
คําแนะนําสําหรับผู้เขียนบทความ 
 วารสารลานนาวิชาการ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง ได้กําหนดแนวทางสําหรับผู้เขียนบทความไว้
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. บทความ ควรมีความยาวระหว่าง 10-15 หน้า โดยตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น A4 ระยะขอบบน/ซ้าย 1.5 น้ิว 
หรือ 3.81 เซนติเมตร ระยะขอบล่าง/ขวา 1 น้ิว หรือ 2.54 เซนติเมตร ระยะหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ 0.7 น้ิว หรือ 
1.78 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun New ขนาดดังต่อไปน้ี 
  - ช่ือเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ)  ตําอักษรขนาด 18 Point ตัวหนา 
  - ช่ือผู้แต่ง    ตัวอักษรขนาด 14 Point ตัวหนา 
  - บทคัดย่อ    ตัวอักษรขนาด 14 Point  
  - เน้ือหาในบทความ   ตัวอักษรขนาด 14 Point  
  - รายการอ้างอิงถึงผู้เขียน   ตัวอักษรขนาด 12 Point  
 2. การพิมพ์ หัวข้อใหญ่ใช้ตัวหนา ชิดซ้าย ไม่ต้องใส่เลขข้อ หัวข้อย่อย ย่อหน้าเข้ามา ไม่ใส่เลขข้อ 
 3. บทความวิชาการ ควรมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ บทนํา เน้ือเรื่อง และบทสรุป ไม่ต้องเขียนหัวข้อ
ของแต่ละตอน 
 4. บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ ควรครอบคลมุประเด็นดังต่อไปน้ี 
ท่ี หัวข้อ คําอธิบาย 
1 ช่ือเรื่องภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ 
ระบุช่ืองานวิจัย โดยระบุช่ือผู้วิจยั ไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ  
สําหรับวิทยานิพนธ์ให้ระบุช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคน  
(เชิงอรรถของผู้วิจัยให้ระบุตําแหน่ง/ระดับท่ีศึกษา/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย/ 
สถานท่ีทํางาน/เบอรต์ิดต่อได/้อีเมล์) 

2 บทคัดย่อภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

ระบุช่ือคําสําคัญ/Keywords 
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, การจัดการ 
Keywords: Participation, Management 

3. รายการอ้างอิงถึงผู้เขียน 1* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง, เบอร์โทรศัพท์, E-mail: 
2 รองศาสตราจารย์, อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 

4 การอ้างอิงในบทความ ตัวอย่าง 
1. การอ้างอิงผู้เขียนข้ึนต้น ได้แก่ อัจฉรา เมฆสุวรรณ (2558, หน้า 1-2); 
อัจฉรา เมฆสุวรรณ และคณะ (2558, ออนไลน์); Meksuwan (2015, pp.1-2); 
Meksuwan et al., (2015, online) 
2. การอ้างอิงผู้เขียนท้ายประโยค ได้แก่ (อัจฉรา เมฆสุวรรณ, 2558, หน้า 1-2); 
(อัจฉรา เมฆสุวรรณ และคณะ, 2558, ออนไลน์); (Meksuwan, 2015, pp. 1-2); 
(Meksuwan et al., 2015, online) 

5 บทนํา ระบุเหตุผลท่ีมาของปัญหาการวิจยั ความจําเป็นท่ีต้องทําวิจัยเรื่องน้ี พอสังเขป 
(ให้สรุปย่อจําบทท่ี 1 ให้เหลือความยาวไมเ่กิน 1½ หน้ากระดาษ 

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระบุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
7 สมมติฐานการวิจยั โปรดระบุ (ถ้ามี) 
8 แนวคิดและทฤษฎ ี

ท่ีเก่ียวข้อง 
ให้สรุปกรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งน้ีโดยสังเขป (ควรสรุป
จากบทท่ี 2 โดยเลือกทฤษฎ/ีแนวคิดสําคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานของการวิจัย มีเน้ือหา
โดยสังเขปไม่ควรเขียนแต่หัวข้อ) 
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9 ระเบียบวิธีวิจยั 
- ประเภทของงานวิจัย 
 
- ประชากร/กลุ่ม 
ตัวอย่าง 
- ตัวแปรท่ีศึกษา 
- เครื่องมือท่ีใช้วิจัย 
 
 
 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
-การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ระบุว่าเป็นงานวิจัยประเภทใด (ถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองให้ระบุแผนแบบ 
การทดลองด้วย) 
ระบุรายละเอียด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง 
ระบุตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (ถ้ามี) 
ระบุเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ แบบสนทนา
กลุ่ม แผนการสอน แบบทดสอบ แบบวัด เป็นต้น โดยอธิบายลักษณะของ
เครื่องมือ คุณภาพ/ประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยสรุปประเด็นท่ีสาํคัญ  
ไม่คัดลอกจากรายงานการวิจยัมาท้ังหมด 
ระบุข้ันตอน/วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังระยะเวลา วัน/เดือนปี  
ท่ีเก็บข้อมูล 
ระบุวิธีการหรือข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
รวมท้ังสถิติท่ีใช้โดยไม่ต้องพิมพ์สูตร และมตีารางผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
สําคัญประกอบอาจไม่ต้องครบทุกตาราง 

10 สรุปผลการวิจัย สรุปผลวิจัยท่ีสําคัญ อาจย่อจากบทท่ี 4 หรือบทท่ี 5 โดยเขียนผลการวิจัย 
เป็นข้อ ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลวิจัยข้อใดมี
รายละเอียดย่อยอาจใช้ย่อหน้าหรือข้อย่อย 

11 อภิปรายผลการวิจัย ย่อการอภิปรายผลการวิจยัจากเล่มท่ีสําคัญ ๆ (ไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษ) 
12 ข้อเสนอแนะ ระบุข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผลกระทบ และความเป็นไปได้ในการนํา 

ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ความคิดริเริม่สร้างสรรค์ ความทันสมัย 
ท่ีประยุกต์ใช้ได้จริง 

13 กิตติกรรมประกาศ ระบุ (ถ้ามี) 
14 เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเฉพาะท่ีปรากฏในบทความเท่าน้ัน 

ตัวอย่าง 
สุภานี นวกุล. (2553). การกํากับดแูลกิจการกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 
  จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์  
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
สุภานี นวกุล. (2553). ความหมายของการกํากับดูแลกิจการ. [Online] Available:  
  http://www.cgthailand.org/SetCG/ about/about.html.  
 [2554, สิงหาคม 28]. 
บุญฑวรรณ วิงวอน, อัจราภรณ์ วรรณมะกอก และอัจฉรา เมฆสุวรรณ. (2557).  
 แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  
 เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดยอ่ม อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง.  
 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1  
 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน, หน้า 102-119. 
Black, B. S. , Gavalho, A. G. D. , & Gorga, E. (2010). Corporate governance in  
 Brazil. Emerging Markets Review, 11: 21-38. 
Cohen, D. A. (2006). Does Information Risk Really Matter? An Analysis of  
  the Determinants and Economic Consequences of Financial  
 Reporting Quality. [Online] Available: http://papers.ssrn.com 
 /sol3/papers.cfm?abstract_id=896102. [2010, January 14]. 
Baxter, P. J. (2007). Audit Committees and Financial Reporting Quality.  
 Doctoral dissertation, Ph.D., University of Southern Queensland,  
 Queensland. 
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 การส่งต้นฉบับ 
 ส่งต้นฉบับบทความทาง E-mail: journal.lanna@gmail.com เท่าน้ัน  
 การตีพิมพ์บทความ 
 1. วารสารน้ีจะรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
 2. ต้นฉบับท่ีส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์
ซํ้าซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน 
 3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลําดับก่อน-หลัง ตามวันท่ีได้รับเรื่อง ทุกบทความจะจัดส่งให้
กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของบทความปรับแก้ไขในเบ้ืองต้น 
ก่อนจัดส่งให้ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) 
 4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง รวมท้ังการปรับปรุงบทความ
บางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกท่ีเป็นผู้อ่านบทความ 
 5. บทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียน ไม่ใช่ความ
คิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน 
  การพิจารณาบทความ 
 1. กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการจะทําหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองบทความและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ส่ง
บทความทราบ ท้ังน้ี กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานจะทําหน้าท่ีประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกข้ันตอน 
 2. กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานจะดําเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็นระบบเดียวกันทุกบทความ
ก่อนนําเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณา จากน้ัน จึงส่งบทความท่ีได้รับการพิจารณาในเบ้ืองต้นให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จํานวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลการพิจารณา
ของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด จากน้ัน จึงส่งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ หากมีการแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและนําส่งกองบรรณาธิการภายในระยะเวลาท่ีกองบรรณาธิการกําหนด นับตั้งแตวั่นท่ี
ได้รับผลการพิจารณา 
 3. กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานนําบทความท่ีผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบ
เรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2-3 เดือน 
 4. ผู้ส่งบทความจะได้รับ “วารสาร ลานนาวิชาการ Lanna Academic Journal” จํานวน 1 เล่มเป็นการตอบแทน 
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วารสารฯ ได้รับการเผยแพร่   
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รูปแบบการเขียนบทความ 
 ช่ือบทความภาษาไทย (ขนาดตัวอักษร 18 pt. ตัวอักษรเข้ม) 

TITLE IN ENGLISH (SIZE 18 pt. BOLD) 
 

ชื่อ – นามสกลุผู้เขียนบทความ** และชื่อผู้เขียนร่วม2 (ถ้ามี) (ขนาด 14 pt. ตัวอักษรเข้ม) 
 
บทคัดย่อ (ขนาด 14 pt.) 
 พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. โดยย่อหน้าห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1 แท็บ 
(Tab) ระยะห่าง 0.5 น้ิว และชิดขอบกระดาษดา้นซ้ายเมื่อข้ึนบรรทัดใหม ่
คําสําคัญ: พิมพ์คําสําคัญด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. โดยใส่ “ , ” เมื่อมีคําสําคัญมากกว่า 1 
คํา  
 
Abstract 
 พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt.  
Keywords : พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt. 
 
บทนํา (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
สรุปผลการวิจัย (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
                                                 
** ระบุตําแหน่ง/ระดับท่ีศึกษา/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย/ สถานท่ีทํางาน/เบอร์ติดต่อได้/อีเมล์ ของผู้วิจัย/อาจารย์ท่ีปรึกษา/นักวิชาการ 
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ตารางท่ี 1 ช่ือตาราง (ขนาด 14 pt.) 
 
    
    

ท่ีมา : (ถ้ามี) (ขนาด 14 pt.) 
 
                                          
 
 
 
 
                                        ภาพท่ี 1 ช่ือรูปภาพ/แผนภมูิ (ขนาด 14 pt.) 

ท่ีมา : (ถ้ามี) (ขนาด 14 pt.) 
 
อภิปรายผลการวิจัย (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ข้อเสนอแนะ (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
กิตติกรรมประกาศ(ขนาด 14 pt.) (ถ้ามี) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เอกสารอ้างอิง (ขนาด 14 pt.) 
 (เน้ือหา 14 pt.) ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 


