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สารจากคณบด ี
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาการ
บริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547  ได้เปิดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไปขึ้น เป็นที่ทราบกันดีว่านโยบายการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นักศึกษาต้องมีความรู้ และความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
งาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต้องน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามช่องทางต่าง ๆ วารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตขึ้น มีเป้าประสงคเ์พ่ือที่จะเป็นสื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ 
และบุคคลทั่วไป สามารถน าผลงานวิจัย และงานวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร์ 
หรือสาขาที่เก่ียวข้องมาเผยแพร่  

กองบรรณาธิการตระหนักถึงคุณภาพของผลงานที่น ามาลงตีพิมพ์ ดังนั้นผลงานทุกฉบับ จะต้องผ่าน
การตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขา จ านวน 3 ท่าน ตามกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน วารสารวิทยาการจัดการ ก าหนดให้มีการจัดท าปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับประจ าเดือน มกราคม-
มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 4 แล้ว ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ
ส าหรับความร่วมมือจากอาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นักศึกษาระดับบัณฑิต
วิทยาลัย และผู้วิจัยทั่วไปที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์เพ่ิมขึ้น สิ่งนี้เป็นแรงใจ ที่ท าให้กอง
บรรณาธิการเกิดความมุ่งมั่น เพ่ือพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น  โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ 
นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ในสาขาดังกล่าว ส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และผู้อ่านสามารถน าผลงานที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ 
คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบรรณาธกิาร 
 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับบทความ
วิชาการ งานวิจัยของ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิทยาการจัดการ และสาขาที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และจากสถาบันอ่ืน ๆ ที่มีผลงานวิจัยในระดับที่ดี มีการอ่าน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ Peer Review จ านวน 3 ท่าน ส าหรับฉบับที่ 1 ปีที่ 4  นี้ ทางกองบรรณาธิการขอน าเสนอ
งานวิจัยจ านวน 9 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง  

เริ่มต้นจากงานวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบัน ท่านจะได้พบกับงานวิจัยผลงาน สี่เรื่อง 
ได้แก่ (1) พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (2) พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ของสถาน
ประกอบการในเขตภาคกลาง (3) ความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการกับความผูกพันในองค์กรตามความคิดเห็น
ของพนักงาน อู่ซ่อมบ ารุงรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม และ (4) การพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งทั้ง 4 งานวิจัยมีความหลากหลายทั้งในมิติของเนื้อหา และแนวคิดในการท า
วิจัย น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ติดตาม 
  ส่วนงานวิจัยจากบุคคลภายนอก ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับเรื่อง (1) กลยุทธ์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม (2) การมีส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีของผู้บริหาร กับการจัดการก าไรของบริษัทในเขตหนองแขม (4) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ (5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ล าดับที่สองด้านความคาดหวังของผู้ใช้บริการ Mobile  Banking  (MyMo) ธนาคารออมสิน  สาขานครปฐม
ปิดท้ายด้วยบทความวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐไทยภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการ 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์อ่านบทความ และให้ค าแนะน า
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