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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรศิริพงศ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์ พลอยแหวน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ดร.นฤมล ชูชินปราการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 
ดร.สุทธิรัตน์ พลอยบุตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ดร.ธนากร  มาเสถียร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ดร.สรรชัย กิติยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
ดร.ฉัตรรัตน์ โหรตะไวศยะ วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
ดร.เรืองเดช เร่งเพียร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.ภัทรพล ชุ่มม ี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.ชญานันท์ เกิดพทิักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ดร.พิชญะ อทุัยรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ 
ดร. สุภาพร เพ่งพิศ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ 
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ดร. คฑาวุฒิ สังฆาศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 
ดร.พัทธพ์สุตม์ สาธุนุวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.จีรนันท์ เขมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรภาคพัฒนาการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี 
ดร.วาสนา บุตรโพธิ ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ดร.จรูญ ช านาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานเครือข่ายเกษตรกร  

ตลาดสี่มุมเมือง 
Professor Dr. Roh,Seong-Kyu Sungkyunkwan University  South Korea 
Professor Dr. Seung-jea Korea National University of Education South Korea 



นิเทศศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสือ่สาร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บ้ิกกิ้นส ์
 

คณะนิเทศศาสตร์นวัตกรรมการสือ่สาร สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวดี บุญลือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยสยาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองค า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฎพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ าสกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฎเพชรบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเริญ คังคะศรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฎร าไพพรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ดร.โมนัยพล รณเวช คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

รายนามคณะผู้ทรงคุณวุฒิภายใน พิจารณาบทความประจ า 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ 
2.รองศาสตราจารย์.โสรัจ กายบริบูรณ์ 
3.รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ 
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เยาวภา บัวเวช 
5.อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ข าเรือง 
6.อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงด ี
7.อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบญุไชย 
8.อาจารย์ ดร.มินทร์มันตรา หิรัณย์ณภัทร์ 
9.อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท ์
10.อาจารย์ ดร.พงศ์สฏา เฉลิมกลิ่น 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธกิาญจนา 
13. อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์ ปานยินด ี
14. อาจารย์ ดร.ดวงใจ คงคาหลวง 
15. อาจารย์ ดร.เดช ธรรมศิริ 
16.อาจารย์ ดร.จีรวรรณ นกเอี้ยงทอง 
17.อาจารย์ ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงศ์ 
18.อาจารย์ ดร.ดารินทร์ โพธิ์ตั้งธรรม 
19. ดร.ณัฐชามญฑ์ ศรีจ าเริญรัตนา 

 
 
 
 



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 2 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทบรรณาธิการ 
 

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวารสารท่ีจัดท าขึ้นเพื่อรองรับบทความ
วิชาการ งานวิจัยของ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสาขาวิทยาการจัดการ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และจากสถาบันอื่น ๆ ที่มีผลงานวิจัยในระดับท่ีดี มีการอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
Peer Review จ านวน 3 ท่าน ส าหรับฉบับท่ี 2 ปีท่ี 4  นี้ ทางกองบรรณาธิการขอน าเสนองานวิจัยจ านวน 13 
เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง  

เริ่มต้นจากงานวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์ภายในสถาบัน ท่านจะได้พบกับงานวิจัยผลงาน ในเรื่อง 
(1) ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในจังหวัดนครปฐม 
(2) ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  (3) แนวทางการ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานประจ าสู่งานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และ (4) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ส่วนผลงานของอาจารย์เป็น
งานวิจัยในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเรื่อง (5) แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมฉวยโอกาส
จากผู้ค้าส่งท่ีมีอิทธิพลต่อการยุติความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าภายในโซ่อุปทานผักของ อาจารย์ ศานติ ดิฐสถาพร
เจริญ  และบทความวิชาการในเรื่อง (6) เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล ซึ่งมี 
ดร. อริสรา  ธานีรณานนท์ อาจารย์คณะธุรกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมในการเรียบเรียงบทความดังกล่าว
ร่วมกับคณะผู้เขียนอีกสองท่าน 
 ส่วนงานวิจัยจากบุคคลภายนอก ในฉบับนี ้ท่านจะได้พบกับเรื่อง (1) ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี  (2) ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร     
(3) การบริหารแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ  :กรณีศึกษา 
โรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (4) รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมของ
จังหวัดอ านาจเจริญ และ (5) แนวทางการสร้างสัมฤทธิ์ผลของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งต่างก็เป็นงานดุษฎีนิพนธ์คณะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รวมถึงงานวิจัยเรื่อง (6) คุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (7) ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของพนักงาน บริษัท 
ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด และงานของนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด วิทยาเขต
หัวหินเรื่อง (8) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภค ของบริษัทสยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การเพิ่มขึ้นของจ านวนบทความอาจท าให้ทีมบรรณาธิการ
เหน่ือยบ้าง แต่เป็นความเหน่ือยท่ีมีความสุข ที่ได้เห็นวารสารได้รับความสนใจ และมีจ านวนบทความท่ีเข้ามามาก
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์อ่านบทความ และให้ค าแนะน าใน
การแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ เป็นการพัฒนาวารสารให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ซึ่งต้องสร้างมาตรฐานของบทความไว้  ในโอกาสนี้กองบรรณาธิการมีความประสงค์ให้นักวิจัย
และคณาจารย์ท่ีสนใจ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบทความเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และยินดีท่ีจะได้น าเสนอ
บทความตามเจตนารมณ์ของผู้วิจัยในโอกาสต่อไป 
 

อาจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย 
          บรรณาธิการ 



สารบญั 
 หนา้ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนในจังหวัดนนทบุรี 
ทวีศักดิ์ งามสง่า (Taweesak Ngam Sanyha) 1 

ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ของผู้บริโภค 
ในจังหวัดนครปฐม 

มิติ  กิยะแพทย ์(Miti Kiyaprat) 10 
ความส าเร็จในการด าเนินงานของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ภัทราพร  สระทองฮ่วม (Pataraporn Srathonghoum) 22 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร 

อนุสรณ์  ปัตตนาภรณ์ (Anusorn Patanaporn) 33 
การบริหารแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมบริการ 

:กรณีศึกษา โรงแรมและรีสอร์ทในพ้ืนที่อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 
นราธิป แนวค าดี (Narathip Naekumdee) 41 

รูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ปุณฐ์นัฐย์ดา  อิสริยาพร (Phunatda Isariyaporn) 52 

แนวทางการสร้างสัมฤทธิ์ผลของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดกาญจนบุรี 
บุษรา  มุ้ยอ้ิง (Budsara Mui-ink) 64 

แบบจ าลองสมการโครงสร้างปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมฉวยโอกาสจากผู้ค้าส่งที่มีอิทธิพล 
ต่อการยุติความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าภายในโซ่อุปทานผัก 
ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ (Santi Ditsathaporncharoen) 75 

แนวทางการส่งเสริมแรงจูงใจในการท างานประจ าสู่งานวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

ริญญาภัทร์  พสิษฐ์กุลเวช (Rinyaphat Phasitkunlawet) 89 
คุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

สรรค์ชัย  กิติยานันท์ และคณะ (Sanchai Kitiyanan et al.) 
 

105 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภค  

ของบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ศศิประภา  บุญญะราศี (Sasiprapa Boonyarasri) 

 
 

113 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน  

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด 
เสาวลักษณ์  เพชรปานกัน  สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ และแก้วตา ผู้พัฒนพงศ์  

(Saowaluk Phetpankan, Surasaek Phonghanyudh, Kaewta Poopatanapong) 

 
 
 

125 
เส้นทางการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

คงฤทธิ์  ธานีรณานนท์  เปรมารัช  วิลาลัย และ.อริสรา  ธานีรณานนท์  
(Kongrit Taneerananon   Premarat Vilalai  Arisara Thaneerananon) 

 
 

140 
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

ดารารัตน์ น้อมน าทรัพย์ (Dararat Nomnamsap) 
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