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วัตถุประสงค 
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อพิมพเผยแพร
บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุมสาขาตาง ๆ ไดแก บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การบัญชี 
นิเทศศาสตร เศรษฐศาสตร การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผูเขียนจากหนวยงานภายนอก เพื่อเปนการเผยแพร
และสงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมท้ังเปน
ส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณทางวิชาการระหวางคณาจารย นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคคลท่ัวไป โดยบทความท่ีไดรับการตีพิมพนั้น ลวนผานการประเมินคุณภาพจาก
ผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตรบทความละ 2 ทาน กําหนดรูปแบบการ
ประเมินโดยผูประเมินไมทราบช่ือผูเขียนบทความ และผูเขียนบทความไมทราบช่ือผูประเมิน (Double-
blind peer review) 
 

เจาของ        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

กําหนดการเผยแพร    6 ฉบับตอป      
 ฉบับท่ี 1 มกราคม – กุมภาพันธ (กําหนดออกเดือนกุมภาพันธ) 
 ฉบับท่ี 2 มีนาคม – เมษายน (กําหนดออกเดือนเมษายน) 
 ฉบับท่ี 3 พฤษภาคม – มิถุนายน (กําหนดออกเดือนมิถุนายน) 
 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม – สิงหาคม (กําหนดออกเดือนสิงหาคม) 
 ฉบับท่ี 5 กันยายน – ตุลาคม (กําหนดออกเดือนตุลาคม) 
 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม (กําหนดออกเดือนธันวาคม) 
 

การจัดพิมพ ฉบับละ 300 เลม 
 

สถานท่ีพิมพ ศักด์ิศรีอักษรการพิมพ 
 เลขท่ี 33 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท: 042-341202 โทรสาร: 042-341203 
 

สถานท่ีติดตอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
 อาคาร 3 เลขท่ี 64 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง  
 อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท: 042-211040 ตอ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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วารสารวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  

ปที่ 2 ฉบับที ่2 (มีนาคม – เมษายน 2563) 
 

 รองศาสตราจารย ดร.เผาไทย วงศเหลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร  บุญม ี  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนา ดุลยพัชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกฤต  ปติพัฒน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาวิตรี บุญมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนัญฎา  สินช่ืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารยบุญชวง ศรีธรราษฎร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 ผูชวยศาสตราจารยพัชฎาภรณ  แสงทามาตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูชวยศาสตราจารยวัฒนจิรชัย  เวชชนินนาท  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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วารสารวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ปที่ 2 ฉบับที ่2 (มีนาคม – เมษายน 2563) 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกฤต  ปติพัฒน  ประธานกรรมการ 

  รองศาสตราจารย ดร.นภาทรัพย เลิศปรีดากร กรรมการฝายตรวจสอบภาษาตางประเทศ 

  นายพีระชัย ศรีบุญเรือง    กรรมการฝายสารสนเทศ 

  นายนฤพนธ  ลาลด    กรรมการฝายออกแบบรูปเลม 

  นางสาวชวพร  แสงราม    กรรมการฝายการเงินและพัสดุ 

  นางธนารีย  เลิศนราพันธ    กรรมการฝายพิสูจนอักษร 

  นายชินโชติ  หลามาชน    กรรมการและเลขานุการ 
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จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
บทบาทและหนาท่ีของผูเขียนบทความ (Duties of Authors) 

1. บทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพจะตองเปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 
2. ผูเขียนบทความตองไมสงตนฉบับบทความซ้ําซอนกับวารสารอื่น 

 3. ขอมูลในบทความจะตองเกิดจากผลการทําวิจัยของผูเขียน ไมมีการบิดเบือนขอมูลหรือให
ขอมูลอันเปนเท็จ 
 4. ผูเขียนบทความตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผลงาน
ตนเอง เชน ภาพ ตาราง หรือขอความท่ีเปนเนื้อหา เปนตน รวมท้ังจัดทํารายการอางอิงทายบทความ
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
 5. ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีวารสารกําหนดไว 
 6. ผูเขียนท่ีมีช่ือในบทความ ตองเปนผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการบทความนั้นๆ จริง 
 7. ผูเขียนตองระบุแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนในการทําวิจัยนี้ และหากมีผลประโยชนทับ
ซอนจะตองระบุในบทความและแจงใหบรรณาธิการไดรับทราบ 
 
บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ (Duties of Editors) 
 1. บรรณาธิการมีหนาท่ีพิจารณาคุณภาพบทความ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารนี้ และไม
ตีพิมพบทความท่ีเคยผานการตีพิมพจากท่ีอื่นมากอนแลว 
 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูเขียน และผูประเมินบทความ แกบุคคลอื่นท่ีไม
เกี่ยวของไดรับทราบ 
 3. บรรณาธิการมีหนาท่ีในการคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผานกระบวนการ
ประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจากความถูกตองของระเบียบวิธีวิจัย และความนาเช่ือถือของ
ผลการวิจัย มาเปนหลักเกณฑประกอบการตัดสินใจ 
 4. บรรณาธิการตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูเขียนและผูประเมินบทความ 
 5. บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น (Plagiarism) 
อยางจริงจัง  
 6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่น จะตองหยุดกระบวนการประเมิน และติดตอ
ผูเขียนบทความทันที เพื่อแจงผลตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ 
 7. หากบรรณาธิการตรวจสอบพบวา บทความมีการคัดลอกบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
ปลอมแปลงขอมูลอันเปนเท็จ และเปนเหตุใหถูกถอดถอนบทความ หากผูเขียนปฏิเสธการถอดถอน
บทความ บรรณาธิการสามารถดําเนินการถอดถอนบทความได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเขียนบทความ 
 
 

  
vi 

 

บทบรรณาธิการ 
 

 เปาหมายสําคัญสูงสุดของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือการนําเสนอ

บทความจากผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะ 

ดังนั้นทุกบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารฯ จึงตองผานกระบวนการท้ังในสวนของคณะกรรมการ

กล่ันกรองบทความของวารสารฯ และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ท่ีทางกองบรรณาธิการ

ไดกําหนดเปนกรอบท่ีจะรับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ ซึ่งวารสารฯ ไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปนปท่ีสอง โดยบทความในฉบับนี้เปนบทความวิจัยท้ังส้ิน 6 บทความ เชนเดิม 

และยังคงมีเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย โดยทางกองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ ่งวาบทความท่ี

นําเสนอในวารสารฯ นี้ จะเปนประโยชนตอผูอานท้ังในแงของการนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนา

องคกรหรือทองถ่ิน การนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือแมแตการวิจัยตอยอด และขอขอบคุณผูอาน 

ทุกทานท่ีไดติดตามผลงานมาอยางตอเนื่อง 

 

 

                                                                                ศุภกฤต ปติพัฒน 

                                                                        บรรณาธิการ 
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จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
บทบาทและหนาท่ีของผูเขียนบทความ (Duties of Authors) 

1. บทความท่ีสงมาพิจารณาตีพิมพจะตองเปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพท่ีใดมากอน 
2. ผูเขียนบทความตองไมสงตนฉบับบทความซ้ําซอนกับวารสารอื่น 

 3. ขอมูลในบทความจะตองเกิดจากผลการทําวิจัยของผูเขียน ไมมีการบิดเบือนขอมูลหรือให
ขอมูลอันเปนเท็จ 
 4. ผูเขียนบทความตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผลงาน
ตนเอง เชน ภาพ ตาราง หรือขอความท่ีเปนเนื้อหา เปนตน รวมท้ังจัดทํารายการอางอิงทายบทความ
ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 
 5. ผูเขียนตองเขียนบทความใหถูกตองตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีวารสารกําหนดไว 
 6. ผูเขียนท่ีมีช่ือในบทความ ตองเปนผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการบทความนั้นๆ จริง 
 7. ผูเขียนตองระบุแหลงทุนท่ีใหการสนับสนุนในการทําวิจัยนี้ และหากมีผลประโยชนทับ
ซอนจะตองระบุในบทความและแจงใหบรรณาธิการไดรับทราบ 
 
บทบาทและหนาท่ีของบรรณาธิการ (Duties of Editors) 
 1. บรรณาธิการมีหนาท่ีพิจารณาคุณภาพบทความ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารนี้ และไม
ตีพิมพบทความท่ีเคยผานการตีพิมพจากท่ีอื่นมากอนแลว 
 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูเขียน และผูประเมินบทความ แกบุคคลอื่นท่ีไม
เกี่ยวของไดรับทราบ 
 3. บรรณาธิการมีหนาท่ีในการคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผานกระบวนการ
ประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจากความถูกตองของระเบียบวิธีวิจัย และความนาเช่ือถือของ
ผลการวิจัย มาเปนหลักเกณฑประกอบการตัดสินใจ 
 4. บรรณาธิการตองไมมีผลประโยชนทับซอนกับผูเขียนและผูประเมินบทความ 
 5. บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น (Plagiarism) 
อยางจริงจัง  
 6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่น จะตองหยุดกระบวนการประเมิน และติดตอ
ผูเขียนบทความทันที เพื่อแจงผลตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ 
 7. หากบรรณาธิการตรวจสอบพบวา บทความมีการคัดลอกบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
ปลอมแปลงขอมูลอันเปนเท็จ และเปนเหตุใหถูกถอดถอนบทความ หากผูเขียนปฏิเสธการถอดถอน
บทความ บรรณาธิการสามารถดําเนินการถอดถอนบทความได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก
ผูเขียนบทความ 
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บทบรรณาธิการ 
 

 เปาหมายสําคัญสูงสุดของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือการนําเสนอ

บทความจากผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการท่ีเปนประโยชนแกสาธารณะ 

ดังนั้นทุกบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารฯ จึงตองผานกระบวนการท้ังในสวนของคณะกรรมการ

กล่ันกรองบทความของวารสารฯ และผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ท่ีทางกองบรรณาธิการ

ไดกําหนดเปนกรอบท่ีจะรับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ ซึ่งวารสารฯ ไดดําเนินการมาอยาง

ตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปนปท่ีสอง โดยบทความในฉบับนี้เปนบทความวิจัยท้ังส้ิน 6 บทความ เชนเดิม 

และยังคงมีเนื้อหาสาระท่ีหลากหลาย โดยทางกองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ ่งวาบทความท่ี

นําเสนอในวารสารฯ นี้ จะเปนประโยชนตอผูอานท้ังในแงของการนําไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนา

องคกรหรือทองถ่ิน การนําไปกําหนดเปนนโยบายหรือแมแตการวิจัยตอยอด และขอขอบคุณผูอาน 

ทุกทานท่ีไดติดตามผลงานมาอยางตอเนื่อง 

 

 

                                                                                ศุภกฤต ปติพัฒน 

                                                                        บรรณาธิการ 
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สารบญั 
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จริยธรรมในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี vii 
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บทความวิจัย  

อิทธิพลของความรูเก่ียวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีมีตอผลประกอบการในบทบาทของ 

ความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี 

 

วิโรจน เจษฎาลักษณ และ ศศิภรณ ตันติปธรรม............................................................... 1 

ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ 

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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