คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
วำรสำรกำรจัดกำร
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สำนักวิ ชำกำรจัดกำร มหำวิ ทยำลัยวลัยลักษณ์
1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของวำรสำร
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ
บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์แ ละสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจ ัย
บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ หนังสือ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีส่ ร้างองค์ความรูใ้ หม่และมีคุณค่าทาง
วิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทงั ้ ในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบตั ไิ ด้อย่างกว้างขวาง
2. นโยบำยกำรจัดพิ มพ์และเผยแพร่
เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปี ละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน -ธันวาคม เริม่ ฉบับแรก เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ในแต่ละฉบับประกอบด้วยบทความวิจยั 6-10 เรื่อง และบทความวิชาการหรือบท
วิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเทีย่ ว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง
3. ข้อแนะนำทัวไป
่
1. ประเภทของผลงานทีร่ บั พิจารณาเผยแพร่ ได้แก่ บทความวิจยั บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ
2. ผลงานทีส่ ง่ พิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่ พิมพ์หรือสือ่ อืน่ ใดมาก่อนและต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของวารสารอืน่
3. ต้นฉบับทีส่ ง่ เผยแพร่ตอ้ งเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านัน้
4. ต้นฉบับต้องผ่านการกลันกรองโดยผู
่
ท้ รงคุณวุฒไิ ม่น้อยกว่า 2 ท่าน และได้รบั ความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
5. ผลงานทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ถอื เป็ นลิขสิทธิ ์ของวารสาร
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4. กระบวนกำรพิ จำรณำกลันกรอง
่
รับผลงานจากผูเ้ ขียน

ตรวจสอบเบือ้ งต้นและ
กาหนดผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่านต่อเรื่อง
ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณา
ผลงาน

แจ้งผลการพิจารณา

ผูเ้ ขียนปรับแก้

ตรวจสอบความถูกต้องจัดรูปแบบ
เพื่อเตรียมเผยแพร่พร้อมแจ้ง
กาหนดการเผยแพร่แก่ผเู้ ขียน

ผูเ้ ขียนตรวจสอบ

เผยแพร่ออนไลน์
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5. คำแนะนำในกำรเตรียมต้นฉบับ
การพิมพ์บทความต้องพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows หรือซอฟท์แวร์อ่นื ทีใ่ กล้เคียงกันบน
กระดาษขนาด A4 หน้าเดียว จัดรูปแบบเป็ น 2 คอลัมน์ โดยใช้แบบอักษร Browallia New ใส่เลขกากับหน้าทุก
หน้ายกเว้นหน้าแรก โดยระบุรายละเอียดดังนี้
5.1 ชือ่ เรือ่ งและชือ่ ผูว้ จิ ยั
1. ชือ่ เรือ่ งภาษาไทยและชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษ
2. ชือ่ ผูว้ จิ ยั ทุกคนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทีอ่ ยูห่ รือสังกัดของผูว้ จิ ยั และ E-mail
5.2 เนื้อหาของบทความวิจยั ให้มอี งค์ประกอบส่วนเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยกาหนดให้ไม่เกิน 300 คา พร้อมระบุคาสาคัญไม่เกิน 5 คา)
บทนา (ให้ระบุความสาคัญของสถานการณ์ทเ่ี ชือ่ มโยงสูป่ ระเด็นปญั หาการวิจยั )
วัตถุประสงค์
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และกรอบแนวคิดการวิจยั (ถ้ามี)
วิธกี ารดาเนินงานวิจยั (การได้มาของข้อมูล เครือ่ งมือวิจยั ประชากร การสุม่ ตัวอย่าง วิธกี ารวิเคราะห์
ข้อมูล)
ผลการวิจยั และอภิปรายผล (ให้แสดงผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ และอภิปรายเปรียบเทียบ)
ผลการวิจยั กับงานวิจยั อืน่ ๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง)
สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ (สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทัง้ เชื่อมโยงผลการวิจยั สู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอแนะเพือ่ นาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั )
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง (ยึดตามรูปแบบทีก่ าหนดโดยวารสาร)

5.3 กรณีบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือให้มอี งค์ประกอบส่วนเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (โดยกาหนดให้ไม่เกิน 300 คา พร้อมระบุคาสาคัญไม่เกิน 5 คา)
บทนา (ระบุความสาคัญ หรือสถานการณ์ขอ้ มูลประกอบ)
วัตถุประสงค์ (ระบุวตั ถุประสงค์ของบทความหรือขอบเขต)
บทวิเคราะห์ หรือผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
เอกสารอ้างอิง
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5.4 การพิมพ์
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า
2. ชื่อเรื่องวิ จยั ให้วางไว้ตาแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดีย่ ว เริม่ จากชือ่ เรือ่ งภาษาไทย
ขึน้ บรรทัดใหม่เป็ นชือ่ เรือ่ งภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร Browallia New ขนาด 18 point ตัวหนา
3. ชื่อผู้วิจยั และสถาบันให้พมิ พ์ไว้ใต้ชอ่ื เรือ่ งและอยูก่ ลางหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์เดีย่ ว ระบุทอ่ี ยู่หรือ
สังกัดอย่างละเอียดและระบุ E-mail โดยทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้แบบอักษร Browallia New
ขนาด 14 point ตัวหนา
4. ชือ่ ผูแ้ ต่งห้ามระบุคานาหน้านาม ตาแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสติ นักศึกษาใดๆ ทัง้ สิน้
5.5 ขนาดตัวอักษรและการเว้นวรรค
1. พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรรูปแบบ “Browallia New” เท่านัน้
2. ชือ่ หัวเรือ่ งภาษาไทย ใช้ตวั อักษร Browallia New ขนาด 14 point ตัวหนา ชือ่ หัวเรือ่ งย่อย ใช้
ตัวอักษร Browallia New ขนาด 14 point ตัวเอียง
3. การบรรยายต่างๆ ใช้ตวั อักษร Browallia New ขนาด 14 point ตัวธรรมดา สมการต่างๆ
ให้ใช้ตวั อักษรขนาด 14 point เนื้อเรือ่ งในแต่ละบรรทัดให้จดั เรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม
4. การลาดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรือ่ ง ให้ใส่เลขอารบิกกากับ เช่น 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยก็ให้
ใช้เลขระบบทศนิยมกากับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็ นต้น
5. ให้พมิ พ์โดยไม่เว้นบรรทัด เมือ่ จะขึน้ หัวข้อใหม่ให้เว้น 1 บรรทัด และจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์
ก่อนทีจ่ ะขึน้ คอลัมน์ใหม่หรือขึน้ หน้าใหม่ ห้ามเว้นทีเ่ หลือไว้ว่างเปล่า
6. ระยะห่างในแนวตัง้ เนื้อเรือ่ งในแต่ละบรรทัดให้จดั เรียงชิดซ้ายขวาอย่างสวยงาม
5.6 การจัดทารูปภาพ
1. รูปภาพ ตัวอักษรทัง้ หมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่า
ตัวอักษรในเนื้อเรือ่ ง
2. รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขและมีคาบรรยายใต้ภาพ หมายเลขและคาบรรยายรวมกันแล้ว
ควรจะมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด เช่นในการบรรยายภาพ “ ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง…..”
3. รูปลายเส้นจะต้องเป็ นเส้นหมึกดา ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็ นรูปขาวดาทีม่ คี วามคมชัด รูปสีอนุโลม
ให้ใช้ได้ และรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ และเพือ่ ความสวยงามให้เว้นบรรทัด
เหนือรูปภาพ 1 บรรทัด และเว้นใต้คาบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด

WMS Journal of Management
Walailak University

5.7 การเขียนสมการ
1. สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกากับอยูภ่ ายในวงเล็บ และเรียงลาดับทีถ่ กู ต้อง
ตาแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยูช่ ดิ ขอบด้านขวาของคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้
(1)
c  n   a  x  n  1  a   c  n  1
2. เพือ่ ความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือสมการ 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้สมการ 1 บรรทัด
5.8 การจัดทาตารางและกราฟ
1. ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อหาโดยใช้ตวั อักษรขนาด 14 point ในเนื้อเรือ่ ง
ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดาให้ชดั เจน
2. ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและคาบรรยายกากับเหนือตาราง ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด ในคา
บรรยายเหนือตาราง ไม่ใช้คาว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณีรปู ภาพ
3. เพือ่ ความสวยงาม ให้เว้นบรรทัดเหนือคาบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้ตาราง 1
บรรทัด
4. กราฟและตารางใช้รายงาน ข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั หรือเป็ นชุดของตัวเลขจานวนมากให้เข้าใจง่าย
และเป็ นระบบมากขึน้
5.9 เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงจะต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ กรณีทตี ่ น้ ฉบับเป็ นภาษาอืน่ ผูเ้ ขียนบทความต้องแปล
เป็ นภาษาอังกฤษทัง้ หมด แบ่งเป็ น 2 กรณี
- การอ้างอิงในเนื้อเรือ่ ง ให้ใช้วธิ กี ารอ้างอิงในส่วนเนื้อเรือ่ งแบบ นาม-ปี (Author-date in-text citation)
ดังตัวอย่าง (Chuleerat K., 2016, p. 20)
กรณีทเ่ี อกสารทีอ่ า้ งอิงต้นฉบับเป็ นภาษาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแปลทัง้ หมด เช่น
อ้างอิงภาษาไทย คือ (สมชาย สุขโข,2559,หน้า 32) จะต้องเขียนเป็ น (Somchai Sukkho,2016,p.32)
- การอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (Reference citation) รวบรวมรายการเอกสารทัง้ หมดทีผ่ เู้ ขียนได้ใช้อา้ งอิงในการ
เขียนผลงานนัน้ ๆ จัดเรียงรายการตามลาดับอักษรชือ่ ผูแ้ ต่งโดยเริม่ จาก A -Z ซึง่ ใช้รปู แบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
แบบ APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่าง ดังนี้
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