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วารสารวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

ปีที่ 3 ฉบับที ่5 (กันยายน – ตุลาคม 2564) 
 

วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป การบัญชี 
นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเท่ียว และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่
และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมท้ังเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั ้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน กำหนดรูปแบบการ
ประเมินโดยผู้ประเมินไม่ทราบช่ือผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบช่ือผู้ประเมิน (Double-
blind peer review) 
 
เจ้าของ        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
กำหนดการเผยแพร่    6 ฉบับต่อป ี     
 ฉบับท่ี 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ (กำหนดออกเดือนกุมภาพันธ์) 
 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) 
 
การจัดพิมพ์ ฉบับละ 300 เล่ม 
 
สถานที่พิมพ ์ ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์ 
 เลขท่ี 33 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-341202 โทรสาร: 042-341203 
 
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาคาร 3 เลขท่ี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง  
 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
 โทรศัพท์: 042-211040 ต่อ 1160 โทรสาร: 042-211069 
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ที่ปรึกษา    
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
 

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 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร  สายสีสด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน  เมฆกมล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพส์ิริ  ชูศรีโฉม สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริสา  จัตุชัย สาขาวิชาการบัญช ี
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา  จึงสุวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี  พรชัยทิวัตถ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พพิัฒน์กลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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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  เลิศนราพันธ ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร 

  นายชินโชติ  หล้ามาชน กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร 

  นายพีระชัย  ศรีบุญเรือง กรรมการฝ่ายสารสนเทศ 

  นางสาวชวพร  แสงราม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

  นายศุภกิตต์ิ แก้วมะ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 

  นายนฤพนธ์  ลาลด กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม 
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รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชต สวนสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกฤต ปิติพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลอ ีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน เมฆกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เป็นสื่อกลางสำหรับการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ยึดมั่นในการเป็นเวทีทางวิชาการ ในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการที่หลากหลายสาขา เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและ
เพื ่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจโดยรวม ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั ่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันการศึกษา โดยบทความในฉบับนี้มี
องค์ความรู้หลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจเสมือน วิเคราะห์มูลค่าสินค้าเสมือนและ
โครงสร้างตลาดในโลกแห่งเกมออนไลน์  ทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความสำเร็จในการ
ทำงานของผู้บริหารฝ่ายบัญชี การเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชน การตัดสินใจซื้อ
ผลไม้ออร์แกนิคของผู้บริโภค การยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของบุคลากรสาย
วิชาการ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารประเภทการขึ้นทะเบียน อ.18  ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกต้นหอม สมรรถนะทางวิชาชีพในองค์กรธุรกิจร้านอาหาร  กอง
บรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ไว้เป็นอย่างสูง 
         การเปิดประเทศพร้อมกับมาตรการต่างๆ ท่ีภาครัฐออกมา เพื่อช่วยให้เงินไหลเวียนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ เป็นเสมือนบททดสอบความร่วมมือร่วมใจหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชน ผ่านการผ่อนกฎ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชน ควบคู่กับ
มาตรการป้องกันต่างๆ ตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด กองบรรณาธิการวารสารฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันขับเคลื่อนเปิดประเทศ ฟื้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย สร้างความ
เชื่อมั ่นและโอกาส จะเป็นการเริ ่มเปิดประเทศจากภายใน ที่จะทำให้ เศรษฐกิจไทยให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจให้อยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างปลอดภัย 
 
 

                                                                       ณัฐ อมรภิญโญ 
                                                                        บรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
 

 



vii 
 

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Duties of Authors) 

1. บทความท่ีส่งมาพิจารณาตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน 
2. ผู้เขียนบทความต้องไม่ส่งต้นฉบับบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น 

 3. ข้อมูลในบทความจะต้องเกิดจากผลการทำวิจัยของผู้เขียน ไมม่ีการบิดเบือนข้อมูลหรือให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
 4. ผู้เขียนบทความต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงาน
ตนเอง เช่น ภาพ ตาราง หรือข้อความท่ีเป็นเนื้อหา เป็นต้น รวมทั้งจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความ
ตามรูปแบบท่ีกำหนด 
 5. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรท่ีวารสารกำหนดไว้ 
 6. ผู้เขียนท่ีมีช่ือในบทความ ต้องเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินการบทความนั้นๆ จริง 
 7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยนี้ และหากมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะต้องระบุในบทความและแจ้งให้บรรณาธิการได้รับทราบ 
 
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors) 
 1. บรรณาธิการมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ และไม่
ตีพิมพ์บทความท่ีเคยผ่านการตีพิมพ์จากท่ีอื่นมาก่อนแล้ว 
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ แก่บุคคลอื่นท่ีไม่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 3. บรรณาธิการมีหน้าท่ีในการคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการ
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 
 

จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 
 1. ผู้ประเมินบทความ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความท่ีส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่น 
ท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ  
 2. หากผู้ประเมินบทความรับทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ 
ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ  
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาท่ีตนมีความเช่ียวชาญเท่านั้น โดย
พิจารณาจากเนื้อหาสาระในบทความว่ามีความสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของตนเอง  
 4. หากผู้ประเมินบทความพบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือ
ซ้ำซ้อนกับผลงานช้ินอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้กับบรรณาธิการได้รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


