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1. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal)  เปิดรับบทความ                      

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีก าหนดการออกวารสารปีละ 2 ฉบับ                
ในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 

NIDA Business Journal welcomes both Thai and English article.                         
The publishing date is in May and November. 
 

2. เร่ืองท่ีจะส่งมาเพื่อพิจารณาต้องเป็นงานวิชาการด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์              
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์การบริหารจัดการ  

This journal publishes original research papers on all aspect of business 
administration, economics, human resource management, and 
management sciences. 
 

3. บทความท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) 
ท่ีประกอบด้วย 
• บทน าและวัตถุประสงค์ 
• การทบทวนวรรณกรรมหรือการสังเคราะห์สาระท่ีเกี่ยวข้อง 
• ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีด าเนินการวิจัย (ลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ

วิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล) 
• ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย 
• การอภิปรายและสรุปผล 



รวมถึงบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทวิจารณ์บทความ                      
(Article Review) 

The submitted research article must contain the followings: 
Introduction and objectives 
Literature Review 
Research Methodology 
Analysis and Results 
Discussion and Conclusion 

 
4. บทความท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ต้องจัดท าโดยผู้เขียนที่มีความรับผิดชอบ 

และจรรยาบรรณการวิจัยอย่างเหมาะสม และจะไดร้ับการประเมินจาก       
กองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความอย่างน้อย 2 คน (Double-Blind 
Peer Review) จากภายในและภายนอกสถาบัน โดยผลการพิจารณาจาก                 
กองบรรณาธิการถือเป็นส้ินสุด 

This journal follows a double-blind reviewing procedure and is strictly 
committed to upholding the research and publication ethics. The journal 
may use software to screen for plagiarism. The editorial board’s decision 
upon the acceptance of the article shall be final. 

 
5. บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ท่ีใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอ              

เพ่ือพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น ท้ังนี้สาระและความคิดเห็นท่ีปรากฏ              
ในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 

Submission of a manuscript has not been published before and is not 
under consideration for publication anywhere else. The author will be 
held responsible for false statements or failure to fulfill the journal 
guidelines. The publisher will not be held legally responsible should 
there be any claims for compensation. 

 
6. บทความต้องมีองค์ประกอบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน  

ทุกค าส าคัญ หรือ Keywords จ านวน 3-5 ค า และบทคัดย่อ ความยาวระหว่าง         
150-250 ค า พร้อมระบุต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้าม)ี คุณวุฒิสูงสุด และสถานท่ีท างาน 
ของผู้เขียนทุกคน 



The article should include (both in Thai and English language): 
• The article title (concise and informative) 
• The name(s) of the author(s) 
• The academic title(s), affiliation(s) and address(es) of the author(s) 
• Keywords (3 to 5 keywords for indexing purposes. 
• Abstracts (150-250 words) 
 

7. ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษ A4 แบบหน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 25 หน้า                        
ใช้อักษร TH SarabunPSK ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับ 1 ชุด ส่งให้กอง
บรรณาธิการวารสารทางไปรษณีย์ หรือ                                                                  
E-mail: nidabusinessjournal@yahoo.com 

Manuscripts should be submitted in Word 
• The article title (concise and informative) 
• The name(s) of the author(s) 
• The academic title(s), affiliation(s) and address(es) of the author(s) 
• Keywords (3 to 5 keywords for indexing purposes. 
• Abstracts (150-250 words) 
 

8. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA Style เรียงล าดับตัวอักษร 

ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง 

หนังสือ 
ชื่อผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์) ชื่อเรื่อง 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). การวิเคราะห์สถิติชั้นสูง SPSS. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

บทความในวารสาร 
ชื่อผู้เขียน (ปีท่ีพิมพ์) ชื่อบทความ 
ปีเตอร์ รักธรรม. (2554). รูปแบบในการด าเนินธุรกิจระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ของประเทศไทย เพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าร่วมสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน, วารสาร
บริหารธุรกิจ, ฉบับท่ี 78 (กรกฎาคม-กันยายน), หน้า 129-139. 

  

mailto:nidabusinessjournal@yahoo.com


เว็บไซต์/แหล่งข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 
ชื่อผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์) ชื่อเรื่อง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2552). คู่มือการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai 

(Going Public Guide) : 1-36 สืบค้นวันท่ี 8 มีนาคม 2557 จาก 
http://www.set.or.th/th/products/listing/files/Going_Public_Guide.pdf 

 
จากแหล่งอ่ืนๆ 
ชื่อผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์) ชื่อเรื่อง 
นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน. (2554). 10 ปีข้างหน้าจีนยังคงเป็นผู้น าเข้ายางธรรมชาติรายใหญ่. 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคใต้. 1-2. 
 
Create a bibliography, in-text citations and a title page in APA format. 

Examples: 

Book 
Hofstede, Geert; Hofstede, Gert Jan (2005). Cultures and organizations: 

software of the mind (Revised and expanded 2nd ed.). New York: 
McGraw-Hill 

Periodicals 
Ailon, G. (2008). Mirror, mirror on the wall: Culture’s Consequences in a 

value test of its own design. The Academy of Management Review’ 
October 2008, 33(4): 885-904. 

Website/Electronic format 
Jongwisarn, R. (2005). “Study of Leadership and New Direction of SMEs 

Entrepreneur” Retrieved May 27, 2011, from http://www.trf.or.th/ 
research/abstract.asp?PROJECTID= MRG4780112 

Others 
Theptaranont, K, (2005). “Relationship between Intrinsic and Extrinsic 

motivation Entrepreneurial Orientation with SMEs’ Operation”. 
Kasetsart University 

 
 



 
9. ส าหรับการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยให้มีการเพ่ิมรายการอ้างอิงโดยการแปลรายการอ้างอิง

ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษ (Translated Thai Reference) 

ตัวอย่ำงกำรอ้ำงอิง 
ชื่อผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์) ชื่อเรื่อง 
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย. (2558). การศึกษาเปรียบเทียบและส ารวจมิติทางวัฒนธรรมใน

บริบทประเทศไทย และกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก. วารสารบริหารธุรกิจ 
นิด้า, ฉบับท่ี 16, (พฤษภาคม), หน้า 60-81. 

Important: All references in Thai must be translated into English to 
comply with the international database. 

Example: 
Chat-uthai, M. (2015). A comparative study and cultural survey in Thailand 

and Asia Pacific Countries. NIDA Business Journal, Vol. 16 (May), 
pp 60-81. 

 
10. กองบรรณาธิการและผู้ประเมินขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาบทความท่ีไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน 

รวมท้ังไม่มีข้อผูกมัดท่ีจะต้องตีพิมพ์ทุกบทความท่ีเสนอเข้ามาพิจารณา 

The Editorial Board reserves the right to reject manuscripts that do not 
comply with the above-mentioned guidelines and is not obliged to 
publish all submissions whatsoever. 

  



สถำนทีต่ิดต่อ 

กองบรรณำธิกำร 

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะป ิกรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท ์02-7273935, 02-7273949 
โทรสาร 02-3743282, 02-3753924 
 
Contact the Editorial Board: 

NIDA BUSINESS SCHOOL 
8 Floor, Boonchana Atthakor Building 
118 Seri Thai Road, Klong-Chan, 
Bangkapi Bangkok 10240 
Tel 02-7273935, 02-7273949 
Fax 02-3743282, 02-3753924 


