
หลักเกณฑ์ และการเตรียมต้นฉบับการเสนอบทความภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ใน 

วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ 

 
การเตรียมต้นฉบับ 

1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด B5 ( 18.2 X 25.70 ซม.) ดังนี้ บน (Top) 2.50 ซม. ล่าง (Bottom) 1.50 ซม. ซ้าย (Left) 
2.50 ซม. และขวา (Right) 1.50 ซม. 

2. ช่ือเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า 
3. ช่ือคณะผู้เขียนบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ส่วนที่อยู่ที่

ติดต่อได้ของผู้เขียนบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันขนาด 12 แต่ให้อยู่ตอนล่างของหน้าใน
ลักษณะเชิงอรรถ และแต่ละท่านไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด 

4. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 โดยหัวเรื่องค าว่า "บทคัดย่อ" และ 
"ABSTRACT" ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ตัวหนา เมื่อจบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เขียน ค าส าคัญ 
(Keyword) 3-5 ค า และ ที่อยู่อีเมล (E-mail Address) ขนาด 12 ท าตัวหนา เพื่อสะดวกกับการตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูล
นานาชาติ และสะดวกกับนักวิจัยผู้อื่นที่จะติดต่อกับผู้เขียนบทความหลัก  

5. ก า ร พิ ม พ์ เ นื้ อ เ รื่ อ ง ใ ช้ ตั ว อั ก ษ ร  TH Sarabun New ขน า ด  14 จั ด ท า เ ป็ น  1  ค อลั ม น์ โ ด ย หั ว เ รื่ อ ง หลั ก  
(เช่น ความส าคัญของปัญหา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา ฯลฯ) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 14 ตัวหนา จัดชิด
ซ้าย ส่วนหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New  ขนาด 14 เนื้อหาท้ังหมดของเรื่องเต็ม (รวมบทคัดย่อ) ไม่ควรเกิน 15 
หน้ากระดาษ B5 (18.20 X 25.70 ซม.) 

 
รายละเอียดของบทความวิจัย (Research Article) มีดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเรื่อง: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ช่ือผู้ส่งบทความ: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. หน่วยงาน: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ)  
5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
6. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
7. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการเขียนขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย ซึ่งระบุถึงประเด็นที่จะท าการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล สถานท่ี เก็บข้อมูล และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
8. สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) เป็นการแสดงสมมติฐานที่ต้องการทดสอบ 
9. วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการอธบิายขั้นตอนต่างโดยสรุปของการด าเนินการวิจัย เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งค าตอบตามจุดมุ่งหมาย

ของการวิจัย เช่น ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เป็นต้น 

10. ผลการวิจัย เป็นการแสดงผลการวิจัยและผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละประเด็นอาจมีตารางข้อมูลหรือภาพประกอบ 
โดยเขียนให้รัดกุม  

11. การอภิปรายผล เป็นการประเมินหรือขยายความของผลการวิจัย เพื่อยืนยันว่าผลการวิจัยที่ได้น่าเช่ือถือ ถูกต้องเป็นจริง 
โดยช้ีให้เห็นว่า ผลการวิจัยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ตรงตามข้อเท็จจริงที่พบ ตรงตามแนวคิด 
ทฤษฎีและผลการวิจัยอื่นหรือไม่ อย่างไร ผลการวิจัยนั้นเป็นไปตามแนวความคิดทฤษฎีอะไรบ้าง รวมทั้งมีความขัดแย้ง
หรือไม่ ถ้ามีความขัดแย้งจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนช้ีแจงความเป็นไปได้ของผลการวิจัยนั้น 

 
 



 

12. ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย  
1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ ซึ่งเป็นการเขียนสรุปผลการวิจัยที่ค้นพบว่าบรรลุตาม 
    จุดมุ่งหมายของการวิจัยอย่างไร และเป็นประโยชน์ตามที่น าเสนอไว้ในความส าคัญของปัญหา 
    อย่างไร แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ท าได้อย่างไร และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง เป็นต้น  

    2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการเขียนถึงการต่อยอดจากผลงานวิจัย หรือจะพัฒนา 
        เป็นงานวิจัยต่อเนื่องได้อย่างไร หรือจะขยายขอบเขตของการวิจัยไปสู่ขอบด้านอื่นๆ ได้อย่างไร 
  13. เอกสารอ้างอิง: วิธีเขียนใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association) 
              ซึ่งศึกษาได้จาก http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/APA_Referencing_Guide 
 
รายละเอียดของบทความวิชาการ (Academic Article) มีดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเรื่อง: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ช่ือผู้ส่งบทความ: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. หน่วยงาน: ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. บทคัดย่อ (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ) เป็นการสรุปสาระส าคัญของเรื่องโดยเฉพาะ 

             วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตรวจเอกสาร เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนส าคัญเท่าน้ัน 
6. ทฤษฎีและหลักวิชาการ 
7. บทวิจารณ์และสรุป 
8. เอกสารอ้างอิง: วิธีเขียนใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association) 
    ซึ่งศึกษาได้จาก http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/APA_Referencing_Guide 
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