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คำแนะนำสำหรับผู-เขียนบทความ กลุ:มสังคมศาสตร> 
 

คำแนะนำในการเตรียมบทความเพ่ือลงตีพิมพ9ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติสวนดุสิต คร้ังท่ี 5 

 

วารสารว ิชาการเทคโนโลย ีการจ ัดการ (Academic Journal of Management Technology)  

เป[นวารสารในสาขามนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 ที่ตีพิมพ9เผยแพร`บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยมี 

วัตถุประสงค9เพื่อเผยแพร`ผลงานวิชาการและเป[นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค9ความรูcดcานวิชาการทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาที่เป[นสหวิทยาการทางดcานมนุษยศาสตร9และสังคมศาสตร9 

บริหารธุรกิจ  การจัดการ การเงิน การบัญชี การท`องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาศาสตร9 ระบบสารสนเทศ 

ทางธุรกิจและคอมพิวเตอร9ธุรกิจ เพื่อเป[นศูนย9กลางการใหcบริการทางวิชาการแก`สังคม เป[นพื้นที่แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  ประสบการณ9การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย9 

ผูcบริหาร นักศึกษา นัก ธุรกิจ และผูcสนใจ โดยรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบ

ผลงานที่วารสารจะรับ พิจารณา มี 2 ประเภท คือ บทความวิชาการ และบทความวิจัย ซึ่ง บทความที่ส`งไป

ขอรับการตีพิมพ9 และบทความ ที่ไดcรับการตีพิมพ9ตcองไม`เคยตีพิมพ9ที่ใดมาก`อน หรืออยู`ระหว`างการเสนอ 

เพื่อพิจารณาจารในวารสารอื่น และ บทความที่จะไดcรับการตีพิมพ9 ตcองผ`านการพิจารณากลั่นกรองจาก

ผู cทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาที ่ เกี ่ยวขcอง จำนวนอย`างนcอยสองท`าน โดยไม`ทราบชื ่อผู cนิพนธ9 

(Double-Blind Peer review) ผูcนิพนธ9จะตcอง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ9การเสนอบทความวิชาการหรือบทความ

วิจัยเพ่ือตีพิมพ9โดยเคร̀งครัด  
 

 

 

 

 

 

1. ประเภทของบทความท่ีตีพิมพ7  

  1.1 บทความวิจัย (Research article) เป[นบทความท่ีไดcมาจากงานวิจัย  

  1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เป[นบทความท่ีมีลักษณะดังน้ี  

1.2.1 Literature review เป[นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ ่งเป[นผลมาจากการวิจัย 

หลาย ๆ คร้ัง ถือเป[นบทความท่ีมีความสำคัญเป[นอย̀างย่ิง  

1.2.2 Professional practice เป[นบทความที่ไดcมาจากประสบการณ9 หรือความชำนาญของ

ผูcเขียน 1.2.3 Technical paper เป[นบทความที่นำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ9 การทดสอบ 

ภาคสนาม หรือเทคนิคการวิเคราะห9ใหม̀ ๆ  

1.2.4 Policy paper เป[นบทความเก่ียวกับนโยบายดcานต̀าง ๆ ของหน̀วยงาน 
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2. ส:วนประกอบของบทความ  

 2.1 บทความวิจัย  

  2.1.1 ส̀วนนำ  

  - ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องตcองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และชี้ถึงเป�าหมาย 

หลักของการวิจัย ความยาวไม̀ควรเกิน 100 ตัวอักษร  

  - ชื่อผูcเขียน (Authors) ตcองระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูcเขียนทุกคน 

โดยไม`ตcองใส`คำนำหนcานามหรือชื่อตำแหน`งหนcาชื่อ สำหรับผูcที่เป[นผูcเขียนหลักใหcใส`เครื่องหมายดอกจันทร9 

ไวcทcาย นามสกุล และตัวเลขยก ใหcเขียนไวcต̀อทcายนามสกุล เพ่ือระบุท่ีอยู̀ของผูcเขียน  

- ที ่อยู ` (Address) ระบุชื ่อหน`วยงาน/สังกัด และสถานที่ติดต`อโดยละเอียด ทั ้งภาษา ไทยและ 

ภาษาอังกฤษ พรcอมทั้งระบุชื่อผูcเขียนประสานงาน (Corresponding Author) ดcวยการระบุ E-mail address 

ท่ีสามารถติดต̀อไดc  

  - บทคัดย`อ (Abstract) ตcองมีทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรส้ัน ตรงประเด็น ครอบคลุม 

สาระสำคัญของการศึกษาวิจัย ไดcแก` วัตถุประสงค9 วิธีการ ผลการวิจัย และการอภิปรายผล เป[นตcน กำหนดใหc

มีความยาวไดcไม̀เกิน 300 คำ  

  - คำสำคัญ (Keywords) ใหcระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส`ไวcถัดจากบทคัดย`อภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ  
 

2.1.2 ส̀วนเน้ือเร่ือง  

- บทนำ (Introduction) ควรบอกความเป[นมาและเหตุผลของการศึกษาวิจัย รวมทั้งวัตถุประสงค9 

ของการวิจัย  

  - ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การคcนควcาเอกสารต`าง ๆ ที่เกี่ยวขcองกับเรื่องท่ีตcองการ

ศึกษา ตัวแปรทีใชcในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย  

  - วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ควรอธิบายเคร่ืองมือและวิธีการดำเนินการวิจัยใหcชัดเจน   

- ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) ควรอธิบายผลการวิจัยอย`างชัดเจน  

ตรงประเด็น และนำผลการวิจัยที่ไดcมาอภิปรายทั้งที่เป[นและไม`เป[นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวc โดยเชื่อมโยงผล

เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวขcอง หรือใหcความเห็นบนพ้ืนฐานหลักการทฤษฎี  

  - สร ุปและข cอ เสนอแนะ (Conclusions and Suggestion) ควรสร ุปสาระสำค ัญท ี ่ ได c จาก 

การศึกษาวิจัย รวมทั้งประโยชน9ในการประยุกต9ใชcผลการวิจัยที่ไดc พรcอมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในข้ัน

ต̀อไป 

- กิตติกรรมประกาศ (ถcามี) (Acknowledgement) ระบุส้ัน ๆ กล̀าวถึงแหล̀งทุนท่ีไดcรับการ สนับสนุน 

ขอบคุณหน̀วยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ  

  - เอกสารอ c างอ ิ ง  (References) ใช c ร ูปแบบการอ c างอ ิ ง  (APA Style) และเร ียงลำด ับตาม

ตัวอักษร  (ภาษาไทยข้ึนก̀อนภาษาอังกฤษ)  
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 2.2 บทความวิชาการ  

 2.2.1 ส̀วนนำ มีส̀วนประกอบเหมือนบทความวิจัย  

 2.2.2 ส̀วนเน้ือเร่ือง  

- บทนำ (Introduction) เป[นส`วนของเนื ้อหาที ่มาของเหตุผล และวัตถุประสงค9ของการเขียน

บทความ  

  - วิธ ีดำเนินการวิจัย/ระเบียบวิธ ีว ิจ ัย/Research Methodology - ระเบียบวิธ ีว ิจ ัย (Research 

Methodology) ใหcบอกวัสดุอุปกรณ9และ/หรือวิธีการวิจัย  (Materials and Methods) ซึ ่งมีรายละเอียด

การศึกษา การวิเคราะห9 และการดำเนินการที่กระชับและชัดเจน - ผลการศึกษา/ผลการดำเนินการ (Results) 

ควรนำเสนอผลอย̀างชัดเจน ตามประเด็น  โดยลำดับตามหัวขcอท่ีศึกษาหรือดำเนินการ  

- สรุป (Conclusions) สรุปสาระสำคัญท่ีไดcจากการศึกษา  

- เอกสารอcางอิง (References) ใชcรูปแบบการอcางอิง APA Style และเรียงลำดับตาม ตัวอักษร 

(ภาษาไทยข้ึนก̀อนภาษาอังกฤษ)  

 

การเขียนเอกสารอcางอิง  

3.1 การอcางอิงในเน้ือเร่ือง (In-text citations) ใชcการอcางอิงแบบนาม-ป� (Author-date Style) 

โดย ระบุช่ือผูcแต̀ง ป�ท่ีพิมพ9ต̀อทcายขcอความท่ีตcองการอcางอิง  

- กรณีที่มีผูcแต`ง 1 คน เช`น (ภรณี หลาวทอง, 2555) ถcาเป[นภาษาอังกฤษ เช`น (Ajzen, 

2002) - กรณีที่ผูcแต`ง 2 คน ใหcใส`ชื่อใหcครบทุกคน เช`น (ภรณี หลาวทอง, และอัมพร พรcอมจิตร,  2560) ถcา

เป[นภาษาอังกฤษ เช̀น (Ajzen & Fishbein, 1977)  

- กรณีผูcแต̀งมากกว`า 2 คน ใหcใส`เฉพาะชื่อคนแรกแลcวตามดcวย “และคณะ” เช`น (ภรณี 

หลาว ทอง และคณะ, 2560) ถcาเป[นภาษาอังกฤษใชc “et al.” เช̀น (Ajzen et al., 2017)  

3.2 การอcางอิงทcายบทความ (References) เป[นการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผูcเขียนใชc

อcางอิง ในเนื้อหา นำมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผูcแต`ง โดยใชcรูปแบบการเขียนอcางอิงตามรูปแบบ APA 

Style 

3. รูปแบบการพิมพ7บทความวิจัย  

การต้ังค̀าหนcากระดาษ  

ระยะขอบ ขอบบน (Top Margin)  ขอบล̀าง (Bottom Margin) 2.54 ซม.  

ระยะขอบ ขอบขวา (Right Margin)  ขอบซcาย (Left Margin) 2.54 ซม.  

รูปแบบตัวอักษร ใชc TH SarabunPSK ตลอดทั้งบทความ ขนาด 14 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การย̀อ

หนcา ส̀วนปกและส̀วนเน้ือหา ย̀อ 5 ตัวอักษร พิมพ9ตัวท่ี 6 (หรือกำหนดแท็บ 0.5 น้ิว) จำนวนหนcา 8 - 15 หนcา 
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ช่ือบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนา 

ช่ือผูcเขียน ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16 จัดก่ึงกลางหนcากระดาษ  

ตัวเลขยก (บนนามสกุล) ขนาดตัวอักษรเท̀ากับช่ือและนามสกุล 16  

ท่ีอยู̀ ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 12  

ชื่อบทคัดย`อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 ตัวหนาและจัดกึ่งกลางหนcากระดาษ 

เน้ือหาบทคัดย̀อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14  

ช่ือคำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา  

คำสำคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 - 5 คำ ขนาดตัวอักษร 14  

ช่ือหัวเร่ืองใหญ̀ ขนาด ตัวอักษร 18 หนา และ จัดชิดซcาย ประกอบดcวย  

บทนำ/Introduction  

วัสดุ อุปกรณ9 และวิธีการ/Materials and Methods หรือ วิธีดำเนินการวิจัย/Research 

Methodology  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion  

บทสรุป/Conclusion  

กิตติกรรมประกาศ/Acknowledgements  

เอกสารอcางอิง/Reference  

ช่ือหัวเร่ืองรอง ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา และจัดชิดซcาย  

ช่ือหัวเร่ืองย̀อย ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา  

เน้ือหาบทความ ขนาดตัวอักษร 14  

ช่ือตาราง ตัวอักษร 14 หนา วางชิดซcายดcานบนของตาราง เน้ือหาของตาราง ตัวอักษร ขนาด 14 หนา 

ช่ือรูปภาพ/กราฟ ตัวอักษร 14 หนา วางชิดซcายดcานล̀างของภาพ เน้ือหาของภาพ ตัวอักษร ขนาด 14  
 

 

4. เกณฑ7การประเมินบทความ  

กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องตcนเกี่ยวกับความถูกตcองของรูปแบบทั่วไป ถcาไม̀ผ`าน 

การพิจารณา จะส`งกลับเพื่อทำการแกcไข ถcาผ`านจะเขcาสู`กระบวนการพิจารณาของผูcทรงคุณวุฒิภายนอกและ

เม่ือบทความท่ีไดcรับการตีพิมพ9 ผูcเขียนจะไดcรับหนังสือรับรองการตีพิมพ9บทความ 

 

 


