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วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี “Journal of Business Administration and Accountancy”
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของผลงานวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อกลางในการนาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวางในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี “Journal of Business Administration and Accountancy”
รับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นต้อง
น าเสนอให้ เห็ น ถึงการสร้ างสรรค์อ งค์ค วามรู้ ทางวิช าการที่ มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนาเสนอ
ผลการวิจัย ที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์
นั้ น จะต้อ งผ่ า นการพิ จ ารณากลั่ น กรองโดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่มี ความรู้ ค วามสามารถในสาขาที่บ ทความนั้ น
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดย ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
- การบัญชี การเงินการธนาคาร
- การตลาด
การจัดการ
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์

- การจัดการการปฏิบัติการและการผลิต
- การท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ
- และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ

- ไมซ์ (MICE)
- การจัดการการโรงแรม

สาหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ และการบัญชี จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการ
ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาลงตี พิ ม พ์ ใ นวารสารอื่ น ๆ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ถื อ เป็ น ความ
รับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง การเผยแพร่ต่อไปต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะได้ รั บ การพิ จ ารณาลงตี พิ ม พ์ จ ะต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากกองบรรณาธิ ก ารและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทาการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจ้ง /ตอบกลับการได้รับบทความตามข้อกาหนดการส่งบทความ จากนั้นกอง
บรรณาธิการจะตรวจสอบชื่อเรื่องและเนื้อหาของบทความว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอยู่ในขอบเขต
(Scope) ของวารสาร
2. เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอยู่
ในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดาเนินการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความ
นั้น ๆ ต่อไป โดยที่ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ ะเป็ น ผู้ พิจารณาว่าบทความอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์ได้ห รือ
บทความนั้นๆ ควรมีการแก้ไขในบางส่วนก่อนการตีพิมพ์ หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการจะอ้างอิง
จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิการส่งหนังสือตอบรับการตีพิมพ์หรือปฏิบัติการตีพิมพ์ให้เจ้าของบทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรับตีพิมพ์
1) ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรับตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียน
หรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความทางวิชาการที่นาเสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น จากการวิจัย
ที่ผ่ านมา จากเอกสารอ้างอิ ง จากความคิ ดเห็ นของผู้ เ ขียนและผู้ อื่น อาจมีก ารนาเสนอในมุมมองใหม่ ที่
สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฎี หรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็นการนาเสนอแนวทางในการวิเคราะห์
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียง หรือวิเคราะห์มาก่อน
3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์
เนื้อหาสาระ คุณค่าและคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และต่อยอด
ผู้อ่าน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร
1) บทความวิจัย และบทความวิชาการ ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นเรียงความย่อหน้าเดียว
ที่สรุปสาระสาคัญของบทความไว้โดยครบถ้วนและควรมีความยาวไม่เกิน 300 คา
4. คาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนไม่เกิน 5 คา และ
ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
5. เนื้อหา (Contents)
5. 1 บทความวิจัย ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. บทนา (Introduction)
2. วิธีดาเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอ้างอิง (References)
5.2 บทความวิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. บทนา (Introduction)
2. สาระในประเด็นต่างๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอ้างอิง (References)
6. เอกสารอ้างอิง (Reference) ใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA Style
(American Psychology Association)
2) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อ ผู้ เขี ย น (Author(s)) ใช่ ชื่อ เต็ม ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ พร้ อมระบุ
สถาบันที่ผู้เขียนสังกัดที่เชิงอรรถของหน้าแรก
3. ชื่อผู้วิจารณ์ (Name of Reviewer) ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด
อีเมล์ติดต่อ
4. เนื้อหาการวิจารณ์ (Review Content) การเขียนนาเกี่ยวกับหนั งสือที่วิจารณ์
เนื้อเรื่องเป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยนาเสนอจุดเด่น และจุดบกพร่องของ
เรื่อง โดยทาการวิพากษ์หรือวิจารณ์อย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผลหรือตามหลักวิชาการ
5. บทสรุป (Conclusion) เป็นการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์และให้แง่คิด
หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
6. เอกสารอ้างอิง (References)

การเตรียมต้นฉบับผลงานที่รับตีพิมพ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single Space) พร้อมระบุเลข
หน้า และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว
2. ชื่อบทความ ต้องมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18
point ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ
3. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อภาษาไทย ให้ใช้คาว่า “บทคัดย่อ” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 point
ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัด
แบบกระจายให้สม่าเสมอ จานวนไม่เกิน 300 คา
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้ใช้คาว่า “Abstract” ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18
point ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
จัดแบบกระจายให้สม่าเสมอ จานวนไม่เกิน 300 คา
4. เนื้อหา
4.1 เนื้อหาของต้นฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
กระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และเอกสารอ้างอิง)
4.2 เนื้อหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 18 point ตัวหนา ส่วน
เนื้อหาภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12 point ตัวหนา
4.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point และเนื้อหา
บทความภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 11 point จัดแบบกระจายให้สม่าเสมอ
5. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
6. ข้อมูลในส่วนเชิงอรรถ
6.1 ข้อมูลผู้เขียน ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) ตาแหน่ง
หน่วยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยใช้หมายเลขกากับตามลาดับ และให้ใส่เครื่องหมาย *
เป็นตัวยกกากับท้ายชื่อผู้แต่งหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
14 point และภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 10 point
6.2 ส่ ว นประกอบอื่น หรื อ แหล่ ง ที่ม าของบทความ เช่ น แหล่ ง ทุน ให้ น าไปไว้ใ นส่ ว นของ
กิตติกรรมประกาศ
7. การอ้างอิงเอกสารให้ลงรายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารอ้างอิงนั้นไม่ปรากฏ
ชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ให้ แปลความหมายของชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ แล้ว
วงเล็บท้ายชื่อเรื่องของเอกสารนั้นว่าต้นฉบับเป็นภาษาใด เช่น (In Thai) อนึ่งกองบรรณาธิการจะไม่พิจารณา
ตีพิมพ์บทความที่มีการอ้างอิงเอกสารเป็นภาษาไทย
บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง ใช้รูปแบบ APA Style (American Psychology Association)

