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การเตรียมต้นฉบบับทความเพ่ือส่งพิจารณาตีพิมพ์การเตรียมต้นฉบบับทความเพ่ือส่งพิจารณาตีพิมพ์  
ในวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒในวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ  

  
1. พมิพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พมิพ์หน้าเดยีว) จ านวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคดัย่อ รูปภาพ 

ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก) 
2. ส่วนประกอบของบทความวจิยั ประกอบดว้ย บทคดัย่อ (ไทยและองักฤษ) บทน า วตัถุประสงคข์อง

การวิจัย ทบทวนวรรณกรรม วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และ
เอกสารอา้งองิ  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมบีทคดัย่อเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ในกรณีทีต่ีพิมพ์
บทความเป็นภาษาต่างประเทศ ตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ  
 ขนาดกระดาษขนาดกระดาษ เอ 4  

 กรอบของข้อความกรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าใหม้ขีอบเขตดงันี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบล่าง 
1.0 นิ้ว ขอบซา้ย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 

 ระยะห่างระหว่างบรรทดัระยะห่างระหว่างบรรทดั หนึ่งช่วงบรรทดัของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

 ตวัอกัษรตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยี นิว (Browallia New) และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้ 
o   ช่ือเรื่อง ช่ือเรื่อง ((TTiittllee)) ให้มทีัง้ชื่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่) เป็นขอ้ความ

สัน้ๆ และสื่อความหมายบ่งชีใ้หเ้หน็สาระส าคญัของเนื้อหา ขนาด 18 point, กลางหน้ากระดาษ, ตวัหนา 
o   ช่ือผู้เขียน ช่ือผู้เขียน ((ทุกคนทุกคน)) ใส่ชื่อและชื่อสกุลเตม็ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ตวัแรกของชื่อ-

สกุลให้ใช้อกัษรตวัใหญ่) กรณีมหีลายคนให้เรยีงตามคุณวุฒ ิหรอืต าแหน่งทางวชิาการ และใส่ล าดบัไว้ท้าย
นามสกุล และพมิพ ์footnote ขอ้มลูหน่วยงาน (ภาควชิา, คณะ, มหาวทิยาลยั) ไวท้า้ยหน้าแรกของบทความนัน้ 
ขนาด 14 point 

oo    บทคดัย่อ บทคดัย่อ และและ  AAbbssttrraacctt  
 ชื่อ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ขนาด 16 point, ก าหนดกึง่กลาง, ตวัหนา  
 ขอ้ความบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ ตรงประเดน็ ครอบคลุมสาระส าคญั

ของบทความ ขนาด 14 point, ก าหนด ชดิขอบ, ตวัธรรมดา  
 ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว  

o ค าส าคญัค าส าคญั (ตวัหนา) ให้พมิพ์ต่อจากบทคดัย่อ และ Keywords (ตวัหนา) ให้พมิพ์ต่อจาก 
Abstract โดยค าแรกของค าภาษาองักฤษให้ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ คัน่แต่ละค าด้วยเครื่องหมาย , ควรเลอืกค า
ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความประมาณ 3-5 ค า ขนาด 14 point ตวัธรรมดา 
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oo  รายละเอียดบทความ รายละเอียดบทความ   
 หวัขอ้ใหญ่ ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
 หวัขอ้รอง ขนาด 14 point, ตวัหนา, ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว 
 เนื้อหา ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา, ย่อหน้า 0.5 เท่ากบัหวัขอ้รอง 

(เฉพาะเริม่ตน้ขอ้ความ/ ประเดน็ใหม)่ ส่วนอื่น ก าหนดชดิขอบ   

 ค าศพัท ์ค าศพัท ์ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 

  ภภาพและตารางาพและตาราง    
o ให้ระบุค าว่า ภาพท่ี หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไว้ใต้ภาพประกอบ และจดัข้อความ

บรรยายภาพใหอ้ยูก่ึง่กลางหน้ากระดาษ  
o ให้ระบุค าว่า ตารางท่ี หมายเลขตาราง และชื่อตารางพร้อมไว้ด้านบนของตาราง ถ้าเป็น

ภาษาองักฤษใหใ้ชค้ าว่า TABLE ชื่อตารางใชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด หวัขอ้ในตาราง อกัษรตวัแรกใหใ้ช้
ตวัพมิพใ์หญ่ 

o แหล่งทีม่า ใหพ้มิพห์่างจากชื่อภาพประกอบหรอืเสน้คัน่ใต้ตาราง 1 บรรทดั (ใชต้วัอกัษรขนาด 
14 point, ตวัธรรมดา)  

 

ตวัอย่างตวัอย่าง  ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหลง่อา้งองิ 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในระบบการเงนิ  
 
 
 

ผูบ้ริโภคและนกัลงทุน 

     หน่วยธุรกิจ      หน่วยงานรัฐบาล 

         ทีม่า: รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา และคนอื่นๆ.   (2552).  การเงนิธุรกจิ.  กรุงเทพฯ: 
บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั.  หน้า 11. 
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ตวัอย่างตวัอย่าง  ตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหลง่อา้งองิ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างขอ้มลูปฐมภูมกิบัขอ้มลูทุตยิภมู ิ

 
ลกัษณะ ข้อมลูปฐมภมิู (Primary data) ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary 

data) 

 จดุมุง่หมาย (Purpose) 
 กระบวนการ (Process) 
 ตน้ทุน (Cost) 
 ระยะเวลา (Time) 

 ส าหรบัปญัหาทีก่ าลงัวจิยัอยู่ 
 ผูท้ าวจิยัตอ้งมสี่วนรว่มอยา่ง

มากมาย (Very involved) 
 สงู 
 นาน 

 ส าหรบัปญัหาอื่น 
 รวดเรว็และงา่ย (Rapid and 

easy)  
 ค่อนขา้งต ่า 
 รวดเรว็ 

         ทีม่า: รองศาสตราจารย ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ.   (2549).  การวจิยัการตลาด.  กรุงเทพฯ: 
บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั.  หน้า 80. 

การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม   
1. การอ้างถึงใน หนังสือ 

- กรณีผูแ้ต่ง 1 คน 
 อา้งองิ    (สดีา สอนศร,ี 2547, น. 20) 

บรรณานุกรม สดีา สอนศร.ี (2547). ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

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

York: Routledge. 
 

- กรณีผูแ้ต่ง 2 คน 
 อา้งองิ    (โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2544, น. 150) 

บรรณานุกรม โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จลุศริวิงศ์. (2544). การเมอืงระหว่างประเทศ. 
กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ    (Parnwell, & Evana, 2001, pp. 30-40) 
บรรณานุกรม Parnwell, M. G., & Michael, J. G. (1966). Environmental Chang in 

Southeast Asia. New York: Routledge. 
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- กรณีผูแ้ต่ง 3-6 คน 
อา้งองิครัง้แรก (สดีา สอนศร,ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปา จติตป์ระทุม 

และดอน สุขศรทีอง, 2552, น. 18) 
อา้งองิครัง้ต่อไป (สดีา สอนศร ีและคนอื่นๆ , 2552, น. 18)  
บรรณานุกรม สดีา สอนศร,ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปา จติตป์ระทุม และ

ดอน สุขศรทีอง. (2552). การจดัการสิง่แวดลอ้มในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. 
กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อา้งองิครัง้แรก (Monroe, Evana, Smith, & Hensly, 2003, p. 5) 
อา้งองิครัง้ต่อไป  (Monroe, et al., 2003, p. 5) 
บรรณานุกรม Monroe, R. L., Evona, D. J., Smith, C. T., & Hensly, Brown. (2003).  

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

 
- กรณีผูแ้ต่งมากกว่า 6 คน  

 อา้งองิ   (จรวย บุญยบุล และคนอื่นๆ , 2536, น. 11) 
บรรณานุกรม จรวย บุญยบุล และคนอื่นๆ.  (2536). พลงังาน. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

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

Illinois: Scott. 
 

- บรรณาธิการ ผู้รวบรวม ผูเ้รียบเรียง 
 อา้งองิ   (อุกกฤษฎ ์ปทัมานนท,์ 2548, น. 352) 
 บรรณานุกรม  อุกกฤษฎ ์ปทัมานนท ์(บก.). (2548). เอเชยีรายปี 2548. 

กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อา้งองิ (Smith, 1983, Chap. 5) 
บรรณานุกรม Smith, A. D. (Ed.). (1983). Psychology: Principle and Practice.           

New York: Thieme. 
 

2.การอ้างถึงใน บทความในหนังสือ 
 อา้งองิ   (ชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2548, น. 293-420) 
 บรรณานุกรม  ชยัโชค จลุศริวิงศ์. (2548). ผูน้ ามาเลเซยี.ในสดีา สอนศร ี

(หวัหน้าโครงการ) ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้: ศกึษาเฉพาะประเทศ
อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย. (น. 293-420). กรงุเทพฯ: 
คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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 อา้งองิ   (McLennan, 2001, p. 49) 

บรรณานุกรม McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer and B.Smart (Eds.). 
Handbook of Social Theory. (pp. 43-53). London: Sage. 

 
3. การอ้างถึงใน รายงานการวิจยั 
 อา้งองิ   (ฉนัทนา บรรณ และศริโิชต ิหวนัแกว้, 2535, น. 75) 

บรรณานุกรม ฉันทนา บรรณ และศริโิชต ิหวนัแก้ว. (2535). การศกึษาสถานภาพและ
นโยบายเกีย่วกับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส : เด็กท างาน (รายงาน
ผลการวจิยั). กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ (Deming, 2008) 
บรรณานุกรม 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. การอ้างถึงใน วิทยานิพนธ์ 
 อา้งองิ   (วภิาสพล ชนิวฒันโชต,ิ 2550, น. 59) 
  บรรณานุกรม วภิาสพล ชนิวฒันโชติ. (2550). ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของ

ผู้บริโภคทีม่ ีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทีม่ ีขายในเซเว่นอีเลฟเว่น .            
สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ.  

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

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

5.การอ้างถึงใน วารสาร 
 อา้งองิ   (ประมลู  สจัจเิศษ, 2541, น. 50) 

บรรณานุกรม ประมลู  สจัจเิศษ. (2541). ปญัหาและแนวทางแกไ้ขเศรษฐกจิไทย. 
สงัคมศาสตรป์รทิศัน์, 19(2), 30-39. 

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

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

http://www.nber.org/
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6.การอ้างถึงใน ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์
 อา้งองิ   (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2551) 

บรรณานุกรม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ (2551). คู่มอืการศกึษาปีการ ศกึษา 2551.           
คน้เมือ่ 3 ธนัวาคม 2551, จาก http://www.psu.ac.th/ handbook 

อา้งองิ   (Brown, 1994) 
บรรณานุกรม Brown, H. (1994). Citing computer references. Retrieved April 3, 1995, 
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