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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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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) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวัสดีท่านผู้อ่าน วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ประจ าปี 2557 ฉบับที่1 ช่วงนี้ ถือว่า

เป็นช่วงของการอ าลาปีเก่า และต้อนรับปีใหม่  พ.ศ.2557 ซึ่งทางกองบรรณาธิการวารสาร ขอให้ผู้อ่าน
ทุกท่านมีความสุข ประสบความส าเร็จดังใจหวังในเร่ืองที่ปรารถนา ตลอดปี 2557 และปีต่อๆไป 
  วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร (Journal of Business Research and Administration : 
JBRA) ฉบับนี้ได้เตรียมบทความที่น่าสนใจ เหมือนเช่นเคย ซึ่งได้แก่ 
  บทความแรกจะกล่าวถึง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความ
ไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บทความที่สอง จะเป็นเร่ืองของงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจ และ อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ ในผลิตภัณฑ์จ าพวกน้ าดื่ม   บทความที่สาม 
และ สี่ จะเป็นการศึกษาที่เน้นในเร่ืองการพยากรณ์อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์การเกษตรของประเทศไทย และ
ประเทศจีน   
  ความหลากหลายในงานวิจัยที่ถูกน าเสนอในฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจ
ที่ต้องการจะต่อยอดการศึกษาในแขนงงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับตน 
  ส าหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการเผยแพร่ผลงานของท่าน สามารถอ่านข้อตกลง และระเบียบในการ
จัดท าบทความ ในหัวข้อ ค าชี้แจงการเสนอบทความในวารสาร การวิจัยธุรกิจ  และการบริหาร หรือ
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-8383  สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ทุกท่านครับ  
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