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หลักเกณฑ์และรูปแบบการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ สาหรับวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยที่มีคุณภาพแสดงถึงคุณค่าทางวิชาการ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Contributions) และเชิงการบริหารจัดการ (Managerial Contributions)
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่แวดวงวิชาการและสังคม ในการเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เชิงบริหารธุรกิจในแขนง
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่ าง คณาจารย์ นักวิชาการ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และประชาชน
เนื้อหาและขอบเขต
1. บทความวิจัย เชิงปริมาณหรือแบบผสานวิธี( Mix Method) อันเป็นผลงานที่เกิด จากงานวิจัย ทางด้า น
บริห ารธุร กิจ โดยมีก ระบวนการที ่ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บวิธ ีว ิจ ัย ที ่น าไปสู ่ก ารสร้ า งความรู้ ใ หม่ ที่ มี ก ารอธิ บ าย
กระบวนการหรือระเบียบวิธีวิจัยได้ชัดเจนบนพื้นฐาน ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น
2. เป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ(เชิงทฤษฎี หรือการนาไปใช้ประโยชน์
ต่อองค์การ ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ หรือเชิงการบริหารจัดการ ในวงกว้าง ไม่เป็นงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง)
การพิจารณาบทความ
บทความที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาขั้ น ต้ น จากกองบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ท ยาการจั ด การสมั ย ใหม่ จ ะถู ก ส่ ง
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์ และทา
การตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึง รูปแบบการจัดพิมพ์ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของวารสาร รวมถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไข กองบรรณาธิการจะส่งคืนให้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะเบื้องต้น และให้ส่งกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความฉบับแก้ไข จะดาเนินการส่งบทความเพื่อทาการกลั่นกรองต่อไปโดยจะ
ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 2 คนต่อบทความ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้
ส่งบทความ (Double-blind peer review)

Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 149

3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรนาลงตีพิมพ์ หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนากลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
รูปแบบและแนวการเขียนบทความวิจัย
1. การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ สามารถเสนอให้พิจารณาได้ทั้งบทความภาษาไทย หรื อ ภาษาอั งกฤษ ความ
ยาว 10-15 หน้ า กระดาษ A4 (รวมรายการอ้างอิง) ตั้งแต่หน้า 16 เป็นต้นไปทางวารสารจะคิดค่าธรรมเนียม หน้าละ
200 บาท
- ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์หนา เฉพาะชื่อเรื่อง
- ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 พอยต์ เฉพาะเนื้อหา อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมปิ ระกอบโดย
ทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจากัด 10-15 หน้า
- การตั้งค่าหน้ากระดาษสาหรับการพิมพ์ระยะห่างจากขอบกระดาษ
1. ด้านบนและด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร
2. ด้านล่างและด้านขวา 2.54 เซนติเมตร
2. การส่งบทความ ให้ผู้เขียนส่งบทความต้นฉบับโดยบันทึกเป็นไฟล์ *.pdf (เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ
พิมพ์) ผ่านระบบการรับบทความออนไลน์ www.mgts.lpru.ac.th/journal ซึ่งผู้เขียนต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถนาส่งบทความออนไลน์ได้ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนนี้ห้ามผู้เขียนชาระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ก่อน
โดยเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับแจ้งจากทางฝ่ายบริหารจัดการวารสาร
3. กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาบทความในเบื้องต้นและอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไข และส่งกลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ จึงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา เมื่อบทความได้รับการปรับหรือแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะไว้อย่างสมบูรณ์ จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
วารสารฯ จึงจะพิจารณาให้ตีพิมพ์ได้ ซึ่ งผู้เขียนจะต้องส่งไฟล์บทความทั้งในรูปแบบนามสกุล *.doc หรือ *.docx และ
*.pdf
4. องค์ประกอบของบทความวิจัย ผู้เขียนไม่ต้องใส่ลาดับเลขในแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
4.1 ชื่อบทความ (Title)
บทความภาษาไทย ให้กาหนดชื่อให้ใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีความกระชับ สามารถ
สื่อจุดประสงค์การวิจัยได้อย่างชัดเจน และต้องมีชื่อบทความภาษาอังกฤษ(ให้ขึ้นต้ นตัว พิมพ์ใ หญ่ทุ กคาและไม่ให้ใช้ตัว
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง)
บทความภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกาหนดชื่อบทความเป็นภาษาไทย
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4.2 ชื่อผู้เขียน (Author)
บทความภาษาไทย ระบุชื่อ นามสกุล และสังกัด ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับ
และลงเครื่องหมาย (*) เฉพาะผู้เขียน ตามด้วยชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ email address ในเชิงอรรถท้าย
หน้า (ในส่วนหมายเลขโทรศัพท์ และ email address จะไม่ปรากฏในบทความเมื่อตีพิมพ์)
บทความภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกาหนดชื่อผู้เขียนเป็นภาษาไทยโดยให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวอักษร
แรกของชื่อและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลขกากับตามลาดับและลงเครื่องหมาย (*) เฉพาะผู้เขียน ตาม
ด้วยชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ email address ในเชิงอรรถท้ายหน้า (ในส่วนหมายเลขโทรศัพท์ และ email
address จะไม่ปรากฏในบทความเมื่อตีพิมพ์)
4.3 บทคัดย่อ (Abstract)
บทความภาษาไทย ประกอบด้วย บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กาหนดความยาวไม่เกิน 15
บรรทัด(ภาษาไทย) และไม่เกิน 300 คา(ภาษาอังกฤษ) โดยให้สรุปเนื้อหาของบทความทั้งหมดให้เข้าใจที่มาของการวิจัย
วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินการวิจัยโดยย่อได้ เช่น ลักษณะประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประเภท ของตัวแปร การวัดตัวแปร และ
การใช้วิธีการทางสถิติ ผลการวิจัยรวมถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ (ถ้ามีการทดสอบ) วิธีการนาไปใช้ประโยชน์ โดยให้มี
ความหมายเหมือนเหมือนกัน
คาสาคัญ (Keywords) ให้ระบุได้ 3-5 คา ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทความที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ
บทคัดย่อภาษาไทย รวมถึง Keywords ด้วย
4.4 เนื้อหาของบทความวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.4.1 บทนา
1) ชี้ให้เห็นความสาคัญของงานวิจัยที่ทา เขียนให้สั้น กระชับ ไม่ควรเกิน 20 -25 บรรทัด
2) ค้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีผู้ใดทางานวิจัยในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร (อ้างอิง)
4.4.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ระบุแนวทางการวิจัย จุดประสงค์ ให้เขียนเป็นความเรียงหรือจัดลาดับความสาคัญแล้วเรียงเป็น
หัวข้อ
4.4.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง ควรประกอบด้วย
1) ทฤษฎี/ แนวความคิด /คาอธิบายตัวแปร/เอกสาร หรืองานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง/
สมมติฐานการวิจยั ( ให้แทรกในการทบทวนวรรณกรรมแต่ละตัวแปร โดยไม่ต้องแยกหัวข้อสมมุติฐานการวิจัยออกมาเป็น
หัวข้อหลัก)/กรอบแนวความคิด
2) การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่อ้างอิงต่อจากงานคนอื่น เช่น
(อ้างใน นพชัย สินสุนทร,2017)
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4.5 ระเบียบวิธีการวิจยั
อธิบายวิธีดาเนิน โครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการ ระบุของเขตของการวิจัย วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่า งให้ชัดเจน
เครื่องมือที่ใช้วัด และคุณภาพของเครื่องมือ ในลักษณะที่หากมีผู้อื่นต้องการทาวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่าน
และนาไปปฏิบัติได้
4.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.7 ผลการวิจัย
อธิบายผลที่เกิดจากการวิจัยโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง
4.8 สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา หรือผลการทดสอบสมมุติฐาน และอ้า งอิง ให้เ ห็น ว่า การดาเนิน งานดังกล่า วได้ สร้างองค์
ความรู้ ใ หม่ นวั ต กรรมหรื อ ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ แ ก่ พื้ น ที่ องค์ก ร ชุม ชน สัง คมและประเทศชาติอ ย่า งไรและอธิ บาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม หรืออภิปรายเหตุผลเพื่อสนับสนุน ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ที่ได้กาหนดไว้ ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องจากสาเหตุใด
4.9 ข้อเสนอแนะทิศทางของงานวิจัยในอนาคต
4.9.1 ข้อเสนอแนะที่จะทาให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น หรือ สิ่งที่จะทาให้ข้อจากัดในงานวิจัย
ครั้งต่อไปลดลง
4.9.2 การนาเสนอแนวทางหรือหัวข้อการศึกษาที่สามารถศึกษาต่อไปในอนาคต
4.10 รายการอ้างอิง
4.10.1 การเขียนรายการอ้างอิง ห้ามใช้ชื่อ ย่อสาหรับ การอ้างอิงวารสาร/ วิทยานิพนธ์
4.10.2. รายการอ้างท้ายบทความ ที่เป็นวารสาร หรือหนังสือ จะต้องปรากฎเลขหน้า ทุกรายการ และเป็น
รูปแบบเดียวกัน
* ภายในบทความ หากมีภาพหรือตารางประกอบ จะต้องระบุชื่อภาพหรือตารางประกอบ ไว้บริเวณกึ่งกลางด้านบนบนของภาพ
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