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ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)
วัตถุประสงค์
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี
นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่
และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ
นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจาก
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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ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล

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 จัตชุ ัย
สาขาวิชาการบัญชี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
รองศาสตราจารย์ ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พพิ ัฒน์กลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 เลิศนราพันธ์

กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร

นายชินโชติ หล้ามาชน

กรรมการฝ่ายดำเนินการและจัดการ
วารสารและฝ่ายพิสูจน์อักษร

นายพีระชัย ศรีบุญเรือง

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

นางสาวชวพร แสงราม

กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ

นายนฤพนธ์ ลาลด

กรรมการฝ่ายออกแบบรูปเล่ม
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ศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี พิมพ์ช่างทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิศา มีจินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญฎา สินชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
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 ค วามรู้ห ลากหลายแง่มุม ไม่ ว่ า จะด้า นสื่ อดิ จิ ทัล กับ การรับ รู้ข้ อมู ลด้ า นธรรมาภิบ าล ต้ น ทุน
และผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สมรรถนะทางวิชาชีพบัญ ชี ความจงรักภักดีของลูกค้า
ต่ อ ธุ ร กิ จ โรงแรม การเลื อ กใช้ ผ ลิต ภั ณฑ์ ท างการเงิ นของธุ รกิจ ลิ ส ซิ่ ง แบบจำลองพฤติ กรรมของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย การใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ไลน์ สื่ อ สารทางการเรี ย น และการบริ ห ารลู ก ค้ า
สั ม พั น ธ์ ร่ ว มสมั ย กองบรรณาธิ การวารสารฯ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ละทุ ก ท่ า นที่ มี ส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ไว้เป็นอย่างสูง
ต้ อ นรับปีใหม่พุทธศักราช 2565 ที่ ผ่ านมาด้วยความหวัง ให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตไป
ด้วยกัน จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน
การลดภาระผู้ประกอบการและประชาชน การยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
การนำเทคโนโลยีดิจิต อลมาประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งมาตรการทางการเงินต่ างๆ ท่ า มกลางปัจจัย
ภายนอก ไม่ ว่ า จะเป็ น ความขั ด แย้ งระหว่ า งประเทศมหาอำนาจ ความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ
การเงินโลก และแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น กองบรรณาธิการวารสารฯ หวัง เป็นอย่างยิ่ง
ว่า จากความร่วมมือในทุ กภาคส่วน จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ไ ด้ในเร็ววัน

ณัฐ อมรภิญโญ
บรรณาธิการ
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จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาการจัดการ
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. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่วารสารกำหนดไว้
6. ผู้เขียนที่มีชื่อในบทความ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการบทความนั้นๆ จริง
7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยนี้ และหากมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะต้องระบุในบทความและแจ้งให้บรรณาธิการได้รับทราบ
บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ และไม่
ตีพิมพ์บทความที่เคยผ่านการตีพิมพ์จากที่อื่นมาก่อนแล้ว
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความ แก่บุคคลอื่นที่ไ ม่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3. บรรณาธิ ก ารมี ห น้า ที่ ใ นการคัด เลือ กบทความมาตีพ ิม พ์ หลั ง จากผ่ า นกระบวนการ
ประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความถูกต้องของระเบียบวิธีวิจัย และความน่าเชื่อถือ ของ
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
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
2. หากผู้ประเมินบทความรับทราบว่าตนเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ
ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ
3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น โดย
พิจารณาจากเนื้อหาสาระในบทความว่ามีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนเอง
4. หากผู้ประเมินบทความพบว่ ามี ส่วนหนึ่ง ส่วนใดของบทความที่ม ีความเหมื อ นหรื อ
ซ้ำซ้อนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้กับบรรณาธิการได้รับทราบ

