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สารจากคณบด ี
 
  ประเทศไทยอยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มายาวนานกว่า 70 ปีนับเป็น 70 ปี 
แห่งพระกรุณาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็น จอมปราชญ์ แห่งสยาม ทรงเป็นแบบอย่างที่ทรง
งาน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยให้กับบรรดาลูก ๆ ของพระองค์ การเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระองค์ท่าน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ย่อมน ามาซึ่งความวิปโยคส าหรับปวงชนชาวไทย  

ในฐานะของสมาชิกของชาวราชภัฏ ซึ่งส านึกในพระกรุณาของพระองค์ ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และตราประจ ามหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่
ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร เพราะ "ราชภัฏ มีความหมายว่า เป็นคนของพระราชา" 
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอตั้ง
ปณิธานว่า จะประพฤติให้สมกับที่พระองค์ทรงพระกรุณาให้พวกเรา  เป็นคนของพระราชา จะท าหน้าที่      
พ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ที่ดีของชาติ ต่อไป 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาการ
บริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ตามนโยบายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท และ
ปริญญาเอก นักศึกษาต้องมีความรู้และความสามารถในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และต้องน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ตามช่องทางต่างๆ วารสารวิทยาการจัดการผลิตขึ้นเพ่ือที่จะเป็นสื่อให้
นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป สามารถน าผลงานวิจัย และงานวิชาการในสาขาการ
บริหารธุรกิจ การบัญชี และนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ ซึ่งกองบรรณาธิการตระหนักถึง
คุณภาพของผลงานที่น ามาลงตีพิมพ์ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer 
reviewers) ในสาขา จ านวน 3 ท่าน ตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน วารสารวิทยาการจัดการ ก าหนดให้มี
การจัดท าปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี โดยฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3   โอกาสนี้จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ในสาขา
ดังกล่าว ส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการ และผู้อ่านสามารถน าผลงานที่ลงตีพิมพ์ในวารสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 
คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม 
 
 
 



ฉ

๔ 
 

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 2 ปีที่ 3  นี้ ทางกองบรรณาธิการได้รับงานวิจัย
จ านวน 10 บทความ  

เร่ิมต้นจากงานของ ภายนอกสถาบัน ประกอบไปด้วย (1) โมเดลการบริหารจัดการด้วยเทคนิคแห่ง
ความส าเร็จของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเขต
กรุงเทพมหานคร (2) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) การบริหารปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามนโยบายของภาครัฐใน
จังหวัดสมุทรสาคร (4) ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (5) ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี และ (6) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้ง 6 งานวิจัยมีความหลากหลายทั้งในมิติของเนื้อหา และแนวคิดในการท าวิจัย น่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่ติดตาม 

ส่วนงานวิจัยและผลงานของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในฉบับนี้ ท่านจะได้
พบกับงานวิจัยผลงานของนักศึกษาปริญญาโท สองท่าน ได้แก่ (1) แนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนของแรงงาน นอกระบบในจังหวัดนครปฐม และ (2) แนวทางการส่งเสริมความผูกพันในองค์กรของ
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บริการผลิตเอกสารด้วยเทคนิคแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
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