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Abstract
	 This	research’s	purposes	were:	(1)	to	study	the	opinions	of	participants	regarding	guide-

lines	for	the	excellence	of	municipality	development,	and	(2)	to	propose	guidelines	for	the	excel-

lence	of	municipality	development.	A	research	questionnaire	is	used	as	a	tool	to	collect	data	from	

61	respondents.	An	in-depth	interview	is	conducted	with	5	key	informants.	Statistics	used	in	this	

research	consisted	of	Percentage,	Mean	and	Standard	Deviation.	The	research	results	showed	that:	

1.	the	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development,	in	total,	were	at	the	

highest	level.	In	particular,	giving	importance	to	service	receivers	and	stakeholders	had	the	highest	

mean	value,	followed	by	assessment	of	work	operation,	organizational	leading,	an	analysis	and	

knowledge	management,	process	management,	 strategic	planning,	 and	 focusing	on	human	 re-

sources	respectively.	2.	The	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	are	con-

sisted	of	setting	vision,	strategy,	goal	and	value	of	the	organization,	giving	importance	to	service	

receivers,	an	application	of	modern	knowledge	and	technology,	recruitment	of	skillful	personnel,	

transparency	and	participation,	putting	the	right	men	on	the	right	jobs,	controlling	and	work	per-

formance	assessment.	This	study	provided	important	recommendations	such	sub-district	munici-

pality	should	have	a	controlling	and	evaluation	system	of	work	performance	and	provide	feedback	

to	employees	for	more	improvement,	should	buy	modern	materials	and	instruments	sufficient	for	

working,	should	train	personnel	to	have	knowledge	and	skill	about	local	organization	administra-

tion	and	increase	the	number	of	employees	sufficient	for	working,	and	should	receive	an	allocation	

of	budget	sufficient	for	working.
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Introduction
	 Thai	local	governance	has	a	long	and	continuous	evolution	which	can	be	traced	back	to	

the	Sukhothai	regime	during	1718	B.E.	From	that	time,	the	Thai	government	has	been	divided	into	

different	bureaucratic	sections	based	on	the	concepts	and	ideas	of	governance	of	each	reign.	In	

the	year	2475	B.E.,	the	Thai	regime	has	been	changed	from	absolute	monarchy	to	democracy,	the	

Thai	government	has	changed	the	structure	of	the	government	ruling	system	by	enacting	an	Act	

on	State	Administration	Regulations	of	Thailand	B.E.	2476	with	substances	that	focus	on	regulations	

for	the	state	administration.	This	Act	divided	state	administration	 into	3	sections:	Central	state	

administration,	regional	state	administration,	and	local	state	administration.	In	the	same	year,	there	

was	 the	Municipal	Regulation	Act,	which	divided	municipalities	 into	3	 levels:	City	municipality,	

district	municipality	and	sub-district	municipality.	An	Issuance	of	the	two	Acts	was	considered	as	

the	origin	of	rural	administration,	called	“local	administration.”	Local	administration	is	an	activity	

in	which	the	central	government	assigned	some	authorities	to	local	agencies	to	operate	with	their	

own	budget	and	staff	and	take	management	responsibility	in	some	public	activities	on	behalf	of	

the	central	government.	The	current	local	administration	regulation	has	divided	Thai	local	govern-

ment	organization	into	5	models:	provincial	administrative	organization,	municipality,	sub-district	

administrative	organization,	Bangkok	metropolis,	and	Pattaya,	which	is	a	form	of	special	adminis-

trative	organization.

	 In	the	year	2476	B.E.,	there	were	only	117	municipalities	and	most	of	them	did	not	prog-

ress	and	reach	their	goals	due	to	a	lack	of	knowledge	and	understanding	of	the	local	people.	In	

local	administrative	organizations,	the	central	government	did	not	decentralize	financial	power	

appropriately,	thus,	it	has	limited	capability	in	self-management,	leading	to	the	continuous	depen-

dence	 on	 the	 central	 government.	 Therefore,	 the	 Thai	 government	was	 trying	 to	 solve	 these	

problems	and	obstacles	by	improving	the	Municipal	Acts	at	least	three	times	in	the	year	2481	B.E.,	

2486	B.E.,	and	2496	B.E.,	which	this	Act	of	the	year	2496	B.E	has	been	implemented	since	the	

current time.

	 Currently,	there	were	2082	municipalities,	which	can	be	divided	into	27	city	municipalities,	

155	district	municipalities,	and	1900	sub-district	municipalities.	The	 important	authority	and	re-

sponsibility	were	divided	into	6	aspects:	Basic	infrastructure,	life	quality	improvement,	community	

regulation	management,	and	peace	maintenance,	planning,	commercial	and	tourism	investment,	

and	management	and	preservation	of	natural	resource	and	environment,	art	and	culture,	norm	

and tradition and local wisdom.

	 From	the	aforementioned	duties	and	responsibilities,	there	are	questions	that	whether	

local	administrative	organizations	can	provide	quality	services	to	people	and	respond	to	the	need	

of	people	or	not?		Moreover,	there	are	some	rumors	about	dishonesty	and	conflict	in	the	man-

agement	of	some	municipalities.	Such	situations	deteriorate	the	stability	and	credibility	of	local	

administrative	organizations.	In	such	situations,	the	municipality	should	raise	a	quality	standard	in	
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order	to	provide	satisfactory	services	to	people.	It	should	develop	various	management	capabilities	

to	be	excellent	in	order	to	respond	to	the	need	of	people	effectively	and	efficiently.	

	 Therefore,	the	researchers	are	interested	in	conducting	this	research	in	order	to	find	out	

the	best	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development.	The	researchers	believe	that	

the	results	of	this	study	can	be	used	as	the	ways	to	improve	service	quality	and	performance	of	

municipality	to	respond	to	the	needs	of	the	people	and	to	raise	life	quality	of	the	people	in	that	

community.	Moreover,	the	results	of	this	study	can	be	used	as	a	guideline	to	develop	the	country	

as a whole.

Purposes of the study
	 (1)		To	study	the	opinions	of	participants	regarding	guidelines	for	the	excellence	of	mu-

nicipality	development

	 (2)	To	propose	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development.

Literature Survey
	 The	municipality	development	consists	of	three	components:	1.	Municipality	develop-

ment	is	the	process	of	improving	human	life	quality,	including	the	economy	and	society.	2.	Mu-

nicipality	development	focuses	on	the	balance	and	equity	of	the	economy	and	society.	3.	Munic-

ipality	development	leads	to	the	thorough	distribution	of	income	and	service	to	people	in	the	

rural	regions	(Rueksarai,	1984).	The	municipality	must	place	priority	on	service	quality	to	people	

and	stakeholders.	Organizations	must	have	a	good	management	system	and	management	organi-

zations	with	 good	 governances.	 Good	 governance	 principle	which	 can	 be	 applied	 to	 develop	

municipality	consists	of	1.	Rule	of	law,	having	fair	and	just	rules	and	regulations	accepted	by	each	

party.	2.	Virtue,	applying	ethics	and	merit	 to	 lead	the	organization.	3.	Transparency,	prioritizing	

transparency	and	be	able	to	be	checked	and	investigated.	4.	Participation,	providing	opportunities	

for	people	to	participate	in	setting	plan	and	activities	of	the	organization.	5.	Responsibility,	working	

with	concern	about	well-being,	well-fare,	and	benefits	of	people.	6.	Effectiveness	and	efficiency,	

working	to	reach	the	goals	and	objectives	of	the	organization	with	priority	on	using	resource	effi-

ciently	(Channuwong	and	Montrikul	Na	Ayudhaya,	2017).	Leading	organization	is	very	much	import-

ant	to	the	reach	organizational	goals	and	objectives.	Close	control	of	work	operations	can	help	to	

lead	organizational	activities	in	a	set	direction.	Co-value	should	be	built	in	order	to	create	employ-

ee	commitment	with	the	organization.	There	should	be	an	employee	development	and	training	

programs	 in	 the	needed	 skill	 (Sakulcharoenporn,	 2010).	 An	organization	 should	 set	 vision	 and	

strategy,	planning	and	action	plan	step	by	step	in	order	to	work	for	reaching	organizational	goals,	

and	objectives.	An	analysis	of	strength,	weakness,	opportunity,	and	the	threat	is	very	important;	it	

can	help	 the	organization	 to	eliminate	weakness,	 reduce	 the	 threat,	 increase	opportunity	and	

strength	(Likitthammarot,	2013).	Good	organizations	must	operate	in	the	ways	that	are	responsive	
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to	the	need	of	people.	Service	quality	should	meet	with	the	demand	of	people.	There	should	be	

a	study	on	the	need	of	service	receivers	and	stakeholders	by	focusing	on	service	receivers	as	the	

center.	Moreover,	the	organization	should	pay	attention	to	customer	recommendations	for	more	

improvement	 (Thattamle,	2003).	The	Organizations	must	apply	a	new	body	of	knowledge	and	

technology	in	working	operations	in	order	to	increase	efficiency	and	effectiveness.	Modern	tech-

nologies	can	help	employees	to	work	with	accuracy	and	expedition.	They	help	to	reduce	mistakes	

in	working,	and	incur	good	feedback	and	customer	satisfaction	(Srirattanabanlang,	2020).	Human	

resources	are	very	much	important	to	the	success	of	organizations.	Human	resources	should	be	

developed	in	terms	of	knowledge,	competency,	working	skill,	usage	of	modern	technology,	and	

morality	and	ethics	(Sanyawiwat,	1996).	The	municipality	should	focus	on	human	resource	devel-

opment	and	should	encourage	personnel	to	learn	about	innovation	and	technology,	to	be	able	

to	apply	them	to	increase	productivity,	efficiency,	and	effectiveness.	Therefore,	there	should	be	a	

training	program	for	employees	to	find	out	his	or	her	competency	and	talent	in	order	to	bring	them	

to	work	for	achieving	organizational	goals	(Sakuljaroenporn,	2010).	Employees	who	receive	contin-

uous	development	and	training	will	find	their	real	competency	and	be	able	to	work	with	their	own	

performance	and	effort.	Moreover,	they	will	be	happy	and	satisfied	with	their	work	and	be	able	

to	work	efficiently	and	make	advancement	in	their	job	and	position	(Pol-anan,	2003).	In	the	devel-

opment	of	the	municipality,	there	should	be	an	identification	of	format,	methods,	and	processes	

of	working	step	by	step	systematically.	There	should	be	practical	ways	appropriate	with	different	

characteristics	of	geography	and	population.	A	good	relationship	should	be	built	with	people	and	

outside	agencies	in	order	to	create	connection	and	collaboration	to	work	with	effectiveness	(Mang-

kornkaewwikul	and	Siriwat	Siriwatthanakul,	2020;	Jiamsripong,	1999).	The	results	of	assessment	and	

evaluation	should	be	used	to	improve	the	work	performance	of	employees	in	the	organization.	It	

can	be	used	to	reduce	weakness	and	increase	strength	as	we	seeking	for	opportunities	and	reduc-

ing	threats.	Work	quality	should	be	improved	continuously	because	situations	are	changing	all	the	

time.	Organizations	that	cannot	adjust	themselves	to	the	changing	environments	will	be	obsolete	

and	fallen	behind.	Therefore,	organizations	should	assess	and	evaluate	their	working	techniques	

and	performance	and	adjust	 them	 to	be	appropriate	with	 the	 current	 situations	of	 the	world	

(Thattamle,	2003).	

Research Methodology and Materials
	 This	study	focused	on	the	ways	for	the	development	of	the	municipality	to	be	excellent:	

A	case	study	of	Bansong	sub-district	municipality,	Chachoengsao	Province.	This	study	applied	a	

mixed	research	methodology	in	both	quantitative	and	qualitative.	 In	order	to	collect	data,	the	

researchers	 developed	 a	 research	questionnaire,	 based	on	 the	 literature	 survey.	 The	 research	

questionnaire	consisted	of	six	questions	regarding	participants’	demographic	profiles	and	21	ques-

tions	regarding	the	ways	to	develop	the	municipality	to	be	excellent.	The	survey	was	anonymous,	
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using	the	five-point	Likert	Scales.	The	population	and	samples	used	in	this	study	consisted	of	61	

participants	and	five	key	informants	who	were	administrators,	employees	and,	people	who	receive	

services	from	Bansong	sub-	district	municipality,	Chachoengsao	Province.	The	researchers	applied	

a	purposive	sampling	technique,	and	distributed	61	questionnaires	to	the	targeted	samples,	and	

61	were	completed	and	returned	to	the	researcher,	yielding	a	100%	of	the	responsive	rate.	Data	

were	collected	duringform	July	to	September	2020.	The	variables	used	in	this	study	consisted	of	

independent	variables	which	include	gender,	age,	status,	educational	level,	occupation,	work	ex-

perience,	and	monthly	income;	and	dependent	variables	are	the	ways	for	the	development	of	

municipality	to	be	excellent	which	include	organizational	leading,	strategic	planning,	giving	impor-

tance	to	service	receivers	and	stakeholders,	an	analysis	and	management	of	knowledge,	human	

resource	focusing,	process	management,	and	assessment	of	work	operation.	Statistics	used	in	this	

study	consisted	of	Frequency,	Percentage,	Mean	and	Standard	deviation.	Data	derived	from	In-

depth	interviews	were	written,	using	descriptive	analysis.

Results of the Study
Part 1 Demographic Profile of Respondents

	 Data	from	analysis	of	the	demographic	profile	of	respondents	showed	that	a	majority	of	

respondents	were	female	with	55.7%	and	male	with	44.3%.	As	for	ages,	a	major	of	respondents	

are	aged	between	26-35	years	old	at	45.9%,	followed	by	ages	between	36-45	years	old	at	31.1%,	

ages	between	46-55	years	old	at	14.8%,	ages	more	than	56	years	old	at	6.6%,	and	ages	less	than	

25	years	old	at	1.6%	respectively.	As	for	the	marital	status	of	respondents,	a	majority	of	respon-

dents	are	married	which	can	be	calculated	as	57.4%,	followed	by	a	single	at	39.3%,	widow	at	1.6%,	

and	divorced	at	1.6%.	As	for	educational	level,	a	majority	of	respondents	graduated	Bachelor’s	

degree	at	50.8%,	followed	by	degree	lower	than	Bachelor’s	degree	at	26.2%,	and	Master’s	degree	

at	23.0%.	As	for	occupation,	a	majority	of	respondents	worked	in	government	or	enterprise	agen-

cy	 at	 49.2%,	 followed	by	business	owners	 at	 19.7%,	other	occupations	 at	 16.4%,	 and	private	

company	workers	at	14.8%	respectively.	As	for	work	experience,	a	majority	of	respondents	had	

work	experience	between	5-15	years	at	42.6	%,	followed	by	work	experience	less	than	5	years	at	

34.4%,	work	experience	between	16-25	years	at	16.4%,	and	work	experience	between	26-35	years	

at	6.6%.	As	for	monthly	income,	a	majority	of	respondents	had	monthly	income	between	5,000-

15,000	Baht	at	31.1%,	followed	by	monthly	income	between	25,001-35,000	Baht	at	29.5%,	month-

ly	income	between	15,001-25,000	Baht	at	26.2%,	monthly	income	between	35,001-45,000	Baht	at	

11.5%,	and	monthly	income	more	than	45,000	Baht	at	1.6%	respectively.	

Part 2 Results of Analysis on Guidelines for Excellence of municipality development 

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development,	in	total,	were	at	

the	highest	level	with	a	mean	value	of	4.31	and	a	standard	deviation	of	0.71.	In	particular,	giving	

importance	to	service	receivers	and	stakeholders	had	the	highest	mean	value	of	4.43	and	standard	
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deviation	of	0.83,	followed	by	assessment	of	work	operation	with	a	mean	value	of	4.35	and	stan-

dard	deviation	of	0.81,	organizational	leading	with	a	mean	value	of	4.31,	and	standard	deviation	

of	0.71,	an	analysis	and	knowledge	management	with	a	mean	value	of	4.29	and	standard	deviation	

of	0.83,	process	management	with	a	mean	value	of	4.26	and	standard	deviation	of	0.81,	strategic	

planning	with	a	mean	value	of	4.18	and	standard	deviation	of	0.84,		and	human	resource	focusing	

with	a	mean	value	of	4.18	and	standard	deviation	of	0.82	respectively	(See	Table	1).

Table 1	Mean	and	Standard	Deviation	of	Guidelines	for	Excellence	of	Municipality	Development	

 

Items x S.D. Translation Ranking

1.	Organizational	leading 4.31 0.71 Highest 3

2.	Strategic	planning 4.18 0.84 High 6

3.	Giving	 importance	 to	 service	 receivers	 and	

stakeholders

4.43 0.83 Highest 1

4.	An	analysis	and	knowledge	management 4.29 0.83 Highest 4

5.	Human	resource	focusing 4.18 0.82 High 6

6.	Process	management 4.26 0.81 Highest 5

7.	Assessment	of	work	operation 4.35 0.81 Highest 2

Total 4.31 0.71 Highest

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	organizational	

leading,	in	total,	were	at	the	highest	level	with	a	mean	value	of	4.31	and	standard	deviation	of	

0.71.	In	particular,	the	processes	of	work	control	in	order	to	reach	the	set	objectives	had	the	high-

est	value	of	4.33	and	a	standard	deviation	of	0.81,	followed	by	setting	directions	and	guidelines	

for	the	excellence	of	municipality	development	with	a	mean	value	of	4.32	and	standard	deviation	

of	0.79,	and	setting	organizational	vision,	strategy	and	value	for	excellence	with	a	mean	value	of	

4.28	and	standard	deviation	of	0.73	respectively.

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	strategic	plan-

ning,	in	total,	were	at	a	high	level	with	a	mean	value	of	4.18	and	a	standard	deviation	of	0.84.	In	

particular,	setting	strategic	planning,	action	plan	and	working	processes	for	the	excellence	of	mu-

nicipality	development	had	 the	highest	a	mean	value	of	4.30	and	 standard	deviation	of	0.86,	

followed	by	an	analysis	of	strength,	weakness,	opportunity,	and	threat	for	setting	strategic	planning	

with	a	mean	value	of	4.17	and	standard	deviation	of	0.97,	and	an	analysis	of	internal	and	external	

factors	for	the	sake	of	setting	strategic	planning	for	excellence	with	a	mean	value	of	4.07	and	

standard	deviation	of	0.88.
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	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	giving	impor-

tance	to	service	receivers	and	stakeholders,	in	total,	were	at	the	highest	level	with	a	mean	value	

of	4.43	and	a	standard	deviation	of	0.83.	In	particular,	a	survey	of	service	receiver	satisfaction	for	

more	improvement	had	the	highest	mean	value	of	4.48	and	standard	deviation	of	0.83,	followed	

by	giving	importance	to	service	and	satisfaction	of	service	receivers	and	stakeholders	with	a	mean	

value	of	4.41	and	standard	deviation	of	0.90,	and	providing	the	excellent	channels	and	rush	ser-

vicing	processes	with	a	mean	value	of	4.39	and	standard	deviation	of	0.90.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	analysis	and	knowledge	man-

agement,	in	total,	were	at	the	highest	level	with	a	mean	value	of	4.29	and	standard	deviation	of	

0.83.	In	particular,	applying	modern	knowledge	for	excellence	of	municipality	development	had	

the	highest	mean	value	of	4.30	and	standard	deviation	of	0.92,	followed	by	data	analysis	and	in-

dicator	 arrangement	 in	developing	municipality	 systematically	with	 a	mean	 value	of	 4.28	 and	

standard	deviation	of	0.86,	and	assignment	of	experts	 in	analysis	and	data	arrangement	with	a	

mean	value	of	4.27	and	standard	deviation	of	0.89.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	focusing	on	human	resource	

management,	in	total,	were	at	a	high	level	with	a	mean	value	of	4.18	and	standard	deviation	of	

0.82.	In	particular,	the	processes	of	recruiting	expert	and	excellent	personnel	in	working	had	the	

highest	mean	value	of	4.27	and	standard	deviation	of	0.86,	followed	by	the	processes	of	training	

and	improving	knowledge	and	skill	of	personnel	for	excellence	in	working	with	a	mean	value	of	

4.18	and	standard	deviation	of	0.85,	and	creating	morale	and	spirit	of	personnel	in	working	with	a	

mean	value	of	4.12	and	standard	deviation	of	0.97.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	process	management,	in	total,	

were	at	the	highest	level	with	a	mean	value	of	4.26	and	standard	deviation	of	0.81.	In	particular,	

setting	clear	working	methods	according	to	the	set	plans	for	excellence	municipality	development	

had	the	highest	a	mean	value	of	4.30	and	standard	deviation	of	0.86,	 followed	by	systematic	

formats	and	processes	of	development	 for	excellence	with	mean	value	of	4.27	and	 standard	

deviation	of	0.77,	and	processes	of	building	network	and	relationship	with	outside	agencies	with	a	

mean	value	of	4.23	and	standard	deviation	of	0.92.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	the	assessment	of	work	op-

eration,	in	total,	were	at	the	highest	level	with	a	mean	value	of	4.35	and	standard	deviation	of	

0.81.	In	particular,	taking	the	results	of	the	assessment	of	work	operation	for	improvement	of	the	

municipality	to	be	excellent	had	the	highest	mean	value	of	4.40	and	standard	deviation	of	0.96,	

followed	by	 identification	of	municipality	development	 indicators	 for	 excellence	with	 a	mean	

value	of	4.33	and	standard	deviation	of	0.83,	and	revision	and	improvement	of	indicators	to	be	

appropriate	and	update	with	a	mean	value	of	4.32	and	standard	deviation	of	0.87.
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Part 3 the Results of Interview on the Guidelines for Excellence of Municipality Develop-

ment

	 The	results	from	interviewing	key	informants	showed	that	the	ways	to	develop	a	munic-

ipality	to	be	excellent	must	start	with	setting	goal	and	objective	of	work	operation	with	priority	on	

providing	a	better	service	to	the	people,	setting	organizational	strategy	based	on	an	analysis	of	

strength,	weakness,	opportunity,	and	threat,	and	applying	modern	knowledge	and	technology	in	

servicing	people.	The	municipality	should	pay	attention	to	internal	human	resource	development	

by	sending	personnel	to	train	about	technical	skills,	human	relation	skills,	problem-solving	skills,	

and	analytical	and	planning	skills.	The	excellent	organization	should	set	vision,	strategy,	and	value,	

and	set	directions	of	operation	to	be	in	accordance	with	under	the	goals	of	the	organization.	There	

should	be	working	control	to	reach	the	set	objectives.	In	strategic	planning,	there	should	be	an	

analysis	of	internal	and	external	factors	in	order	to	improve	organizational	capability	and	cope	with	

unexpected	vents.	Clear	work	processes	and	guidelines	should	be	identified	inactive	plan.	Staff	

and	employees	should	be	encouraged	to	pay	attention	to	customer	satisfaction	or	to	work	with	

the	“people-centered	method”,	which	places	priority	on	people	and	work	with	expedition	without	

delay.	There	should	be	speedy	and	excellent	service	channels.	Moreover,	there	should	be	a	lis-

tening	to	the	opinions	of	other	people	for	more	improvement.	

	 In	the	analysis	and	knowledge	management,	key	informants	suggested	that	there	should	

be	a	systematic	storage	of	information,	setting	development	indicators	for	excellence,	using	out-

source	organization	to	train	personnel	 to	have	the	knowledge,	skill,	and	expertise	 in	data	and	

analysis	and	management,	and	assignment	of	expert	people	to	work	in	the	department.	In	terms	

of	human	resource	development,	there	should	be	a	creation	of	morale	and	spirit	of	personnel,	

and	recruitment	and	selection	of	specialized	people.	Administrators	should	be	just	and	impartial	

and	maintain	good	morality	and	ethics.	They	should	build	a	good	relationship	and	connection	with	

outside	organizations	in	order	to	create	cooperation	and	collaboration	in	some	activities.

New knowledge
	 Based	on	the	results	of	analysis,	questionnaires,	and	interviews,	the	researchers	present	

a	new	knowledge	for	municipal	development	excellence,	which	consists	of	setting	a	vision,	creat-

ing	a	continuous	and	sustainable	municipal	development	strategy,	and	plan	with	a	focus	on	recip-

ients.	 Service	by	promoting	 cooperation	 among	 all	 sectors,	 both	 at	 the	 local	 level,	 provincial	

level,	promoting	the	application	of	new	technologies	for	speedy	and	efficient	operations.	Build	

networks	and	unmatched	knowledge.	Develop	human	resources	to	have	the	knowledge	and	the	

ability	to	perform	tasks	to	their	full	potential	both	have	a	public	mind	with	transparency,	morality,	

and	ethics	according	to	the	principles	of	good	governance	(see	Figure	1).	
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Figure 1: New	Knowledge	Derived	from	the	Research

Discussion
	 The	results	from	the	study	showed	that	the	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	

municipality	development	were	at	 the	highest	 level.	 In	particular,	giving	 importance	to	service	

receivers	and	stakeholders	had	the	highest	mean	value,	followed	by	an	assessment	of	work	per-

formance,	organizational	leading,	an	analysis	and	knowledge	management,	process	management,	

strategic	planning,	and	human	resource	focusing	in	terms	of	human	development	in	all	aspects	

such	as	life	quality,	economy,	society,	and	distribution	of	income	and	service.	The	results	of	this	

study	are	also	relevant	to	the	study	of	Channuwong	and	Montrikul	Na	Ayudhaya	(2017)	which	

found	that	the	in	order	to	develop	a	municipality	to	be	excellent,	administrators	must	place	pri-

ority	on	service	quality	to	people	and	stakeholders.	Organizations	must	have	a	good	management	

system	and	manage	organizations	with	good	governances.	The	good	governance	principle	which	

can	be	applied	in	the	organization	consists	of	1.	Rule	of	law,	having	fair	and	just	rules	and	regula-

tions	accepted	by	each	party.	2.	Virtue,	applying	ethics	and	merit	 to	 lead	 the	organization.	3.	

Transparency,	prioritizing	transparency,	and	being	able	to	be	checked	and	investigated.	4.	Partici-

pation,	providing	opportunities	for	people	to	participate	in	setting	plans	and	activities	of	the	orga-

nization.	5.	Responsibility,	working	with	concern	about	well-being,	well-fare,	and	benefits	of	peo-

ple.	6.	Effectiveness	and	efficiency,	working	to	reach	the	goals	and	objectives	of	the	organization	

with	priority	on	using	resources	efficiently.



Journal of the Association of Researchers Vol. 26 No.1 January – March 2021

Page | 357ปีที่ 26 ฉบับที่ 1  มกราคม - มีนาคม  2564วารสารสมาคมนักวิจัย

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	organizational	

leading,	in	total,	were	at	the	highest	level.	In	particular,	the	processes	of	work	control	in	order	to	

reach	the	set	objectives	had	the	highest	mean	value,	followed	by	setting	directions	and	guidelines	

for	excellence	of	municipality	development,	and	setting	organizational	vision,	strategy,	and	value	

for	excellence.	The	results	of	this	study	are	relevant	to	the	study	of	Sakulcharoenporn	(2010)	which	

found	that	organization	leading	is	the	very	much	important	to	reach	organizational	goals	and	ob-

jectives.	Close	control	of	work	operations	can	help	to	lead	organizational	activities	to	follow	the	

set	direction.	Co-value	should	be	built	in	order	to	create	employee	commitment	with	the	organi-

zation.	There	should	be	an	employee	development	and	training	program	in	the	needed	skill.

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	strategic	plan-

ning,	in	total,	were	at	a	high	level.	In	particular,	setting	strategic	planning,	action	plan	and	working	

processes	for	the	excellence	of	municipality	development	had	the	highest	mean	value,	followed	

by	an	analysis	of	strength,	weakness,	opportunity,	and	threat	for	setting	strategic	planning,	and	an	

analysis	of	internal	and	external	factors	for	the	sake	of	setting	strategic	planning	for	excellence.	

The	results	of	this	study	are	relevant	to	the	study	of	Likitthammarot	(2013)	which	found	that	or-

ganization	should	set	vision	and	strategy,	planning	and	action	plan	step	by	step	in	order	to	work	

for	reaching	organizational	goals	and	objectives.	An	analysis	of	strength,	weakness,	opportunity,	

and	threat	is	very	important;	it	can	help	organization	to	eliminate	weakness,	reduce	the	threat,	

and	increase	opportunity	and	strength.	

	 The	levels	of	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development	in	giving	impor-

tance	to	service	 receivers	and	stakeholders,	 in	 total,	were	at	 the	highest	 level.	 In	particular,	a	

survey	of	service	receivers’	satisfaction	for	more	improvement	had	the	highest	mean	value,	fol-

lowed	by	giving	importance	to	service	and	satisfaction	of	service	receivers	and	stakeholders,	and	

providing	excellent	channels	and	rush	servicing	processes	respectively.	The	results	of	this	study	

are	relevant	to	the	findings	of	Thattamle	(2003)	and	Channuwong	(2018)	which	found	that	good	

organizations	must	operate	in	the	ways	that	are	responsive	to	the	need	of	people.	Service	quality	

should	meet	with	the	demand	of	people.	There	should	be	a	study	on	the	need	of	service	receiv-

ers	and	stakeholders	focusing	on	service	receivers	as	the	center.	Moreover,	the	organization	should	

pay	attention	to	customer	recommendations	for	more	improvement.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	analysis	and	knowledge	man-

agement,	 in	 total,	were	at	 the	highest	 level.	 In	particular,	applying	modern	knowledge	 for	 the	

excellence	of	municipality	development	had	the	highest	mean	value,	followed	by	data	analysis	

and	indicator	arrangement	in	developing	municipality	systematically,	and	assignment	of	experts	in	

analysis	 and	 data	 arrangement.	 The	 results	 of	 this	 study	 are	 relevant	 to	 the	 study	 of	 Srirat-

tanabanlang	 (2020)	which	 found	that	organizations	must	apply	a	new	body	of	knowledge	and	

technology	in	working	operations	in	order	to	increase	efficiency	and	effectiveness.	Modern	tech-

nologies	can	help	employees	to	work	with	accuracy	and	expedition.	They	help	to	reduce	mistakes	
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in	working,	and	incur	good	feedback	and	customer	satisfaction.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	focusing	on	human	resource	

management,	in	total,	were	at	a	high	level.	In	particular,	the	processes	of	recruiting	expert	and	

excellent	personnel	in	working,	had	the	highest	mean	value,	followed	by	the	processes	of	training	

themselves	to	the	changing	environments	will	be	obsolete	and	fallen	behind.	Therefore,	organi-

zations	should	assess	and	and	improving	knowledge	and	skill	of	personnel	for	excellence	in	work-

ing,	and	creating	morale	and	spirit	of	personnel	in	working.	The	results	of	the	study	are	relevant	

to	the	study	of	Sanyawiwat	(1996)	which	found	that	human	resources	are	very	much	important	to	

the	success	of	organizations.	Human	resources	should	be	developed	in	terms	of	knowledge,	com-

petency,	working	skill,	usage	of	modern	technology,	and	morality	and	ethics.	These	are	also	rele-

vant	to	the	study	of	Sakuljaroenporn	(2010)	which	found	the	format	of	modern	human	resource	

development	is	to	encourage	personnel	to	learn	about	innovation	and	technology,	to	be	able	to	

apply	them	to	increase	productivity,	efficiency,	and	effectiveness.	Therefore,	there	should	be	a	

training	program	for	employees	to	find	out	his	or	her	competency	and	talent	in	order	to	bring	them	

to	work	for	achieving	organizational	goals.	

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	process	management,	in	total,	

were	at	the	highest	level.	In	particular,	setting	clear	working	methods	according	to	the	set	plans	

for	the	excellence	of	municipality	development	had	the	highest	mean	value,	followed	by	system-

atic	formats	and	processes	of	development	for	excellence,	and	processes	of	building	networks	

and	 relationships	with	outside	agencies.	The	 results	of	 this	 study	are	 relevant	 to	 the	study	of	

Mangkornkaewwikul	and	Siriwatthanakul	(2020)	and	Warnna	Jiamsripong	(1999)	which	found	that	

in	the	development	of	the	municipality,	there	should	be	an	identification	of	format,	methods,	and	

processes	of	working	step	by	step	systematically.	There	should	be	practical	ways	appropriate	with	

different	characteristics	of	geography	and	population.	A	good	relationship	should	be	built	with	

people	and	outside	agencies	in	order	to	create	collaboration	to	work	with	effectiveness.

	 The	levels	of	guideline	for	the	excellence	of	municipality	in	the	assessment	of	work	op-

eration,	in	total,	were	at	the	highest	level.	In	particular,	taking	into	account	the	results	of	the	as-

sessment	of	work	operation	for	improvement	of	the	municipality	to	be	excellent	had	the	highest	

mean	value,	followed	by	identification	of	municipality	development	indicators	for	excellence,	and	

revision	and	improvement	of	indicators	to	be	appropriate	and	update.	The	results	of	this	study	are	

relevant	to	the	study	of	Thattamle	(2003)	which	found	that	the	results	of	assessment	and	evalu-

ation	should	be	used	to	improve	the	work	performance	of	employees	in	the	organization.	Work	

quality	should	be	improved	continuously	because	situations	are	changing	all	the	time.	Organiza-

tions	that	cannot	adjust	evaluate	their	working	techniques	and	performance	and	adjust	themselves	

to	be	appropriate	with	the	current	situations	of	the	world.
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Recommendations
Recommendations from this Research

	 1.	There	should	be	an	increase	of	the	samples	in	the	distribution	of	research	question-

naires	and	interviews	in	order	to	learn	more	about	the	opinions	of	participants	regarding	problems	

and	obstacles	and	guidelines	for	the	excellence	of	municipality	development.

	 2.	Bansong	subdistrict	municipality,	Chachoengsao	Province	should	have	a	controlling	and	

evaluation	system	of	work	performance	and	provide	feedback	to	employees	for	more	improve-

ment.

	 3.	Bansong	subdistrict	municipality,	Chachoengsao	Province	should	buy	modern	materials	

and	instruments	sufficient	for	working.	

	 4.	 Bansong	 subdistrict	municipality,	 Chachoengsao	 Province	 should	 train	 personnel	 to	

have	knowledge	and	 skill	 about	 local	organization	administration	and	 increase	 the	number	of	

employees	sufficient	for	working.

	 5.	Bansong	subdistrict	municipality,	Chachoengsao	Province	should	receive	an	allocation	

of	budget	sufficient	for	working	and	should	receive	a	supporting	budget	from	related	government	

agencies.	

Recommendations for Future Research

	 1.	There	should	be	a	comparative	study	between	the	guidelines	for	the	excellence	of	

Bansong	sub-district	municipality	and	other	local	administrative	organizations.		

	 2.	There	should	be	a	study	of	other	factors	affecting	the	development	of	municipality	

such	as	 local	environments,	 customs,	and	 traditions,	people	participation,	 commonsense,	and	

responsibility	of	working	personnel.		

	 3.	There	should	be	a	study	of	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	i.e.	moderation,	reason-

ableness,	and	immunity	which	can	affect	the	development	of	the	municipality.	
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รศ.ดร.มนตรี	วิบูลยรัตน์

รศ.ดร.ศักดิ์ดา	ศิริภัทรโสภณ

รศ.ดร.โยธิน	แสวงดี

รศ.ดร.ลักขณา	สริวัฒน์

รศ.ดร.วนิดา	สัจพันโรจน์

รศ.ดร.วัลลภ	จันทร์ตระกูล

รศ.ดร.วิไลศักดิ์	กิ่งค�า

รศ.ดร.สมศักดิ์	เพียบพร้อม

รศ.ดร.สิรี	ชัยเสรี

รศ.ดร.สุภมาส	อังศุโชติ

รศ.ดร.เสาวคนธ์	สุดสวาสดิ์

รศ.ดร.อภินันท์	จันตะนี

รศ.ดร.อภิสิฎฐ	ศงสะเสน

รศ.ดร.สมศักดิ์	สามัคคีธรรม

รศ.สมเดช	มุงเมือง

รศ.สมพงศ์	ภิเชฐภิญโญ

รศ.ดร.ณรัฐ	วัฒนพานิชย์

รศ.ดร.กฤษดา	ตั้งชัยศักดิ์

รศ.ดร.รสชงพร	โกมลเสวิน

รศ.ดร.วรสัณฑ์	บูรณากาญจน์

รศ.ดร.คณิตา	ตังคณานุรักษ์

ผศ.ดร.เกรียงสิน	ประสงค์สุกาญจน์

ผศ.ดร.คมพล	สุวรรณกูฎ

ผศ.ดร.จารึก	สิงหปรีชา

ผศ.ดร.ชงโค	แซ่ตั้ง

ผศ.ดร.ดุษฎี	เจริญสุข

ผศ.ดร.นพเก้า	ณ	พัทลุง

ผศ.ดร.บัณฑิต	ผังนิรันดร์

ผศ.ดร.พิพัฒน์	นนทนาธรณ์

ผศ.ดร.ไพฑูรย์	โพธิสว่าง

ผศ.ดร.วีระพล	แจ่มสวัสดิ์

ผศ.ดร.สุภา	ทองคง

ผศ.ดร.สุภาพ	ฉัตราภรณ์

ผศ.ดร.สุขสรรค์	กันตะบุตร

ผศ.ดร.โสวัตรี	ณ	ถลาง

ผศ.ดร.สุรัตน์	บัวเลิศ

ผศ.ดร.อรอนงค์	ผิวนิล

ผศ.ดร.อนุชัย	รามวรังกูร

ผศ.ดร.พงษ์เทพ	จันทสุวรรณ

ผศ.ฐาปะนะ	วงษ์สาธิตศาสตร์

ผศ.ดร.สุจิณณา	กรรณสูต

ผศ.ดร.ศิริรักษ์	ขาวไชมหา

ผศ.ดร.ฐิติมา	รุ่งรัตนาอุบล

ผศ.ดร.สมเดช	รุ่งศรีสวัสดิ์

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์	ภัทธิราสินสิริ

ดร.กิติมาพร	ชูโชติ

ดร.ขวัญประภัสสร	จานทอง

ดร.ฐิตาภรณ์	สินจรูญศักดิ์

ดร.ธีรทร	วัฒนกูล

ดร.บุญเลิศ	ไพรินทร์

ดร.วิชัย	รูปข�าดี

ดร.สุรมน	จันทร์เจริญ

ดร.สินธุ์	สโรบล

ดร.สุกฤษฎิ์	ลิมโพธิ์ทอง

ดร.ฤทัยชนนี	สิทธิชัย

ดร.นาวิน	มีนะกรรณ

ดร.ธงชัย	ศรีวรรณะ

ดร.พิทวัส	เอื้อสังคมเศรษฐ์

ดร.นารินี	แสงสุข

ดร.นภัสสรณ์	สุพัฒน์อัญพร

ดร.วรสรณ์	เนตรทิพย์

ดร.มะโน	ปราชญาพิพัฒน์

ดร.ทักษิณา	แสนเย็น

พล.ร.ต.ดร.รัฐฉัตร์	พุทธวัจน์ศิริ

พล.ต.อ.ดร.ปรุง	บุญผดุง

พ.อ.ดร.อรรคเดช	ประทีปอุษานนท์

พลโท	ดร.นภดล	ศรีตระกูล

พลโท	ดร.สุชาติ	อดุลย์บุตร

พระมหาปัญญา	แล่นปิว

Bruce Leeds,Ph.D.

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย



ในการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ 

เพื่อตีพิมพ์วารสารสมาคมนักวิจัย 
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	 เพื่อให้การตีพิมพ์รายงานวิจัย	หรือบทความวิชาการในวารสารสมาคมนักวิจัยเป็นไปโดยเรียบร้อย	 เป็น

วารสารท่ีได้มาตรฐานสากลบังเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	 ทั้งผู้ส่งรายงานการวิจัย	 หรือบทความวิชาการผู้ใช้

ประโยชน์	จากผลงานการวิจัย	หรือบทความวิชาการเหล่านั้น	รวมทั้งสมาคมนักวิจัยในการจัดท�าวารสาร	สมาคม

นักวิจัยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนค�าแนะน�าในการส่งรายงานวิจัย	 หรือบทความวิชาการ	 เพ่ือตีพิมพ์ใน

วารสารไว้	ดังนี้

1.	เป็นรายงานงานวิจัย	หรือบทความวิชาการในด้านสังคมศาสตร์

2.	เป็นรายงานวิจัย	หรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

3.	ผู้ส่งรายงานวิจัย	หรือบทความวิชาการมีค่าใช้จ่าย	ดังนี้

	 การช�าระเมื่อส่งรายงานวิจัยเพื่อพิจารณาเบื้องต้น	ก่อนส่งไปให้ผู้ทรงพิจารณา	3,000	บาท	เลขที่บัญชี	

069-2-555188	ธนาคารทหารไทย	สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และแจ้งสลิปการโอนเงิน	ชื่อบทความ	ทาง	

E-mail:	artj@ar.or.th

		 ๏	ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท

	 	 >>	จ่ายเมื่อส่งรายงานวิจัยเพื่อพิจารณา	3,000	บาท

	 	 >>	จ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ในการน�าลงตีพิมพ์	1,000	บาท

	 ๏	ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 4,500 บาท

	 	 >>	จ่ายเมื่อส่งรายงานวิจัยเพื่อพิจารณา	3,000	บาท

	 	 >>	จ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	ในการน�าลงตีพิมพ์	1,500	บาท

4.	 รายงานการวิจัย	 หรือบทความที่ส่งมาจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมนักวิจัย	 ต่อเมื่อได้ผ่าน

กระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สมาคมนักวิจัยแต่งตั้งขึ้น

	 4.1	 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นถึงความสอดคล้องกับแนวทางตีพิมพ์ผลงานของ

วารสารหรือไม่	แล้วจะมีหนังสือแจ้งกลับการพิจารณา

	 4.2	 ถ้าบทความมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัวารสาร	 กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถกูต้องของรปูแบบ

การเตรยีมข้อมูลต้นฉบบัผู้นพินธ์จะต้องแก้ไขให้ตรงตามรูปแบบทีก่�าหนด

	 4.3	 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ	 เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการ

ค�าแนะน�า

หลักเกณฑ์โดยทั่วไป
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แก้ไขจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ	 เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์	 ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์	 และวารสาร

สมาคมนักวิจัยฉบับที่น�าบทความลงตีพิมพ์จ�านวน	1	ฉบับ

หมายเหตุ	 ให้ผู้เขียนส่งบทความมายังสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย	 โดยช�าระเงินส�าหรับการพิจารณาเบื้องต้นโดยคณะ

กองบรรณาธิการ	 ว่าบทความตรงกับสาขาของวารสารหรือไม่	 โดยส่งบทความในระบบการรับบทความในเว็ปไซด์

ของสมาคมฯ

บทความวิจัย

ส่วนน�า ประกอบด้วย

  ชื่อบทความ	(Title)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ควรเป็นชื่อที่สั้น	กะทัดรัด	ได้ใจความตรงกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง

  ชื่อผู้เขียนทุกท่าน	(Authors)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ที่อยู่	ส�าหรับการติดต่อ	E-mail	และโทรศัพท์	

  ตัวเลขยก	ให้เขียนไว้บนนามสกุลเพื่อระบุว่าเป็นที่อยู่ของผู้เขียนท่านใด

  บทคัดย่อ	(Abstract)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ควรสั้นตรงประเด็น	ครอบคลุมสาระส�าคัญของ

การศึกษา	โดยจัดท�าเป็นร้อยแก้ว	สรุปสาระส�าคัญไว้อย่างครบถ้วนไม่แบ่งเป็นข้อ

  ค�าส�าคัญ	(Keywords)	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ควรเลือกค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความที่

สามารถน�าไปใช้เป็นค�าสืบค้นในระบบฐานข้อมูล	ประมาณ	3-5	ค�า	ส�าหรับภาษไทยให้เว้นวรรคระหว่างค�าส�าคัญ	

ภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมายจุลภาค	(,)

ส่วนเนื้อหาความส�าคัญของปัญหาของการวิจัย

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  การทบทวนวรรณกรรม	และแนวคิด

  ขอบเขตของการวิจัย

  สมมติฐานการวิจัย

  วิธีด�าเนินการวิจัย	(ระบุวิธีการเก็บข้อมูล	ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	ปี	พ.ศ.	ที่ท�าการวิจัย	วิธี

วิเคราะห์ข้อมูล)	

  ผลการวิจัย	ควรเสนอผลอย่างชัดเจน	ตรงประเด็น	โดยอาจมีรูปภาพ	ตารางและแผนภูมิประกอบเท่า

ที่จ�าเป็น	ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณต้องมีตารางสถิติพื้นฐานบังคับที่ต้องน�าเสนอตามประเภทของสถิติที่ใช้เช่นตาราง

แสดงลักษณะประชากรศาสตร์ของตัวอย่าง	ตารางที่น�าเสนอตีเส้นในแนวนอนที่หัวตารางและเส้นปิดตาราง	ไม่ใช้เส้น

ตั้งภาพและแผนภูมิประกอบต้องมีความคมชัด	และตัวหนังสืออยู่ในกรอบไม่ล้นออกมา	และไม่มีกรอบล้อมภาพหรือ

แผนภูมิ

  สรุป	อภิปรายผล	และข้อเสนอแนะ	(ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อเสนอแนะส�าหรับปฏิบัติ	

และข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยต่อไป)

  เอกสารอ้างอิง ต้องอ้างอิงในระบบ APA ให้ระบุเอกสารอ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ใช้อ้างในเนื้อหา

เท่านั้น

  บทความที่สรุปมาจากวิทยานิพนธ์	ดุษฎีนิพนธ์ให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา	พร้อมต�าแหน่งวิชาการ	และ

สังกัดหลังชื่อผู้นิพนธ์

ค�าแนะน�าการเขียน และส่งต้นฉบับ
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	 ต้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	ใช้แบบอักษร	Angsana	New	ขนาด	16	ตลอดทั้งบทความ	พิมพ์หน้า

เดียวในกระดาษ	A4	พิมพ์ให้ห่างจากขอบทุกด้าน	2.54	ซม.	และใส่เลขก�ากับทุกหน้าที่มุมขวาบนของกระดาษทุก

หน้า	ความยาวต้นฉบับ	ไม่ต�่ากว่า	12	หน้า	และไม่เกิน	16	หน้า

  ชื่อบทความ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	(ตัวหนา)	จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ

  ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	14	(ตัวหนา)	จัดชิดขวาหน้ากระดาษ

  ชื่อบทคัดย่อ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	(ตัวหนา)	จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ

  ชื่อค�าส�าคัญ	(Keyword)	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	(ตัวหนา)	จัดชิดซ้ายหน้า

กระดาษ

  ค�าส�าคัญ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาดตัวอักษร	16	(ตัวหนา)	(ไม่ควรเกิน	4	ค�า)	

  การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง	ใช้ระบบนามปี

	 เพื่อความเป็นมาตรฐาน	ลดความผิดในการสะกดศัพท์	และความไหลลื่นในการอ่านบทความ	ผู้เขียนควรให้

ความส�าคัญกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ	ดังนี้

	 1.	 ไม่ใช้วงเล็บภาษาอังกฤษกับค�าท่ีมีค�าแปลเป็นภาษาไทยชัดเจนและเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้ว	 ในส่วนระเบียบ

วิธีวิจัยทั้งหลาย	เช่น	แบบสอบถาม	(questionnaire)	ค่าเฉลี่ย	(mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

ความโด่ง	 (kurtosis)	 ความเบ้	 (skewness)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (primary	 data)	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (secondary	 data)	

แบบสอบถามแบบมาตรส่วน	ประมาณค่า	(rating	scale)	การวิจัยเชิงปริมาณ	(quantitative	research)	การวิจัยเชิง

คุณภาพ	(qualitative	research)	ผู้ให้ข้อมูลหลัก	(key	informant)	การทดลองใช้	(try	out)	ความน่าเชื่อถือ	(reli-

ability)	ความเที่ยงตรง	(validity)	แม้แต่การสุ่มตัวอย่าง	เช่น	การส่งตัวอย่างแบบง่าย	(simple	random	sampling)	

การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	(accidental	sampling)	หรือในส่วนทบทวนวรรณกรรม	เช่น	สภาพแวดล้อม	(environ-

ment)	การเปลี่ยนแปลง	(change)	โลกาภิวัฒน์	(globalization)

	 2.	 การใส่วงเล็บภาษาอังกฤษสามารถท�าได้ถ้านักวิจัยคิดว่าค�าศัพท์นั้นยังไม่มีค�าแปลภาษาไทยที่แพร่หลาย	

หรือมีการแปลหลายส�านวน	 การวงเล็บภาษาอังกฤษเพื่อป้องกันความสับสนในกรณีที่อ่านภาษาไทยอย่างเดียว	

นอกจากนั้นเมื่อวงเล็บภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ท�าเพียงครั้งเดียว	 เมื่อกล่าวถึงค�านี้อีกก็ไม่ต้องใส่วงเล็บภาษาอังกฤษอีก	

ตัวอย่างของค�าที่สามารถใส่วงเล็บภาษาอังกฤษ	 เช่น	 ความซื่อตรง	 (integrity)	 ปฏิบท	 หรือ	 ปฏิทรรศน์	 (paradox)	

ภาระรับผิดชอบ	(accountability)	เป็นต้น

  กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นถึงความสอดคล้องกับแนวทางตีพิมพ์ผลงานของวารสาร

หรือไม่	แล้วจะมีหนังสือแจ้งกลับการพิจารณา	

  ถ้าบทความมีเนื้อหามีความสอดคล้องกับวารสาร	กองบรรณาธิการจะพิจารณาความถูกต้องของรูป

แบบการเตรียมข้อมูลต้นฉบับผู้นิพนธ์จะต้องแก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่ก�าหนด

  ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ	เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไข

จะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ	เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์	และวารสารสมาคมนัก

วิจัยฉบับที่น�าบทความลงตีพิมพ์จ�านวน	1	ฉบับ

หลักการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการพิมพ์บทความ

หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับตีพิมพ์
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	 ในการนี้	 วารสารสมาคมนักวิจัยได้เตรียมการที่จะเข้าสู่	 ACI	 ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มข้อมูลท่ีเป็นภาษาอังกฤษ	

ดังนี้

	 	 1.	Titles	ชื่อเรื่อง

	 	 2.	Abstracts	บทคัดย่อ

	 	 3.	Author	Name	and	Affliations	ชื่อผู้แต่งและสังกัด

	 	 4.	Cited	References	เอกสารอ้างอิง

	 ส�าหรับ	Cited	References	ให้ท่านแยกเอกสารอ้างอิงภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกของ	เอกสารอ้าง	และตาม

ด้วยเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษไปไว้ในหัวข้อ	Translated	Thai	 References	จากนั้นให้แปลเอกสารภาษาไทยเป็น

ภาษาอังกฤษโดยใส่วงเล็บว่า	(in	thai)	และเรียงตามล�าดับอักษรอีกครั้ง

ขั้นตอนการตีพิมพ์บทความ

ใช้เวลาตรวจ	...	วัน

ผู้เขียนแก้ไข	...	วัน

โรงพิมพ์จัดท�า	Draft	...	วัน

แก้ไข	Draft	...	วัน

โรงพิมพ์ใช้เวลาประมาณ	10	วัน

ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์

โรงพิมพ์ส่ง	Draft	กลับมา

ส่ง	Draft	สุดท้ายให้โรงพิมพ์

โรงพิมพ์ส่งมอบวารสาร

รวบรวมบทความส่งให้บรรณาธิการ

และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจภาษาอังกฤษ

ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนตีพิมพ์ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนตีพิมพ์











ล�าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา (วัน)

1 บรรณาธิการตรวจทานบทความรอบสุดท้าย	 และให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทาน

ภาษาอังกฤษ

2 ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนตีพิมพ์

3 ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์

4 ส่ง	Draft	สุดท้ายให้โรงพิมพ์

5 โรงพิมพ์ส่งมอบวารสาร 10

รวม
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จริยธรรมในการตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนความ

	 1.	ผู้เขียนบทความจะต้องรับรองว่า	บทความที่ส่งมาพิจารณาไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน	และ

ไม่ส่งต้นฉบับบทความซ�้าซ้อนกับวารสารอื่น	

	 2.	ผู้เขียนจะต้องค�านึงถึงจริยธรรมการวิจัย	จะต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง

	 3.	ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสารในหัวข้อ	“ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน”	

	 4.	ผู้เขียนที่มีชื่อในบทความจะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�าบทความหรือมีส่วนร่วมในการด�าเนินการวิจัย

	 5.	 ผู้เขียนจะต้องอ้างอิงผลงาน	ภาพ	 หรือตารางหากมีการน�ามาใช้ในบทความของตนเอง	 โดยระบุ	 “ที่มา”	

เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์	 (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว	 ทาง

วารสารจะไม่รับผิดชอบใด	ๆ	ทั้งสิ้น

	 6.	 ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิง	 ทั้งในแง่ของรูปแบบและเนื้อหา	 และไม่

ควรน�าเอกสารวิชาการท่ีไม่ได้อ่านมาอ้างอิง	 หรือใส่ไว้ในบรรณานุกรม	 และควรอ้างอิงเอกสารเท่าที่จ�าเป็น

อย่างเหมาะสม	ไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่มากจนเกินไป	

	 7.	 ผู้เขียนจะต้องปรับแก้ไขบทความตามผลประเมินจากผู้ประเมินบทความ	 และกองบรรณาธิการ	 ให้แล้ว

เสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด	

	 8.	 ผู้เขียนจะต้องระบุช่ือแหล่งทุนท่ีให้การสนับสนุนในการวิจัย	 (ถ้ามี)	 และจะต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน	

(ถ้ามี)

	 9.	 ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูล

เท็จ	หรือการปลอมแปลง	บิดเบือน	รวมไปถึงการตกแต่ง	หรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป	

	 10.	 ผู้เขียนไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่ถูกถอดถอนออกไปแล้ว	 เว้นแต่ข้อความที่ต้องการสนับสนุนนั้นเป็น

ข้อความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอน	 และจะต้องระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงด้วยว่า	 เป็นเอกสารที่ได้ถูก

ถอดถอนออกไปแล้ว	

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

	 1.	ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ	

	 2.	 หลังจากได้รับบทความจากบรรณาธิการวารสาร	 และผู้ประเมินบทความ	 ตระหนักว่าตนเองอาจมีผล

ประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้	 ผู้ประเมิน

บทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น	ๆ

	 3.	 ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญโดยพิจารณาความส�าคัญของ

เนื้อหาในบทความที่มีต่อสาขาวิชานั้น	ๆ	คุณภาพของการวิเคราะห์	และความเข้มข้นของผลงาน	หรือระบุผล

งานวิจัยที่ส�าคัญ	 ๆ	 และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลังประเมิน	 แต่ผู้เขียนบทความไม่ได้อ้างถึง	 เข้าไปในการ

ประเมินบทความด้วย	 ผู้ประเมินไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

บทความ	

	 4.	ผู้ประเมินบทความต้องไม่น�าเสนอข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง	

	 5.	 เม่ือผู้ประเมินบทความพบว่า	 มีส่วนใดของบทความท่ีมีความเหมือนกัน	 หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น	 ๆ	 

ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ	
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร

	 1.	 บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ	 เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนัก	 บริหารท่ีตนรับผิด

ชอบ	 และต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว	 โดยพิจารณาจาก

ความชัดเจน	 และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ	 และจะต้องมีข้อความรู้ท่ี

สะท้อนมุมมอง	 แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์	 การสังเคราะห์เอกสาร	 หรืองานวิจัยมุ่งเน้นการน�า

เสนอแนวคิดทฤษฎีใหม่รวมถึงแบบจ�าลองเชิงแนวคิด	 (Conceptual	model)ท่ีจะมาเสริมสร้างความเข้าใจ

อันจะน�าไปสู่การวิจัยในหัวข้อนักวิชาการที่ส�าคัญ	

	 2.	 บรรณาธิการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน	 และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น	 ๆ	 ที่ไม่เกี่ยวข้องใน

ช่วงเวลาของการประเมินบทความ	

	 3.	บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว	โดยต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

ผู้อ่ืน	 (Plagiarisn)	 อย่างจริงจัง	 และใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้	 เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารไม่มี

การคัดลอกผลงานของผู้อ่ืน	 และหากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น	 จะต้องหยุดกระบวนการประเมิน	

และติดต่อผู้เขียนบทความหลักทันที	เพื่อขอค�าชี้แจงเพื่อประกอบการ	“ตอบรับ”	หรือ	“ปฏิเสธ”	การตีพิมพ์

บทความนั้น	ๆ

	 4.	บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน	และผู้ประเมิน

	 5.	บรรณาธิการต้องไม่น�าข้อมูลบางส่วนหรือทุกส่วนของบทความไปเป็นผลงานของตนเอง

	 6.	บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง	และให้ผลที่น่าเชื่อถือ	

โดยน�าผลการวิจัยมาเป็นตัวชี้น�าว่า	สมควรตีพิมพ์และเผยแพร่หรือไม่	

	 7.	หากบรรณาธิการตรวจพบว่า	บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ	หรือมีการปลอมแปลงข้อมูล

ซึ่งสมควรถูกถอดถอน	 แต่ผู้เขียนปฏิเสธที่จะถอดบทความ	 บรรณาธิการสามารถด�าเนินการถอนบทความได้

โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เขียน	ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

ตัวอย่างการอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
จุฑาพร	 ชินทัพพ์.	 (2560).	 อิทธิพลภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 และความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคม

มวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์.	วารสารสมาคมนักวิจัย,	22(3),	121-131.
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