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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จัดพิมพขึ้นเพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอ 
“บทความวิชาการ” และ “บทความวิจัย” ทางดาน บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร และนิเทศศาสตร 
หรือสาขาที่มีความเกี่ยวของ บทความที่ตีพิมพในวารสารนี้ไดผานการพิจารณาจากผู ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) ทัศนะและขอคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เปนของผูเขียนแตละทาน  ไมถือวาเปน
ทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
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สารจากคณบด ี
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527เพื่อผลิตบัณฑิตสาขา
การบริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร ตอมาในป พ.ศ. 2547เปดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ตามนโยบายการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นักศึกษาตองมีความรูและความสามารถในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 
และสรางองคความรูใหม และตองนํามาเผยแพรสูสาธารณชน ตามชองทางตางๆ วารสารวิทยาการ
จัดการผลิตขึ้นเพ่ือที่จะเปนสื่อใหนักศึกษาคณาจารย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป สามารถนํา
ผลงานวิจัย และงานวิชาการในสาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
มาเผยแพร ซึ่งกองบรรณาธิการตระหนักถึงคุณภาพของผลงานที่นํามาลงตีพิมพ โดยจะตองผานการ
ตรวจสอบทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขาตามกระบวนการที่ไดมาตรฐาน 
วารสารวิทยาการจัดการ กําหนดใหมีการจัดทําปละ 2 ฉบับคือ ฉบับประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 
และกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกป โดยฉบับนี้เปนฉบับที่ 1 ปที่ 3   โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย
นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ในสาขาดังกลาว สงผลงานเพ่ือตีพิมพในวารสารวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อพัฒนางานวิชาการ และผูอานสามารถนําผลงานที่ลงตีพิมพใน
วารสารไปใชใหเกิดประโยชนในดานตางๆ ตอไป 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท 
คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภฎันครปฐม 
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บทบรรณาธกิาร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีความยินดียิ่งที่ไดนําเสนอวารสาร “วิทยาการ

จัดการ” ฉบับนี้ ออกสูสายตาของผูอาน และผูที่สนใจทุกทาน ซึ่งวัตถุประสงคหลัก ๆ ของการจัดทําวารสาร
ฉบับนี้ก็เพ่ือ เผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขา บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร 
และนิเทศศาสตร หรือสาขาที่มีความเกี่ยวของ ออกสูสาธารณชน อีกทั้งเพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการแก
สังคม ทั้งในแวดวงวิชาการและผูที่สนใจทั่วไป เริ่มตนปที่สามนี้ ทางวารสารตองขอขอบคุณความรวมมือที่ดียิ่ง
ของคณาจารย และนักศึกษาระดับปริญญาโทในคณะวิทยาการจัดการ ที่ไดชวยกรุณาสงผลงานวิจัยของตน 
เขารวมนําเสนอ รวมถึงบทความวิจัยจากผูที่สนใจภายนอก ทั้งจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และ
งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งทุกบทความไดผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 ทาน  

บทความที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาดมาจากงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท ไดแกเรื่อง 
(1) สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยวฝงทะเล
อาวไทย (2) สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมือง
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก ซึ่งเปนผลงานที่สงมาจาก Stamford International University  ในขณะที่ (3) 
พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอ การเลือกใชบริการโยคะ ของเพศหญิงวัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และ (4) สวนประสมการตลาดที่มีผลตอ
การซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไมจากประเทศไทยของผูบริโภคชาวจีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
ชนชาติจวงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเปนผลงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นอกจากนี้ยังมี
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตลาดในเรื่อง (5) กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาใน
ประเทศไทย  อันเปนผลงานวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ และเรื่อง (6) การพัฒนาเครือขายคาปลีก เพ่ือการเติบโต
อยางยั่งยืนของธุรกิจคาปลีกรายยอยของไทย ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่นาติดตามเปนอยางยิ่ง 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการมีอยู 3 เรื่อง ประกอบไปดวย (1) ปจจัยที่มีผลตอการมีจิต
อาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2) การเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน และ (3) ลักษณะงานและประสบการณในงานที่มีอิทธิพลกับความผูกพันตอองคการ 
ของพนักงานบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ปดทายดวยบทความทางวิชาการเรื่อง ผูบริหารกับ
พรหมวิหาร ๔ 

ทางกองบรรณาธิการ อยากจะขอเชิญชวนทุกทานที่สนใจจะนําบทความวิจัย (Research article) 
บทความวิชาการ (Academic article) บทวิจารณหนังสือ (Book review) และบทความปริทัศน (Review 
article) สามารถติดตอ ได ที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ดวย
ความยินดียิ่ง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา   
    Dr.YIM21@gmail.com 
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สารบญั 

 
 หนา 
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคกาแฟสดในเขตพ้ืนที่จังหวัดทองเที่ยว
ฝงทะเลอาวไทย 
....................................................................................... ...พิชญาภร  ลาหลาเลิศ และพิเศษ ชัยดิเรก 

 
 
1 

สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการสนามกอลฟเขตพ้ืนที่เมือง
ทองเที่ยวฝงทะเลตะวันตก 
.................................................................................................ธนภร  เรืองโรจน และพิเศษ ชัยดิเรก 

 
 

12 
สวนประสมการตลาดที่มีผลตอการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไมจากประเทศไทยของผูบริโภคชาว
จีนในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 
…………………………………………………Zhang  Shen โสรัจ  กายบริบูรณ และไพรัช  มากกาญจนกุล 

 
 

23 
ปจจัยที่มีผลตอการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
...........................................................................................................สรรคชัย  กิติยานันท และคณะ 

 
35 

กลยุทธการสรางภาพลักษณตราสินคาในอุตสาหกรรมรองเทาในประเทศไทย 
.........................................................................................คมสิงห  วิวัฒนภูษิต และพิชญะ อุทัยรัตน 

 
47 

การพัฒนาเครือขายคาปลีก เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจคาปลีกรายยอยของไทย 
.................................................................................................................... ....นภุาศพัฒน สุทธิธรรม 

 
61 

การเตรียมความพรอมของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
ตามขอตกลงรวมกันดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จันทิมา   คําพล หรรษา   คลายจันทรพงษ  และจิตติรัตน   แสงเลิศอุทัย 

 
 

70 
พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่สงผลตอ การเลือกใชบริการโยคะ ของเพศหญิง
วัยทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
...........................................................................ณัฎฐณิชชา ลาภทวี และ กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ 

 
 

80 
ลักษณะงานและประสบการณในงานที่มีอิทธิพลกับความผูกพันตอองคการ ของพนักงานบริษัท  
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
........................................................................................ทิบดี ทัฬหกรณ และ วิโรจน เจษฎาลักษณ 

 
 

91 
ผูบริหารกับพรหมวิหาร ๔ 
.......................................................................................................................วรรณเพ็ญ   มูลสุวรรณ 

 
102 

 
 

 




	วารสารวิทยาการจัดการ ม.ค.-มิ.ย.59_ส่วนแรก.pdf

