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วารสารวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

ปีที่ 1 ฉบับที ่5 (กันยายน – ตุลาคม 2562) 
 

วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป นิเทศศาสตร์ การบัญชี 
เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว และสาขาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริม 
การน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมท้ังเป็นส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ
บุคคลท่ัวไป โดยบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
Review) ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน   
 
เจ้าของ        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ก าหนดการเผยแพร่    6 ฉบับต่อปี      
 ฉบับท่ี 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ (ก าหนดออกเดือนกุมภาพันธ์) 
 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – เมษายน (ก าหนดออกเดือนเมษายน) 
 ฉบับท่ี 3 พฤษภาคม – มิถุนายน (ก าหนดออกเดือนมิถุนายน) 
 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม – สิงหาคม (ก าหนดออกเดือนสิงหาคม) 
 ฉบับท่ี 5 กันยายน – ตุลาคม (ก าหนดออกเดือนตุลาคม) 
 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม (ก าหนดออกเดือนธันวาคม) 
 
การจัดพิมพ์ ฉบับละ 300 เล่ม 
 
สถานที่พิมพ ์ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์ 
 เลขท่ี 33 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-341202 โทรสาร: 042-341203 
 
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาคาร 3 เลขท่ี 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง  
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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วารสารวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

ปีที่ 1 ฉบับที ่5 (กันยายน – ตุลาคม 2562) 
 

ที่ปรึกษา    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร   อธิการบดี 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย  ทองธิราช   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
บรรณาธิการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
กองบรรณาธิการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร. เผ่าไทย วงศ์เหลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี  ตันตระบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สายสีสด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชต   สวนสวัสด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 ดร.สาวิตรี  บุญมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  ประธานกรรมการ 

  รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร กรรมการฝ่ายตรวจสอบภาษาต่างประเทศ 

  นายพีระชัย ศรีบุญเรือง    กรรมการฝ่ายสารสนเทศ 

  นายนฤพนธ์  ลาลด    กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวชวพร  แสงราม    กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

  นางธนารีย์  เลิศนราพันธ ์    กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร 

  นางสาวอารยา  ศรีสาพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
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รามนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
วารสารวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  

ปีที่ 1 ฉบับที ่5 (กันยายน – ตุลาคม 2562) 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

 รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา  พิชญาธีรนาถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญม ี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาส  ลักษณิยานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญฎา สินช่ืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ดร.อัญชลี  โกกะนุช  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ดร.ธัญญน์ิธ ิ จิรพัฒนาพรสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ดร.สมคิด  นาพรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารฯ นี้เป็นฉบับท่ีห้าของปีแรกท่ีเริ่มตีพิมพ์ เป็นการน าเสนอบทความวิจัยท่ีมีความ
น่าสนใจอย่างหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจใน
ประเด็นต่างๆ เช่น ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายถ่ินของแรงงานข้ามชาติ ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออุปสงค์การน าเข้า
สินค้าไทยจากเวียดนาม เป็นต้น โดยกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความท่ีปรากฏในวารสาร
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท้ังในแง่ของการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ การน าไปก าหนดเป็นนโยบาย หรือแม้แต่การวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต 
 
 

                                                                                ศุภกฤต ปิติพัฒน ์
                                                                        บรรณาธิการ 
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียน (Duties of Authors) 
 1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานท่ีส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน 
 2. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจากการท าวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ 
 3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน าผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานตนเอง 
รวมท้ังจัดท ารายการอ้างอิงท้ายบทความตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 5. ผู้เขียนท่ีมีช่ือปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยจริง 
 6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนในการท าวิจัยนี้ 
 7. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี) 
 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors) 
 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารฉบับนี้ 
 2. บรรณาธิการวารสารต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ แก่บุคคล
อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
 3. บรรณาธิการวารสารต้องตัดสินใจในการคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความส าคัญ ความใหม่ ความชัดเจน และความ
สอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส าคัญ 
 4. บรรณาธิการวารสารต้องไม่ตีพิมพ์บทความท่ีเคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว 
 5. บรรณาธิการวารสารต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเพราะความสงสัยหรือไม่แน่ใจ 
ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น 
 6. บรรณาธิการวารสารต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมิน และทีมผู้บริหาร 
 7. บรรณาธิการวารสารต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น 
(Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมท่ีเช่ือถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความท่ีลงตีพิมพ์ในวารสาร
ไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 
 8. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ บรรณาธิการ
ต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียนหลักทันที เพื่อขอค าช้ีแจงประกอบการ “ตอบรับ” 
หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ  
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
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บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 
 1. ผู้ประเมินบทความ ต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของ
บทความท่ีส่งมา เพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่น  ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมิน
บทความ (Confidentiality)  
 2. หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร และผู้ประเมินบทความ ตระหนักว่า 
ตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว 
หรือเหตุผลอื่น ๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความ
ควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ  
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ โดย
พิจารณาความส าคัญของเนื้อหาในบทความท่ีจะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของการวิเคราะห์ และ 
ความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูลรองรับ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
บทความวิจัย 
 4. ผู้ประเมินบทความต้องระบุผลงานวิจัยท่ีส าคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทความท่ีก าลัง
ประเมิน แต่ผู้เขียนไม่ได้อ้างถึงเข้าไปในการประเมินด้วย นอกจากนี้ หากมีส่วนใดของบทความท่ีมี
ความเหมือนหรือซ้ าซ้อนกับผลงานช้ินอื่น ๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้กับบรรณาธิการทราบด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


