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วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
วัตถุประสงค์
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี
นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่
และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์น ั้น ล้วนผ่านการประเมิน คุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน กำหนดรูปแบบการ
ประเมินโดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Doubleblind peer review)
เจ้าของ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการเผยแพร่ 6 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ (กำหนดออกเดือนกุมภาพันธ์)
ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน (กำหนดออกเดือนเมษายน)
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน (กำหนดออกเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม (กำหนดออกเดือนสิงหาคม)
ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม (กำหนดออกเดือนตุลาคม)
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม (กำหนดออกเดือนธันวาคม)
การจัดพิมพ์

ฉบับละ 300 เล่ม

สถานที่พิมพ์

ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์
เลขที่ 33 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-341202 โทรสาร: 042-341203

สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 3 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069
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วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ อมรภิญโญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย
สาขาวิชาการตลาด
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อมรภิญโญ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สายสีสด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน เมฆกมล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา จัตุชยั
สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินนั ทน์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
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วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
คณะกรรมการดำเนินงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ อมรภิญโญ
ประธานกรรมการ
อาจารย์กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

ผู้ช่วยประธานกรรมการ

อาจารย์สุชีรา สินทรัพย์

ผู้ช่วยประธานกรรมการ

อาจารย์ณัฐศิริ พงศาวลี

ผู้ช่วยประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร

กรรมการฝ่ายตรวจสอบภาษาต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี

กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรชุมา มูลศรี

กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร

ดร.สมคิด นาพรม

กรรมการฝ่ายพิสูจน์อักษร

นางธนารีย์ เลิศนราพันธ์

กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร

นายชินโชติ หล้ามาชน

กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร

นายพีระชัย ศรีบุญเรือง

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวชวพร แสงราม

กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

นายศุภกิตติ์ แก้วมะ

กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

นายนฤพนธ์ ลาลด

กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
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รามนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2564)
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติมา จึงสุวดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญฎา สินชื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนั ท์ ประเสริฐสังข์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทบรรณาธิการ
วารสารวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี เป็ น สื่ อ กลางสำหรั บ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ยึดมั่นในการเป็นเวทีทางวิชาการ ในการพัฒนา
ผลงานทางวิ ช าการที่ ห ลากหลายสาขา เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ยที่ มี ประโยชน์ ทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการและ
เพื ่ อ การพั ฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ โดยรวม ทุ ก บทความได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณากลั ่ น กรองจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิใ นสาขาวิช าที่เ กี่ ยวข้อ งจากหลากหลายสถาบั นการศึก ษา โดยบทความในฉบับนี้มี
องค์ ความรู้หลากหลายแง่มุม ไม่ ว่าจะด้านคุณภาพการสอบบัญ ชีและการวางแผนภาษี ความพึง
พอใจการใช้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ วเตอร์ การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งรั บ ประทานในช่ วงการผ่อน
คลายมาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา การรั บ รู้ วั ฒนธรรมองค์ ก ารของ
ข้าราชการครู การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การกำกับดูแลที่ดีด้านพัสดุและการควบคุม
ภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดบริ ก ารของธุ ร กิ จ สายการบิ น
ต้ น ทุ น ต่ำ และการตัด สินใจใช้ บริการแอพพลิ เ คชั่นการจั ดส่ ง อาหาร กองบรรณาธิการวารสารฯ
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
วารสารฯ ไว้เป็นอย่างสูง
สถานการณ์ โ ควิ ด -19 ที่ มี สั ญ ญาณดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากยอดผู้ ติ ด เชื้ อ ใหม่ แ ละยอด
ผู้เสียชีวิต ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ที่น่าสนใจคือ ยอดการฉีดวัคซีนสวนทาง
กั บ ยอดวั ค ซี น ที่ เ ข้ า มามากขึ้ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ป ระชาชนจึ ง เป็ น โจทย์ ที่ ต้ อ งมองรอบด้าน
กองบรรณาธิการวารสารฯ หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า การจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง และกระจาย
เข้าถึง ประชาชนได้โดยเร็ว จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในเชิง เศรษฐกิจ ช่วยลดการสูญ เสียชีวิต ช่วย
กระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศและภาคการส่ง ออก จะสามารถคืนทุนได้ในเวลาไม่ อันสั้น

ณัฐ อมรภิญโญ
บรรณาธิการ
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จริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Duties of Authors)
1. บทความที่ส่งมาพิจารณาตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
2. ผู้เขียนบทความต้องไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น
3. ข้อมูลในบทความจะต้องเกิดจากผลการทำวิจัยของผู้เขียน ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลหรือให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จ
4. ผู้เขียนบทความต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงาน
ตนเอง เช่น ภาพ ตาราง หรือข้อความที่เป็นเนื้อหา เป็นต้น รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
ตามรูปแบบที่กำหนด
5. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรทีว่ ารสารกำหนดไว้
6. ผู้เขียนที่มีชื่อในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบทความนั้นๆ จริง
7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยนี้ และหากมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะต้องระบุในบทความและแจ้งให้บรรณาธิการได้รับทราบ
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ และไม่
ตีพิมพ์บทความที่เคยผ่านการตีพิมพ์จากที่อื่นมาก่อนแล้ว
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ แก่บุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. บรรณาธิการมีห น้า ที่ ในการคัดเลือ กบทความมาตี พิ ม พ์ห ลั งจากผ่ านกระบวนการ
ประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย และความน่าเชื่อถือของ
ผลการวิจัย มาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ
4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ
5. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น (Plagiarism)
อย่างจริงจัง
6. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อ
ผู้เขียนบทความทันที เพื่อแจ้งผลตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
7. หากบรรณาธิการตรวจสอบพบว่า บทความมีการคัดลอกบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ
ปลอมแปลงข้อมูลอันเป็นเท็จ และเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนบทความ หากผู้เขียนปฏิเสธการถอดถอน
บทความ บรรณาธิการสามารถดำเนินการถอดถอนบทความได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้เขียนบทความ

viii

จริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หากผู้ประเมินบทความรับทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ
ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น โดย
พิจารณาจากเนื้อหาสาระในบทความว่ามีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนเอง
4. หากผู้ประเมิน บทความพบว่า มีส่ว นหนึ่งส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือ
ซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้กับบรรณาธิการได้รับทราบ

