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เมื่ อวันที่  17  กันยายน 2556 

รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะ

บริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพ จัดให้มีการ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 

(MOA) กับ 10 มหาวิทยาลัย โดยจะ

NewsFBA

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่าย

นวตักรรมอดุมศกึษาภาคใต ้ประจำาปกีารศกึษา 2556 เมือ่วนั

ที่ 12- 14 กรกฎาคม 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ท่าน 

ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภา

มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี 

และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมในพิธีเปิด

จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 นี้

StoryFBA
เรื่องเล่าจากคณะบริหารธุรกิจ

เมือ่วนัที ่17  กนัยายน 2556 ทีผ่า่นมา คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เป็นเจ้าภาพ

หลักในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ประชุมวิชาการระดับชาติด้ านบริหารธุ รกิจและ

เศรษฐศาสตร์ กับ 10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ

บรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา, คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ, คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การจัดงานประชุมวิชาการฯ เดือนมีนาคมปี 2557 นี้ 

ว�รส�รเพื่อก�รประช�สัมพันธ์คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ

FBA
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คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริหารธุรกิจ
สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาหลายประเภท มีการประกวดขบวนพาเหรด  
กองเชยีรแ์ละเชยีรล์ดีเดอร ์ของนกัศกึษาแตล่ะสาขา เพือ่สรา้ง
ความสามัคคีระหว่างสาขาต่างๆ

กีฬา

บริหารธุรกิจสัมพันธ์

คณะบรหิารธรุกจิรว่มมอืกบับรษิทั ซพี ีออลล ์

จำากดั (มหาชน) จดัทำาโครงการ “ความรว่มมอื

ทางการศึกษาฯ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556  

รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดี  

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ 

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการประสานรัฐกิจ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

ในการนำาเสนอโครงการ “ความรว่ม

มอืทางการศกึษา บรษิทั ซพี ีออลลฯ์ 

กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย”

อาจารย์นงเยาว์ อินสโร รอง 

คณะบดี ฝ่ า ยพัฒนานั กศึ กษา 

จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เมื่อ 

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556  

ณ ลานวัฒนธรรมอาคารเฉลิม 

พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 

โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมากชาวบริหารธุรกิจร่วมบริจาคโลหิต
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สื่อรักถึงแม่
 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

12 สิงหาคม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการสื่อรักถึงแม่ ในวันพุธที่ 

14 สิงหาคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล เพชรานนท์ 

วิทยากรทอล์คโชว์วิชาการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 – 20 
กันยายน 2556 คณะบริหารธุรกิจ
มีกิจกรรมซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำาเร็จ
การศกึษาประจำาปกีารศกึษา 2555 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษา ท่ามกลางบรรยากาศ 
แสดงความยินดีของญาติพี่น้องและ
เพื่อนฝูง

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
จัดกิจกรรม Freshy night และการประกวดดาว - เดือน - ดาวเทียม  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยนักศึกษาที่ได้รับ
รางวลัในการประกวดดาวคณะบรหิารธรุกจิ คอื นางสาววรญัญา สาและ 
รางวัลเดือนคณะคือ นายเสฏฐยุตม์ ภักดีรุจีรัตน์ และรางวัลดาวเทียม คือ
นางสาววันฟ้างาม กลิ่นกุหลาบหิรัญ หรือนายศราวุธ กิ้มเจริญ

Freshy night และการประกวด

ดาว-เดือน-ดาวเทียม 
คณะบริหารธุรกิจ 2556 

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ว�รส�รเพื่อก�รประช�สัมพันธ์คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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ด้�นพัฒน�บุคล�กร

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 คณะบริหารธุรกิจจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการครุภัณฑ์’’ ให้กับบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ  
เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชร้ะบบสารสนเทศในการ
จัดการครุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมี นายอานนท์ บัวศรี 
เป็นวิทยากรบรรยาย

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 คณะบริหารธุรกิจได้รับเกียรติ
จาก ดร.กมลวรรณ  วรีะธรรโม และ รศ.สเุทพ สนัตวิรานนท ์
มาเปน็วทิยากรบรรยายพเิศษ ในโครงการพฒันาบคุลากรดา้น
เทคนิคการสอน และการวัดผล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบพระชนมพรรษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการครภุณัฑ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 
อาจารย์นวรัตน์ ผิวนวล รอง
คณบดฝีา่ยบรหิารและวางแผน เปน็
วทิยากรบรรยาย “การจดัทำาระบบ
บริหารความเสี่ยง” ให้กับบุคลากร
ของคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์
ของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจน
สามารถวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง 
ติดตามและประเมินผลตามแบบ
การบริหารความเสี่ยงได้

การบริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง

ปฏิบัติการ การจัดทำาระบบ

โครงการพฒันาบคุลากรดา้น

เทคนิคการสอนและการวัดผล
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กิจกรรมพัฒนา

บุคลากรนักศึกษาและผลิตบัณฑิต

 ผศ.ดร.ยพุาภรณ ์อไุรรตัน ์มอบของทีร่ะลกึแกว่ทิยากรในโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษากอ่นออกฝกึงานนอก
สถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 63205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๗ รอบพระชนมพรรษา เพือ่ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ โดยไดร้บัเกยีรติ
จากคุณสมพงษ์ พันธ์อมรชัย เป็นวิทยากร

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “นักศึกษาแกนนำากับการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา” ใหแ้กน่กัศกึษา เพือ่สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาและสามารถ
นำาความรู้ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยไดร้ับเกยีรติจาก นางทรงนคร การนา อาจารย์สงักดัคณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เป็นวิทยากร

คณะบริหารธุรกิจเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาก่อน

ออกฝึกงานนอกสถานที่

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

นักศึกษาแกนนำากับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

AEC 7 วิชาชีพที่ควรรู้เมื่อเข้าสู่อาเซียน

 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี ในประชาคม

อาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community)   

 ประชาคมอาเซยีนมสีมาชกิ 10 ประเทศ วชิาชพีทีม่กีารตกลง

ให้เคลื่อนย้ายหรือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกนั้นได้แก่ 

 1. วิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ (Medical services) 
 2. วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตแพทย์ (dental services) 
 3. วิชาชีพบัญชี (accountancy services)
 4. วิชาชีพด้านวิศวกร (engineering services) 
 5. วิชาชีพพยาบาล (nursing services) 
 6. วิชาชีพด้านสถาปนิก (architectural services) 
 7. วิชาชีพเกี่ยวกับการสำารวจ หรือนักสำารวจ (surveying  
  qualification) 

 เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการตกลงให้เพิ่มวิชาชีพด้านการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (hotel services and tourism) เพิ่ม
ขึน้อกี 1 วชิาชพี และเมือ่มกีารเปดิโอกาสใหม้กีารเคลือ่นยา้ย
แรงงานได้โดยเสรี ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่แรงงาน
ต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นภาษาอังกฤษจะ
กลายเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับคนไทยมากยิ่งขึ้น

ว�รส�รเพื่อก�รประช�สัมพันธ์คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
ปีที่	4	ฉบับที่	8	ประจ�าเดือนกรกฎาคม	-	ธันวาคม	2556
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กิจกรรมด้านทำานุบำารุงศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม

ทำาบุญคณะบริหารธุรกิจและมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัด 
พิธีทำาบุญคณะฯ ประจำาปี 2556 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีกิจกรรมดี จำานวน 30 ทุน

บริหารธุรกิจแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
โดยได้จัดให้มีขบวนแห่ เทียนพรรษา 
เพื่อนำาไปถวายพระภิกษุ ณ วัดชัยมงคล 
ต.บ่อยาง อ.มือง จ.สงขลา

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 
คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรม 
สบืสานประเพณวีนัสารทเดอืนสบิ
และการประกวดหมรับ ณ ลาน
วัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยุพ�ภรณ์ อุไรรัตน์

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน 10 ประเทศที่
เป็นสมาชิกในอาเซียน อันประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย 
ฟลิปิปนิส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี บรไูน พมา่ ลาว เวยีดนาม กมัพชูา 
และประเทศไทย ซึ่งการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบความร่วมมือ
ในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยั สงขลา กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (Cooperation patterns of  
Rajamangala University of Technology Srivijaya Songkhla 
campus’s Toward the ASEAN Community with stakehold-
ers.) มวีตัถปุระสงคใ์นการศกึษาสมรรถนะและพฤตกิรรมการ
รับรู้การเข้าสู่อาเซียนของบุคลากร ทักษะของนักศึกษาและ
พฤติกรรมการรับรู้การเข้าสู่อาเซียน และทัศนคติของผู้มีส่วน
ได้เสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย สงขลา เป็นบุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 153 คน 
บุคลากรสายวิชาการจำานวน 184 คน นักศึกษา จำานวน 383 
คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานประกอบการและชุมชน 
จำานวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่า
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ท ีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการหาความสัมพันธ์ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 ผลการวิจัย
 1. สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำาสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียว
กับพฤติกรรมการรับรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  สำาหรับทักษะของนักศึกษามี
ความสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกบัพฤตกิรรมการรบัรูก้ารเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ส่วนบุคลากรสายวิชาการสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้าน
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมการรับรู้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของบุคลากรสายวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สมรรถนะด้านการวิจัยและสมรรถนะด้านการบริการ
วิชาการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การรับรู ้การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของสมรรถนะด้านการสอน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับสมรรถนะด้านพฤติกรรมการรับรู้การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม รับรู้ว่าระดับการรับรู้
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านตัวผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีคุณภาพต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
มีทักษะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับสูงสุด สำาหรับ
สถานประกอบการและชุมชนมีพฤติกรรมการรับรู้การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับรับรู้ได้
 2. ทัศนคติของสถานประกอบการและชุมชนและ
สังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และ
นกัศกึษา โดยรวมมทีศันคตทิีด่ทีัง้ด้านวชิาการและด้านปฏบิตัิ
 3. ทัศนคติที่ดีของสถานประกอบการ ชุมชน และ
สังคมที่มีต ่อสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย นำามากำาหนดรูปแบบความร่วมมือในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยกับผู้มีส่วนได้ในรูปของ “CO-OP Model”
 ขอ้เสนอแนะในการทำาวจิยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาเพิม่
เติมในรูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิ
ทยาลัยฯ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อกำาหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ร่วมกันหรือเพื่อกำาหนดรูปแบบความ
สัมพันธ์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

รูปแบบความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพจาก http://www.tourismkm-asean.org/ รู้จักประเทศอาเซียน.html

ว�รส�รเพื่อก�รประช�สัมพันธ์คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
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 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในกลุ่มชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน 
เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หัตถกรรมของท้องถิ่น 
โดยมีโฮมเสตย์ที่มีความหมายมากกว่าการเป็นที่พักเป็น
จุดเด่นในการให้บริการ เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่อง
เที่ยวอย่างหนึ่งที่ได้ยึดเอารูปแบบที่พักเป็นศูนย์กลางและ 
จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ ตามความต้องการของนัก
ท่องเที่ยว การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท เป็นจุด
ขายที่สำาคัญที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ การจัดกิจกรรม 
ทีพ่กั สมัผสัวฒันธรรมชนบท จงึเปน็สิง่อำานวยความสะดวก 
ให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนซึ่งถือเป็นทาง
เลือกของนักท่องเที่ยวในตลาดท้องถิ่น
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบการ
สือ่สารการตลาดของผูป้ระกอบการธรุกจิโฮมสเตย์ และศกึษา
กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
โฮมสเตย์ในตำาบลเกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจจำานวน 
9 ราย และลูกค้าจำานวน 200 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
ตามสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นผูห้ญงิมอีายตุำา่กว่า 30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละ
ตำ่ากว่า สถานภาพโสด ร้อยละห้าสิบเป็นนักเรียนนักศึกษา 

มีรายได้ตำ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ผู ้ประกอบการ 
ใช ้การสื่อสารการตลาดด ้วยการโฆษณากลางแจ ้ ง 
เพื่อระบุชื่อโฮมสเตย์และหมายเลขโทรศัพท์สำาหรับติดต่อ 
มกีารประชาสมัพนัธ์โดยใช้นามบตัรใบปลวิและแผ่นพบั การ
ส่งเสรมิการขายโดยการแถมและการบรกิารเสรมิพเิศษให้กบั
ลกูค้า ไม่มกีารใช้พนกังานขาย มกีจิกรรมการตลาดเพือ่ช่วย
เหลอืสงัคม เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดโดยภาพรวม ได้แก่ 
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การ 
ส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์ในระดับปานกลาง อย่างไร 
ก็ตามกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการในระดับสูง ได้แก่ การบอกต่อ การรักษาสัญญา 
ของผู ้ประกอบการและการเป ิดจองที่พักผ ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงเห็นว่าลูกค้า 
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันเห็นว่าการโฆษณาส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์แตกต่างกัน และลูกค้าที่ม ี
สถานภาพสมรสและอายุต่างกันเห็นว่าการประชาสัมพันธ ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโฮมสเตย์แตกต่างกัน 
 ผูป้ระกอบการธรุกจิโฮมสเตยค์วรเพิม่ชอ่งทางการ
โฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
มีการให้รางวัลกับลูกค้าที่บอกต่อไปยังบุคคลอื่น เพิ่มรูป
แบบการส่งเสริมการขายด้วยการให้ส่วนลดกับลูกค้าที่มาใช้
บรกิารเปน็ประจำา รวมถงึการพฒันาเวบ็ไซตใ์หล้กูคา้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและสั่งจองที่พักผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
สำาหรับธุรกิจท่องเที่ยวในรูปแบบ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่

โฮมสเตย์
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FBA Notable Club
ชมรมเด่น คณะบริห�รธุรกิจ

ชมรมน�ฏยรังสรรค์ คณะบริห�รธุรกิจ	 ได้ถูกจัดตั้งขึ้น		
ตามระเบียบของชมรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้
คงอยู่สืบไป	 และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงของไทยให้เป็น
ที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยมี อ�จ�รย์มนต์ทน� คงแก้ว	
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

กิจกรรมเด่นของชมรมน�ฏยรังสรรค์
	 •	 ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ	 เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ศิลป
วฒันธรรมในงานเฉลมิพระชนมพรรษา	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
5	ธันวาคม	และงานวันชาติไทย	ณ	รัฐปีนัง	สถานกงสุลใหญ่	ณ	เมือง
ปีนัง	ประเทศมาเลเซีย	ระหว่างวันที่	5	-	6	ธันวาคม	2556
	 •	ตัวแทนนักศึกษาชมรมฯ	เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม	
ในโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้		
(IMT-GT)	ครั้งที่	15	(มาเลเซีย		อินโดนีเซีย	และไทย)	ระหว่างวันที่	
22-28	พฤศจิกายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ�าเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	

ว�รส�รเพื่อก�รประช�สัมพันธ์คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
ปีที่	4	ฉบับที่	7	ประจ�าเดือนมกราคม	-	มิถุนายน	2556
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FBA STAR

ขอแสดงคว�มยินดีกับคนเก่งคณะบริห�รธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศักดิ์ สงสังข์  นักศึกษา 
สาขาการตลาด ชัน้ปทีี ่4 ทีไ่ดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 
2 กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โครงการสัมมนาและ
การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ  
9 มทร. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 
ณ ศนูยว์าสกุร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดา แซ่ลี่ นักศึกษาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในกิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา โครงการสัมมนา 
และการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่  27-29  พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์วาสุกรี  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิจ.พระนครศรอียธุยา

จัดทำ�โดย : ง�นประช�สัมพันธ์ คณะบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนร�ชดำ�เนินนอก ตำ�บลบ่อย�ง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 90000
โทรศัพท์ 0 7431 7176 โทรส�ร 0 7431 7177 http://bba.rmutsv.ac.th
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