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ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบับทควำมเพ่ือส่งพิจำรณำตีพิมพ ์
ในวำรสำรบริหำรธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ 

 
1. พมิพ์ด้วยกระดำษ เอ 4 (พมิพ์หน้ำเดยีว) จ ำนวนไม่เกิน 15 หน้ำ (นับรวมบทคดัย่อ รูปภำพ 

ตำรำง เอกสำรอ้ำงอิง และภำคผนวก) 
2. ส่วนประกอบของบทควำมวจิยั ประกอบดว้ย บทคดัย่อ (ไทยและองักฤษ) บทน ำ วตัถุประสงคข์อง

กำรวิจัย ทบทวนวรรณกรรม วิธีด ำเนินกำรวิจัย ผลกำรวิจัย สรุปและอภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสำรอำ้งองิ  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในกรณีทีต่ีพิมพ์
บทความเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 

ข้อก ำหนดในกำรเตรียมต้นฉบบับทควำม 
 ขนำดกระดำษ เอ 4  

 กรอบของข้อควำม ในแต่ละหน้ำใหม้ขีอบเขตดงันี้ จำกขอบบนของกระดำษ 1.25 นิ้ว ขอบล่ำง 
1.0 นิ้ว ขอบซำ้ย 1.25 นิ้ว ขอบขวำ 1.0 นิ้ว 

 ระยะห่ำงระหว่ำงบรรทดั หนึ่งช่วงบรรทดัของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

 ตวัอกัษร ใชบ้รำววลัเลยี นิว (Browallia New) และพมิพต์ำมทีก่ ำหนดดงันี้ 
o   ช่ือเร่ือง (Title) ใหม้ทีัง้ชื่อภำษำไทย และภำษำองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพใ์หญ่) เป็นขอ้ควำมสัน้ๆ 

และสื่อควำมหมำยบ่งชีใ้หเ้หน็สำระส ำคญัของเนื้อหำ ขนำด 18 point, กลำงหน้ำกระดำษ, ตวัหนำ 
o  ช่ือผู้เขียน (ทุกคน) ใส่ชื่อและชื่อสกุลเตม็ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ (ตวัแรกของชื่อ-

สกุลให้ใช้อกัษรตวัใหญ่) กรณีมหีลำยคนให้เรยีงตำมคุณวุฒ ิหรอืต ำแหน่งทำงวชิำกำร และใส่ล ำดบัไว้ท้ำย
นำมสกุล และพมิพ ์footnote ขอ้มลูหน่วยงำน (ภำควชิำ, คณะ, มหำวทิยำลยั) ไวท้ำ้ยหน้ำแรกของบทควำมนัน้ 
ขนำด 14 point 

o  บทคดัย่อ และ Abstract 
 ชื่อ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ขนำด 16 point, ก ำหนดกึง่กลำง, ตวัหนำ  
 ขอ้ควำมบทคดัยอ่ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ควรสัน้ ตรงประเดน็ ครอบคลุมสำระส ำคญั

ของบทควำม ขนำด 14 point, ก ำหนด ชดิขอบ, ตวัธรรมดำ  
 ยอ่หน้ำ 0.5 นิ้ว  

o ค ำส ำคญั (ตวัหนำ) ให้พมิพ์ต่อจำกบทคดัย่อ และ Keywords (ตวัหนำ) ให้พมิพ์ต่อจำก 
Abstract โดยค ำแรกของค ำภำษำองักฤษให้ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ คัน่แต่ละค ำด้วยเครื่องหมำย , ควรเลอืกค ำ
ส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทควำมประมำณ 3-5 ค ำ ขนำด 14 point ตวัธรรมดำ 

o รำยละเอียดบทควำม  
 หวัขอ้ใหญ่ ขนำด 16 point, ก ำหนดชดิซำ้ย, ตวัหนำ  
 หวัขอ้รอง ขนำด 14 point, ตวัหนำ, ยอ่หน้ำ 0.5 นิ้ว 
 เนื้อหำ ขนำด 14 point, ก ำหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดำ, ย่อหน้ำ 0.5 เท่ำกบัหวัขอ้รอง 
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(เฉพำะเริม่ตน้ขอ้ควำม/ ประเดน็ใหม)่ ส่วนอื่น ก ำหนดชดิขอบ   
 

 ค ำศพัท ์ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองรำชบณัฑติยสถำน 
 ภำพและตำรำง  

o ให้ระบุค ำว่ำ ภำพท่ี หมำยเลขภำพ และชื่อของภำพไว้ใต้ภำพประกอบ และจดัข้อควำม
บรรยำยภำพใหอ้ยูก่ึง่กลำงหน้ำกระดำษ  

o ให้ระบุค ำว่ำ ตำรำงท่ี หมำยเลขตำรำง และชื่อตำรำงพร้อมไว้ด้ำนบนของตำรำง ถ้ำเป็น
ภำษำองักฤษใหใ้ชค้ ำว่ำ TABLE ชื่อตำรำงใชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด หวัขอ้ในตำรำง อกัษรตวัแรกใหใ้ช้
ตวัพมิพใ์หญ่ 

o แหล่งทีม่ำ ใหพ้มิพห์่ำงจำกชื่อภำพประกอบหรอืเสน้คัน่ใต้ตำรำง 1 บรรทดั (ใชต้วัอกัษรขนำด 
14 point, ตวัธรรมดำ)  

ตวัอย่ำง ภำพประกอบทีน่ ำมำอำ้งและกำรบอกแหล่งอำ้งองิ 

 
 
 
 

ภำพท่ี 1 แสดงผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในระบบกำรเงนิ  
 
 
 

ตวัอย่ำง ตำรำงทีน่ ำมำอำ้งและกำรบอกแหล่งอำ้งองิ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงกำรเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหว่ำงขอ้มลูปฐมภูมกิบัขอ้มลูทุตยิภมู ิ
 

ลกัษณะ ข้อมลูปฐมภมิู (Primary data) ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary 
data) 

 จดุมุง่หมำย (Purpose) 
 กระบวนกำร (Process) 
 ตน้ทุน (Cost) 
 ระยะเวลำ (Time) 

 ส ำหรบัปญัหำทีก่ ำลงัวจิยัอยู่ 
 ผูท้ ำวจิยัตอ้งมสี่วนรว่มอยำ่ง

มำกมำย (Very involved) 
 สงู 
 นำน 

 ส ำหรบัปญัหำอื่น 
 รวดเรว็และงำ่ย (Rapid and 

easy)  
 ค่อนขำ้งต ่ำ 
 รวดเรว็ 

         ทีม่ำ: รองศำสตรำจำรย ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ.   (2549).  การวจิยัการตลาด.  กรุงเทพฯ: 
บรษิทั ธรรมสำร จ ำกดั.  หน้ำ 80. 

ผูบ้ริโภคและนกัลงทุน 

     หน่วยธุรกิจ      หน่วยงานรัฐบาล 

         ทีม่ำ: รองศำสตรำจำรย ์สุพำดำ สริกิุตตำ และคนอื่นๆ.   (2552).  การเงนิธุรกจิ.  กรุงเทพฯ: บรษิทั 
ธรรมสำร จ ำกดั.  หน้ำ 11. 
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กำรเขียนอ้ำงอิงและกำรเขียนบรรณำนุกรม  
1. กำรอ้ำงถึงใน หนังสือ 

- กรณีผูแ้ต่ง 1 คน 
 อำ้งองิ    (สดีำ สอนศร,ี 2547, น. 20) 

บรรณำนุกรม สดีำ สอนศร.ี (2547). ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: ส ำนักพมิพ์
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

อำ้งองิ    (Michael, 1996, p. 4) 
บรรณำนุกรม Michael, J. G. (1996). Environmental Chang in Southeast Asia. New 

York: Routledge. 
- กรณีผูแ้ต่ง 2 คน 

 อำ้งองิ    (โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2544, น. 150) 
บรรณำนุกรม โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จลุศริวิงศ์. (2544). การเมอืงระหว่างประเทศ. 

กรงุเทพฯ: ส ำนกัพมิพจ์ฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
อำ้งองิ    (Parnwell, & Evana, 2001, pp. 30-40) 
บรรณำนุกรม Parnwell, M. G., & Michael, J. G. (1966). Environmental Chang in 

Southeast Asia. New York: Routledge. 
- กรณีผูแ้ต่ง 3-6 คน 

อำ้งองิครัง้แรก (สดีำ สอนศร,ี วทิยำ สุจรติธนำรกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปำ จติตป์ระทุม 
และดอน สุขศรทีอง, 2552, น. 18) 

อำ้งองิครัง้ต่อไป (สดีำ สอนศร ีและคนอื่นๆ , 2552, น. 18)  
บรรณำนุกรม สดีำ สอนศร,ี วทิยำ สุจรติธนำรกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปำ จติตป์ระทุม และ

ดอน สุขศรทีอง. (2552). การจดัการสิง่แวดลอ้มในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. 
กรงุเทพฯ: สถำบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษำ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร.์ 

อำ้งองิครัง้แรก (Monroe, Evana, Smith, & Hensly, 2003, p. 5) 
อำ้งองิครัง้ต่อไป  (Monroe, et al., 2003, p. 5) 
บรรณำนุกรม Monroe, R. L., Evona, D. J., Smith, C. T., & Hensly, Brown. (2003).  

Co-Management of Natural Resource in Asia: A Comparative 
Perspective. Nias Press. 

- กรณีผูแ้ต่งมำกกว่ำ 6 คน  
 อำ้งองิ   (จรวย บุญยบุล และคนอื่นๆ , 2536, น. 11) 

บรรณำนุกรม จรวย บุญยบุล และคนอื่นๆ.  (2536). พลงังาน. กรงุเทพฯ: จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั. 

อำ้งองิ (Cramer, R. L., et al., 1984, p. 17) 
บรรณำนุกรม Cramer, R. L., et al. (1984). Language: Structure and use (2nd ed). 

Illinois: Scott. 
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- บรรณำธิกำร ผู้รวบรวม ผูเ้รียบเรียง 
 อำ้งองิ   (อุกกฤษฎ ์ปทัมำนนท,์ 2548, น. 352) 
 บรรณำนุกรม  อุกกฤษฎ ์ปทัมำนนท ์(บก.). (2548). เอเชยีรายปี 2548. 

กรงุเทพฯ: สถำบนัเอเชยีศกึษำ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 
อำ้งองิ (Smith, 1983, Chap. 5) 
บรรณำนุกรม Smith, A. D. (Ed.). (1983). Psychology: Principle and Practice.           

New York: Thieme. 
2.กำรอ้ำงถึงใน บทควำมในหนังสือ 
 อำ้งองิ   (ชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2548, น. 293-420) 
 บรรณำนุกรม  ชยัโชค จลุศริวิงศ์. (2548). ผูน้ ำมำเลเซยี.ในสดีำ สอนศร ี

(หวัหน้ำโครงกำร) ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต:้ ศกึษาเฉพาะประเทศ
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย. (น. 293-420). กรงุเทพฯ: 
คณะรฐัศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร.์ 

 อำ้งองิ   (McLennan, 2001, p. 49) 
บรรณำนุกรม McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer and B.Smart (Eds.). 

Handbook of Social Theory. (pp. 43-53). London: Sage. 
 
3. กำรอ้ำงถึงใน รำยงำนกำรวิจยั 
 อำ้งองิ   (ฉนัทนำ บรรณ และศริโิชต ิหวนัแกว้, 2535, น. 75) 

บรรณำนุกรม ฉันทนำ บรรณ และศริโิชต ิหวนัแก้ว. (2535). การศกึษาสถานภาพและ
นโยบายเกีย่วกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กท างาน (รำยงำน
ผลกำรวจิยั). กรงุเทพฯ: สถำบนัวจิยัสงัคม จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั. 

อำ้งองิ (Deming, 2008) 
บรรณำนุกรม Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER 

Working Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of Economic 
Research. Retrieved October 24, 2008, from http://www.nber.org/paper/ 
w1424 

4. กำรอ้ำงถึงใน วิทยำนิพนธ์ 
 อำ้งองิ   (วภิำสพล ชนิวฒันโชต,ิ 2550, น. 59) 
  บรรณำนุกรม วภิำสพล ชนิวฒันโชติ. (2550). ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคทีม่ ีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทีม่ ีขายในเซเว่นอีเลฟเว่น .            
สำรนิพนธ ์บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ (กำรตลำด). กรุงเทพฯ: มหำวทิยำลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ.  

อำ้งองิ (Darling, 1976, p. 5) 
บรรณำนุกรม Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. 

Unpublished doctoral dissertation, University of Connecticut, Storrs, CT. 

http://www.nber.org/
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5.กำรอ้ำงถึงใน วำรสำร 
 อำ้งองิ   (ประมลู  สจัจเิศษ, 2541, น. 50) 

บรรณำนุกรม ประมลู  สจัจเิศษ. (2541). ปญัหำและแนวทำงแกไ้ขเศรษฐกจิไทย. 
สงัคมศาสตรป์รทิศัน์, 19(2), 30-39. 

อำ้งองิ (Opasa, 1998, pp. 11-20) 
บรรณำนุกรม Oposa, Antonio. (1998). Environmental Conflict and Judicial Resolution 

in the Philippines. Asian Journal of Environmental Management, 6(1), 
11-20. 

6.กำรอ้ำงถึงใน ฐำนข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
 อำ้งองิ   (มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร,์ 2551) 

บรรณำนุกรม มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร.์ (2551). คู่มอืการศกึษาปีการ ศกึษา 2551.           
คน้เมือ่ 3 ธนัวำคม 2551, จำก http://www.psu.ac.th/ handbook 

อำ้งองิ   (Brown, 1994) 
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