คำแนะนำกำรส่งบทควำม
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา เป็ นวารสารระดับชาติซึ่ งมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เผยแพร่และถ่ ายทอด

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อมูลเบื้องต้นของวำรสำร
1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา เป็นวารสารราย 6 เดือน (2ฉบับ/ปี) โดยมีกาหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
2. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนาจัดพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการ สาหรับคณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา
นโยบำยพิจำรณำกลั่นกรองบทควำม
1. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนารับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย
(Research Article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ขอบเขตของวารสารการวิจยั การบริหารการพัฒนา จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ
ด้านการจัดการอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหาร
การศึกษา ด้านจิตวิทยาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยการบริหารการพัฒนา
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review)
กระบวนกำรพิจำรณำกลั่นกรองบทควำม
บทความที่จ ะได้รับ การพิจ ารณาตีพิม พ์จ ะต้องผ่านกระบวนการพิจ ารณาจากกองบรรณาธิการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพงาน
วิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ
จะดาเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 ท่าน
ประเมิ นคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมจะลงตีพิม พ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้
ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Peer Review)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ท รงคุณ วุฒิ ว่าบทความนั้นๆควรนาลงตีพิม พ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่ อนส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการตีพิมพ์
1. ข้อกำหนดต้นฉบับ
1.1การจัดพิมพ์ต้นฉบับ ผลงานที่เสนอพิจารณาตีพิมพ์ควรมีความยาวประมาณ 10-15 หน้ากระดาษ
A4 บทความภาษาไทยพิ มพ์ ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point บทความภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point
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ข้อกำหนดในกำรเตรียมต้นฉบับบทควำม
➢ ขนำดกระดำษ A 4
➢ กรอบของข้ อควำม ในแต่ ล ะหน้ าให้ มี ข อบเขตดั งนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.5 นิ้ ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
➢ หมำยเลขหน้ำ ให้ใส่ไว้ในตาแหน่งด้านขวาตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
➢ ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 point
➢ ตัว อั ก ษร การจั ดพิ ม พ์ ต้น ฉบั บ ผลงานที่ เ สนอพิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ค วรมี ค วามยาวประมาณ 10-20
หน้ากระดาษ A4 บทความภาษาไทยพิม พ์ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอัก ษร 16 Point
บทความภาษาอั งกฤษ พิม พ์ด้วย ด้วย Font THSarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 Point และพิม พ์
ตามที่กาหนดดังนี้
➢ ขนาดกระดาษแยกเป็นสองคอลัมน์
รำยกำร
ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ (Title)
ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน
ชื่อบทคัดย่อ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย
คาสาคัญ (Keywords)
ใช้ ตั วอั ก ษรภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
เนื้อหาบทความ
หัวข้อใหญ่
หัวข้อรอง
เนื้อหา
ข้อความในภาพและตาราง
ข้อความอ้างอิง (ด้านล่าง)

ลักษณะตัวอักษร
รูปแบบกำรพิมพ์
ภ าษาไท ย ภ าษาอั ง กฤ ษ กาหนดตรงกลาง, ตัวหนา
(ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
ตัวหนา
กาหนดริมขวา
(ไม่ ต้ อ งระบุ ต าแหน่ ง การ
พิมพ์หรือคานาหน้าชื่อ)
ตัวปกติ
ด้านล่างการอ้างอิง
ตัวหนา
กาหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

ขนำดตัวอักษร
ขนาด 18 point,

ตัวธรรมดา
ตัวหนา สาหรับหัวข้อ
ตัวปกติ สาหรับเนื้อหา
*ประมาณ 4-5 คา

ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
กาหนดชิดชอบซ้าย

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ตัวหนา
ตัวหนา
ตัวปกติ
ตัวปกติ
ปกติ

กาหนดชิดซ้าย
ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
-

ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 16 point
ขนาด 14 point
ขนาด 14 point

ขนาด 14 point
ขนาด 14 point
ขนาด 16 point

2. ส่วนประกอบของบทควำม
1. บทควำมวิชำกำร หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนาเสนอให้ชัดเจนและมีลาดับ เนื้อหาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมี การใช้ท ฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูร ณ์
โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่าง)
1.1 ชื่อเรื่อง (Title)
1.2 บทคัดย่อ (Abstract) สรุป เนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทั้ งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่ อน ให้มี จ านวนคาควรอยู่ระหว่าง 200-300 คาควรเป็ นบทคัดย่อที่ สั้ น
ใช้คาได้กระชับและให้สาระสาคัญตรงประเด็น
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1.3 คาสาคัญ (Keywords) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นใน
ระบบฐานข้อมูลทั้ง
1.4 บทนา (Introduction) เป็นส่วนแนะนาและปูพื้นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านทราบข้อมูล เบื้องต้นของ
เนื้อหารวมทั้งระบุ ถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
1.5 เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นย่อยๆ
และมีการจัดเรียงลาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
1.6 สรุป(Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดย
มีการสรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
1.7 เอกสารอ้ างอิง (Reference) เขียนบรรณานุก รมในรูป แบบAPA (American Psychological
Association)
2. บทควำมวิจัย ควรมีการนาเสนอผลการวิจัยทีไ่ ด้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
21. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและ
ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2.2 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ไม่ต้องระบุตาแหน่งหรือคานาหน้าชื่อแต่ให้ระบุงานประจาและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ
2.3 บทคั ดย่ อ (Abstract) ควรมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยเขี ยนเป็ น ภาษาไทยก่ อ น
ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด (การเขียนบทคัดย่อ คือการสรุปสาระสาคัญ ของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์
วิธีการ และผลการวิจัย)
2.4 คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาที่เป็นคาสาคัญของเนื้อหาเหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็นคาค้นใน
ระบบฐานข้อมูล
2.5 บทนา (Introduction) เป็นการอธิบายถึงที่มาและความสาคัญของปัญหา และเหตุผลที่นาไปสู่
การวิจัยมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.6 วัตถุประสงค์ (Research Objectives) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
2.7 วิธีการวิจัย (Research Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดาเนินการวิจัย
อย่างละเอียดและชัดเจน
2.8 ผลการวิจัย (Results) เสนอผลการวิจัยที่ตรงประเด็นตามลาดับขั้นของการวิจัย
การใช้ตารางหรือแผนภูมิไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิโดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบ
อย่างชัดเจน
2.9 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลัก
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจั ย
2.10 สรุป (Conclusion) สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนาผลการวิจัย
นั้นไปใช้ประโยชน์
2.11 เอกสารอ้ างอิ ง (Reference) เขี ยนบรรณานุ กรมในรูปแบบของ APA (American Psychological
Association)
3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
วารสารการวิ จั ย การบริ ห ารการพั ฒ นา ใช้ รู ป แบบการอิ ง ของ APA (American Psychological
Association)
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3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In text citation)
ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)
ภาษาไทย
(ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า)
ภาษาอังกฤษ
(นามสกุล, ปี ค.ศ.)
3.2 อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ตำรำ เอกสำร)
กรณีผู้แต่งคนเดียว
การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย) หรือนามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วย
เครื่องหมาย (,) ปีที่พิมพ์ เครื่องหมาย (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงใส่ไว้ในวงเล็บท้ายข้องความที่
อ้างอิง เช่น
(กิ่งกาน แก้วดี, 2556, หน้า 64)
กรณีที่สรุปเนื้อหำมำหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า
เช่น
(กิ่งกาน แก้วดี, 2556)
กรณี ที่ผู้แ ต่งใช้ ฐำนันดรศักดิ์ บรรดาศัก ดิ์ สมณศักดิ์ นาหน้าให้คงไว้เหมื อนที่ป รากฏในหน้า
หนังสือ
เช่น
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2556)
กรณีผู้แต่งมียศทำงทหำร ตำรวจ ตำแหน่งทำงวิชำกำร คาเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่
เช่น ศาสตราจารย์กุลพล แสงจันทร์ เป็น
(กุลพล แสงจันทร์, 2556)
กำรอ้ำ งอิงเอกสำรหลำยเรื่อง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียนชื่อผู้แต่งครั้งเดียว แล้วเรียงปีที่
พิมพ์จากน้อยไปหามาก
เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, 2556; 2557)
กรณีผู้แต่ง 2 คน
กรณีผู้แต่ง 2 คน ให้เขียนชื่อ ผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยเครื่องหมาย (,) เว้นวรรคหนึ่ง ตามด้วย
“และ” ไม่เว้นวรรค ตามด้วยผู้แต่งคนที่ 2
เช่น
(กิ่งกาน แก้วดีและประยงค์ ยิ่งยืน,(2556)
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เว้นหนึ่งวรรคตามด้วย
ตัวอักษรชื่อต้น ชื่อกลาง (ถ้ามี) และเครื่องหมายมหัพภาค (.) ตามด้วยเครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค
ตามด้วยชื่อสกุลคนที่ 2 แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
(William, R., & Sales, B. D., (2008)
กรณีผู้แต่ง 3-6 คน
ชาวไทยใช้ชื่อ ชื่อสกุล คั่นเครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรคหน้าผู้แต่งทุก คน และใช้คาว่า
“และ” โดยไม่เว้นวรรค หน้าผู้แต่งคนสุดท้าย
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เช่น
(กุลพล แสงจันทร์, เกียรติขจร เจริญยิ่ง, และสมหญิง ใจซื่อ. (2544).
กรณีชาวต่างประเทศให้เขียนชื่อสกุล ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน เว้นหนึ่ง
วรรคตามด้วยตัวอั ก ษรชื่อ ต้น ชื่อ กลาง (ถ้ามี ) และใช้เครื่องหมาย “&” และเว้นหนึ่งวรรค หน้าผู้แต่ง คน
สุดท้ายแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาค (.) ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นแล้วใส่จุด
เช่น
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, D. (2009).
กรณีผู้แต่งเป็นสถำบัน
ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดับสูงก่อน และตามด้วยหน่วยงานระดับรอง ลงมา
เช่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, บัณฑิตวิทยาลัย, 2560)
เอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง
ให้ลงชื่อแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เช่น
(การพัฒนา, 2556, หน้า 29)
กรณีไม่ใช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือบรรณำธิกำร
ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) และบอกต่อท้ายว่าเป็น “ผู้รวบรวม”
“ผู้เรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล”
เช่น
(โกวิท รักชาติ, บรรณาธิการ, 2556)
(Shah & Ratcliffe, editor, 2009)
อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกโสตทัศนวัสดุ
ให้ล งรายการชื่อ ผู้รับ ผิดชอบหรือผู้ผ ลิต ตามด้วยเครื่องหมายจุล ภาค (,) ปีที่ ผ ลิต ตามด้วย
เครื่องหมายมหัพภาคคู่ (:) และลักษณะของโสตทัศนวัสดุ
เช่น
(กระทรวงสาธารณสุข, 2556: CD-ROM)
กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกระบบสำรสนเทศออนไลน์ (WWW.)
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้น
ข้อมูล
เช่น
(มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2556)
(Suan Sunandha Rajabhat University), 2013)
4. กำรเขียนบรรณำนุกรม
4.1 หนังสือ
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.2 บทควำมวำรสำร
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่. หน้าแรก-หน้าสุดท้ายที่อ้างถึง
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-วำรสำรสืบค้นจำกฐำนข้อมูลไทย
ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย, ค้นเมื่อ วัน
เดือน ปี, จาก URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล
4.3 รำยงำนกำรประชุม
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่ประชุม). ชื่อเรื่อง. วัน เดือน พ.ศ.(หน้า). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์.
4.4. วิทยำนิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิ มพ์). ชื่อ วิทยานิพนธ์. ระดับ วิทยานิพนธ์ป ริญญามหาบัณฑิต สาขา คณะ ชื่อ
มหาวิทยาลัย, เมืองที่ตั้งมหาวิทยาลัย
4.5 บรรณำนุกรมจำกเว็บไซต์
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานเจ้าของเว็บ ไซต์. (ปีที่ เผยแพร่ข้อมูล ). ชื่อเรื่อง. ค้ นเมื่อ วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.,จาก htt://www.
4.6 บทควำมในนิตยสำร หรือ หนังสือพิมพ์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อคอลัมน์. (วัน เดือน ปี). ชื่อบทความ. ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า.
กรณีภำษำอังกฤษ จะใช้ว่า ปี,เดือน วัน (year, month day) และ p. หรือ pp.
4.7 กำรเขียนบรรณำนุกรมแผ่นพับ
ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่ผลิต. (ปี). ชื่อเรื่อง. [แผ่นพับ]. สถานที่ พิมพ์ : ผู้แต่งหรือหน่วยงานที่
ผลิต.
4.8 อ้ำงอิงจำกกำรสัมภำษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี/เดือน/วัน). ตาแหน่ง. สัมภาษณ์.
กำรส่งต้นฉบับ
ผู้เ ขีย นส่ง ไฟล์ ต้ นฉบั บ บทความ (Microsoft Word) และแบบฟอร์ม น าเสนอบทความเพื่ อ
พิจารณาตีพิมพ์ในช่องทางของวารสารระบบออนไลน์ (Online Submission) เท่านั้น
กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบือ้ งต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่าน
การพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของผู้ประเมินจากภายนอกเมื่อผลการประเมิน
ผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219
145

