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ระเบียบและรายละเอียดการเตรียมบทความเพือ่ ส่ งตีพมิ พ์ใน
วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
(Burapha Journal of Business Management)
วัตถุประสงค์ (Objectives)
ด้วยคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จดั ทาวารสารทางวิชาการ
ด้านบริ หารธุ รกิ จ คือ วารสารการจัดการธุ รกิ จมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business
Management) เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางด้านบริ หารธุ รกิจสาหรับการพัฒนาความรู ้ทางวิชาการ
แก่สังคม และประเทศชาติโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิชาการที่ มีคุณภาพทางด้านบริ หารธุ รกิ จของบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เป็ นสื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทางวิ ช าการ ของคณาจารย์ นัก วิจ ัย
นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ
และ นิสิตนักศึกษา

ขอบเขตและนโยบายการกลัน่ กรองบทความ (Scopes and Editorial Policy)
วารสารการจัดการธุ รกิจมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business Management)
ต้องการนาเสนอบทความที่มีคุณภาพที่ สามารถแสดงถึ งประโยชน์ท้ งั ในเชิ งทฤษฎี (Theoretical
Contributions) เพื่อที่จะให้อาจารย์ นักวิจยั นิสิต และนักศึกษา สามารถนาไปพัฒนาหรื อสร้างองค์
ความรู ้ ใหม่ และประโยชน์ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสามารถนาไปใช้ในการจัดการธุ รกิ จ (Managerial
Implications) ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลัน่ กรองโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาที่ เกี่ ย วข้องเพื่อลงตี พิม พ์เผยแพร่ ใ นวารสาร และจะต้องเป็ นบทความที่ แสดงให้เห็ นถึ ง
คุณภาพทางด้านวิชาการและประโยชน์ทางด้านวิชาการและธุ รกิจดังกล่าวข้างต้น
วารสารการจัดการธุ รกิจมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business Management)
จะครอบคลุ มเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับการจัดการธุ รกิ จในสาขาที่ เกี่ ยวข้องต่อไปนี้ (อาจรวมถึ งหัวข้อ
อื่น ๆ ที่ไม่กาหนดในที่น้ ี) เช่น
- การบัญชี
- การตลาด
- การเงินและการธนาคาร
- การจัดการการปฏิบตั ิการและการผลิต
- การจัดการทัว่ ไป
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ
- การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์
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- การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- การจัดการการท่องเที่ยว

- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการการโรงแรม

สาหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการธุ รกิ จมหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha
Journal of Business Management) จะต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรื ออยู่
ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิ ทธิ์ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูส้ ่ ง
บทความโดยตรง
กาหนดการตีพมิ พ์
เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม ถึง เดือน ธันวาคม

ข้ อกาหนดของบทความต้ นฉบับและรู ปแบบในการเขียนบทความ (Manuscript
Requirements and Style Guide for Authors )
บทความที่จะส่ งควรจะมีความกระชับและได้ใจความชัดเจน นอกจากนี้ผสู ้ ่ งบทความ
จะต้องเขียนบทคัดย่อ (ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 150 คา และ ไม่ควรเกิน 250 คา) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผูส้ ่ งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ตน้ ฉบับ เช่น ตัวสะกด ตัวอักษร
วรรคตอน และความเหมาะของการใช้ภาษา และผูส้ ่ งบทความควรจะกาหนดประเภทของบทความ
ให้ชดั เจนว่าเป็ นบทความวิชาการหรื อบทความวิจยั โดยบทความทั้ง 2 ประเภทมีองค์ประกอบดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอให้ชดั เจนและมี
ลาดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้ชดั เจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์และ
เสนอประเด็นอย่างสมบูรณ์
2. บทความวิจัย ควรให้มีการนาเสนอการวิจยั และผลที่ได้รับอย่างเป็ นระบบโดยควรมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
บทนา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสาคัญและที่มาของปั ญหาวิจยั หรื อที่มาของ
มูลเหตุของ การเขียนบทความ พร้อมทั้งเสนอ ภาพรวมของบทความ รวมถึงนิยามศัพท์เฉพาะ
วัตถุประสงค์ (objective) ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการศึกษาวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ชี้แจงความเชื่อมโยงตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม นการทาวิจยั
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ทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ที่ครอบคลุมทฤษฎีและบทความที่ผวู้ จิ ยั ใช้
ในการทาวิจยั นี้
ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) ที่อธิ บายถึงระเบียบวิธีวิจยั ที่ใช้ในการ
ดาเนินการวิจยั นี้ตามประเภทของบทความวิชาการรวมถึงการเก็บข้อมูลหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการทา
วิจยั อย่างชัดเจน
ผลการวิจัย (Research finding) เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั อย่างชัดเจนตามหัวข้อ
ที่ได้ศึกษา
อภิปรายผล (discussion) เป็ นการอภิปรายผลของงานวิจยั และประเด็นสาคัญที่ได้จาก
การศึกษารวมถึงประโยชน์ท้ งั ทางด้านทฤษฎีและเชิงการนาไปใช้ในการบริ หารธุ รกิจ
ผูท้ ี่ ประสงค์จะส่ งบทความจะต้องเขี ยนชื่ อและสถานที่ ท างานหรื อสถานศึ กษารวมทั้ง
ข้อมูลที่ติดต่อได้ไว้ในส่ วนที่แยกออกจากบทความ

การตั้งค่ าหน้ ากระดาษ
พิมพ์ดว้ ยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว ระยะบรรทัด 1 เท่า (Single space) พร้อมระบุ
เลขหน้าตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว
ชื่อบทความ
ใส่ ชื่อบทความเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้อกั ษร Angsana New ขนาด 20
พอยต์ ตัวหนากึ่งกลางหน้ากระดาษ
ชื่ อผู้เขียน
ใส่ ชื่ อ -สกุ ล ผู้เ ขี ย น ทั้ง ในรู ป แบบภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยไม่ ใ ช่ ค าน าหน้า
ตาแหน่ง ยศ
บทคัดย่อ
บทคัดย่อต้องเขียนเป็ นภาษาไทยและอังกฤษ โดยมี ความยาวไม่น้อยกว่า 150 คา และ
ไม่เกิน 250 คา
- ภาษาไทย ให้พิมพ์คาว่า “บทคัดย่อ” ใช้อกั ษร Angsana New ขนาด 18 พอยต์ ตัวหนา
กึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อเรื่ องบทคัดย่อใช้อกั ษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์
- ภาษาอังกฤษ ให้พิมพ์คาว่า “Abstract” ใช้อกั ษร Times New Roman ขนาด 14 พอยต์
ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ เนื้อเรื่ องบทคัดย่อใช้อกั ษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์
เนือ้ หา
หัวเรื่อง
- ภาษาไทย ใช้อกั ษร Angsana New ขนาด 18 พอยต์ตวั หนา หัวเรื่ องย่อยใช้
Angsana New ขนาด 16 พอยต์ตวั หนาชิดขอบซ้ายของกระดาษ
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- ภาษาอังกฤษ ใช้อกั ษร Times New Roman ขนาด 14 พอยต์ตวั หนา หัวเรื่ องย่อย
ใช้ Times New Roman ขนาด 12 พอยต์ตวั หนาชิดขอบซ้ายของกระดาษ
เนือ้ เรื่องของบทความ
- ภาษาไทย ใช้อกั ษร Angsana New ขนาด 16 พอยต์
- ภาษาอังกฤษ ใช้อกั ษร Times New Roman ขนาด 12 พอยต์
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ผูส้ ่ งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นโดยจัดให้อยูใ่ นรู ปแบบดังต่อไปนี้
ภาษาไทย ใช้ (ชื่อผูเ้ ขียนบทความ, /ปี ที่พิมพ์)
เช่น (นารี รัตน์ สังวรวงษ์พนา, 2548) หรื อ เกตุสุเดช กาแพงแก้ว (2547)
ในกรณี ที่ผแู ้ ต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไปใช้
(ดารงและคณะ, 2550) หรื อ ดารงและคณะ (2550)
ภาษาอังกฤษ ใช้ (Surname,/ Year)
เช่น (Organ, Podsakoff, & Mackenzie, 2005) หรื อ Morgan & Hunt (1994)
ในกรณี ที่ผแู ้ ต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไปใช้
(Paul et al., 1999) หรื อ Paul et al. (1999)
สาหรับส่ วนของการอ้างอิงเอกสารท้ายบทความควรยึดตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
การอ้างชื่อบทความในวารสาร
- ภาษาไทย ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./( ปี ที่พิมพ์)./ ชื่อบทความ./ ชื่ อวารสาร,/ปี ที่ หรื อเล่ ม
ที่ / (ฉบับที่ (ถ้ามี)),/ เลขหน้า. เช่น
มะลิ ว รรณ โคตรศรี . (2548). การพัฒ นาโมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ ข อง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3. วารสารวิจัยและ
วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 3(1), 32-48.
- ภาษาอังกฤษ Surname, initial./ (Year). /title/. journal name, / volume/
(Month),/page number. เช่น
Foster, W.P. (2004). The decline of the local a challenge to educational leadership.
Education Administration Quarterly, 40(2), 176-191.
การอ้างชื่อหนังสื อ
- ภาษาไทย ชื่ อผูเ้ ขียน./ (ปี ที่พิมพ์)./ ชื่ อหนังสื อ / (ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี))./สถานที่พิมพ์:/
สานักพิมพ์. เช่น
ทิพย์วรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์. (2548). องค์ การแห่ งความรู้ : จากแนวคิ ดสู่ การปฏิ บัติ.
กรุ งเทพฯ: แซทโฟร์ พริ้ นติง้ .
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- ภาษาอังกฤษ Surname, initial./ (publication date). /book title in italics. /place of
publication:/ publisher name เช่น
Burgelman, R.A., Grove, A.S., & Meza, P.E. (2006). Strategic dynamics: Concept
and cases. Singapore: McGraw Hill/Irwin.

การพิจารณาและประเมินบทความ (Editorial and review process)
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิ การและ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาที่ เกี่ ย วข้องเพื่อทาการกลัน่ กรองและตรวจสอบคุ ณภาพของบทความโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1: กองบรรณาธิ ก ารจะแจ้ง ให้ผูส้ ่ ง บทความทราบเมื่ อกองบรรณาธิ ก ารได้รับ
บทความเรี ยบร้ อยตามข้อกาหนดของการส่ งบทความ จากนั้น กองบรรณาธิ การจะตรวจสอบของ
หัวข้อและเนื้ อหาของบทความถึ ง ความเหมาะสมกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องวารสารการจัดการธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Journal of Business Management)
ขั้นที่ 2: ในกรณี ที่กองบรรณาธิ การพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็ นบทความที่เหมาะสม
ก็จะดาเนิ นการส่ งบทความให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิในสาขาที่เกี่ ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพของบทความ
โดย ผูท้ รงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผูส้ ่ งบทความในกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองนี้
(Double-blind process) และผูท้ รงคุณวุฒิจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าบทความอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่จะ
ลงตี พิมพ์ จากนั้นกองบรรณาธิ การจะตัดสิ นใจว่าบทความนั้น ๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารการ
จัดการธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยบูรพาหรื อควรที่จะส่ งให้กบั ผูส้ ่ งบทความนากลับไปแก้ไขก่อนพิจารณา
อีกครั้งหนึ่งหรื อปฎิเสธการลงตีพิมพ์ โดยอิงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
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