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วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน ี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2563) 
 

ที่ปรึกษา    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
 
บรรณาธิการ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญฎา  สินชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
กองบรรณาธิการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สบืชาติ  อันทะไชย สาขาวชิาการตลาด 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย สาขาวชิาการจัดการทั่วไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สายสสีด สาขาวชิานิเทศศาสตร ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  อมรภิญโญ สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลกี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  เมฆกมล สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ  ชูศรีโฉม สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา  จัตุชยั สาขาวชิาการบัญช ี
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน ์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินนัทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญม ี มหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี  พรชัยทิวัตถ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
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วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี 
นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ท้ังจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก  เพ่ือเป็นการเผยแพร่
และส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน ก าหนดรูปแบบการ
ประเมินโดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-
blind peer review) 
 
เจ้าของ        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ก าหนดการเผยแพร่    6 ฉบับต่อปี      
 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ (ก าหนดออกเดือนกุมภาพันธ์) 
 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน (ก าหนดออกเดือนเมษายน) 
 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน (ก าหนดออกเดือนมิถุนายน) 
 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม (ก าหนดออกเดือนสิงหาคม) 
 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม (ก าหนดออกเดือนตุลาคม) 
 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม (ก าหนดออกเดือนธันวาคม) 
 
การจัดพิมพ์ ฉบับละ 300 เล่ม 
 
สถานที่พิมพ์ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์ 
 เลขที่ 33 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-341202 โทรสาร: 042-341203 
 
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง  
 อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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รามนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2563) 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวด ี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
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