีปัจจุบัน
ดารากร ยักกะพันธ์ และคณะ พบว่า มิตคิ ณ
ุ ภาพการบริการด้านเทคนิคของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย เช่น ด้านเครื่องฝากถอนเงินสด ด้านธนาคารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ด้านธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ด้านบริการเครื่องรับบัตร ด้านศูนย์บริการลูกค้าและ
ด้านระบบคิวมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการให้บริการและผลการด�ำเนินงานของธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยสูงทีส่ ดุ ในยุคปัจจุบนั และงานวิจยั ด้านนิเทศศาสตร์ ธวัช บุญนวล พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ อาชีพและการมีโรคประจ�ำตัว
มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชนในอ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ยกเว้นระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
ของประชาชนในอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านและหวังว่าท่านผู้อ่านคงได้ประโยชน์
จากวารสารฉบับนี้ไม่มากก็น้อยและพบกันใหม่ฉบับหน้า
บรรณาธิการ

