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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ทั้งด้านวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัย และ สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในด้านการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถสืบค้นผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ แก่ประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดในสาขาวิชาต่าง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการบริหาร ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการค้นคว้าของนักวิชาการที่หลากหลายด้าน   

  



ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร  การวิจัยทางธุรกิจ  และการบริหาร 

1. วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และ การบริหาร เป็นวารสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั้ง    
ภาครัฐ และ ภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้น สาขาวิชาดังนี้ 1.การจัดการ 2.การเงินและการลงทุน 3.การพัฒนา
บุคคลและองค์การ 4. การจัดการด้านโลจิสติกส์  และ 5. การสารสนเทศทางการจัดการ โดยอาจจะมี
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการวิจัยทางธุรกิจ 

2. วารสาร การวิจัยธุรกิจ และการบริหาร อยู่ภายใต้การด าเนินงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษา 
สาทรธานี มีก าหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

3. การน าเสนอบทความเพื่อพิจารณาในวารสาร การวิจัยธุรกิจ และการบริหาร ผู้ส่งบทความสามารถส่ง
บทความได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บท
วิจารณ์หนังสือ และแผนธุรกิจสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยส่งต้นฉบับมาที่
กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณากลั่นกรองตามสาขาวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจาก
หลากหลายสถาบัน 

4. ผู้ส่งบทความจะต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่ทางวารสารก าหนด โดยรายละเอียดในการน าเสนอ  
บทความดังนี ้
1. ต้นฉบับบทความเขียนเป็นภาษาไทย โดย ให้ระบุชื่อเร่ือง  ชื่อผู้ประพันธ์ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  โดยบทความจะมีความยาว 15-20 หน้า  กระดาษพิมพ์ เอ 4  ส่งทางไปรษณีย์ หรือ 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail). 

2. บทความที่น าส่งจะต้องมี บทคัดย่อภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  และควรตรวจสอบภาษาให้
ถูกต้องก่อนน าส่ง 

3. องค์ประกอบและการจัดรูปหน้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
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 ตัวอักษร  Angsana New ขนาด 16 
4. การเขียนอ้างอิงและ บรรณานุกรมของทางวารสาร จะใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA Style ทั่ว

ทั้งบทความ  ทั้งอ้างอิงเนื้อหาในบทความ และ อ้างอิงบรรณานุกรมท้ายเร่ือง  โดยบรรณานุกรม
จะเร่ิมจากบรรณานุกรมภาษาไทย และ ตามด้วยบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ เรียงตามล าดับ
ตัวอักษร  

 



 5.   บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร การวิจัยธุรกิจ และการบริหารจะถูกกลั่นกรองและ
ประเมินคุณภาพจากกองบรรณาธิการ โดยบทความที่เสนอขอตีพิมพ์กับวารสารจะต้องเป็น
บทความที่ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืนและไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด
มาก่อน ซึ่งผู้เขียนจะต้องลงบันทึกยืนยันกับทางวารสารเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.  ผู้เขียนจะต้องอ่านเงื่อนไข และ ข้อตกลง พร้อมยินยอมช าระค่าด าเนินการตามที่วารสารก าหนด  
ก่อนรับการพิจารณาบทความ 

7.  ผู้ประสงค์จะอ้างอิงข้อมูลเพื่อพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายด้าน
ลิขสิทธิ์และแจ้งให้ทางฝ่ายจัดการบรรณาธิการวารสารทราบ 

 
ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สามารถน าส่งด้วยตนเองหรือทาง e -mail 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 90/10-17 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  
E-mail: prayoon07@live.com   (081-4008677) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และ การบริหาร (Journal of Business Research and Administration : 
JBRA) เป็นวารสารที่จัดท าขึ้น เพื่อเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ความรู้และข้อมูลจาก การวิจัย ศึกษา ของ
นักวิชาการ ที่สนใจในการวิจัยทางธุรกิจ  และ การบริหาร โดยมี ศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 
เป็นผู้ดูแล และจัดเตรียมงาน 
  โดยฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับแรก ของวารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ซึ่งมีบทความที่
น่าสนใจในหลายๆด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารและพัฒนาองค์การ ทั้ง
ส่วนงานภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งบทความต่างๆที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ทางวารสารได้จัดเตรียม
ผู้ประเมินบทความที่ทรงคุณวุฒิ และ มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับ เนื้อหาสาระของบทความแต่
ละเร่ือง เป็นผู้พิจารณาบทความ ผู้สนใจสามารถน าบทความต่างๆในวารสารนี้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ 
น าไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานในปัจจุบันได้ 
  กองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดท าวารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร จะ
เป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการพัฒนางานวิชาการ และเป็นแหล่งค้นคว้าแหล่งใหม่ ให้แก่ผู้สนใจ  ซึ่ง
สามารถค้นหาข้อมูล และ บทความต่างๆได้ บนเว็บไซด์ http://www.sathorn.net/ โดยบทความต่างจะอยู่
รูปแบบไฟล์ Electronic document. โอกาสนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของท่าน สามารถ
อ่านข้อตกลง และระเบียบในการจัดท าบทความ ในหัวข้อ ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร การวิจัย
ธุรกิจ  และการบริหาร  หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  
 
         ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 

          บรรณาธิการวารสาร 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหาร 
ชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร                   41 
 อดิเทพ มโนการ  และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร  

การประเมินผลส าเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 
ตอน ปราจีนบุร ี- อ าเภอกบินทร์บุรี ตอน 1                               65 
 มรกต  คุ้มประสิทธิ์   และรศ. ดร.ประสาร  บุญเสริม  
การน าเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย                                           82 
 เสกสัน ฤทธิสาร  และรศ. ดร. ถวิล นิลใบ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการกองอ านวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร                  100 
 กมล กฤษวงศ์  และดร.ณกมล จันทร์สม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


