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เก่ียวกบัวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒเก่ียวกบัวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ  
 

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวิชาการ 
จดัท าโดยโครงการพเิศษบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจดัท าเป็นวารสารราย 6 เดอืน (ปีละ 2 ฉบบั) 

  วตัถปุรวตัถปุระสงค ์ะสงค ์  
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ผลงานวจิยั และความรูใ้นสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ ไดแ้ก่ 

การตลาด การจดัการ การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหว่างประเทศ การท่องเทีย่วและการโรงแรม และ
สาขาเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ ของอาจารย ์นักวจิยั 
นิสติ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป 

2. เพือ่ใหบ้รกิารทางวชิาการในเชงิบรหิารธุรกจิในแขนงต่างๆ ไดแ้ก่ การตลาด การจดัการ 
การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหวา่งประเทศ การท่องเทีย่วและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตรท์ีม่ี
ความเกีย่วขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ รวมทัง้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นความรู้
และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัดา้นบรหิารธุรกจิสูส่าธารณชน 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายและพฒันาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ในสาขาวิชา
บรหิารธุรกจิ ไดแ้ก่ การตลาด การจดัการ การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ ว
และการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ 

  ประเภทผลงานท่ีรบัพิจารณาตีพิมพ ์ประเภทผลงานท่ีรบัพิจารณาตีพิมพ ์((ภาษาไทยภาษาไทย/ / ภาษาองักฤษภาษาองักฤษ))  
1. บทความวจิยั (Research article)  
2. บทความวชิาการ (Academic article) 
3. บทความปรทิศัน์ (Article review) 
4. บทวจิารณ์หนงัสอื (Book review) 
5. บทวจิารณ์เชงิวชิาการ (Critique/ Discussion paper) 
6. กรณีศกึษา (Case study) 

    



การเตรยีมตน้ฉบบับทความเพื่อสง่พจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

2 
 

  วาระการตีพิมพว์ารสารวาระการตีพิมพว์ารสาร      
 วารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ไดจ้ดัท าเป็นวารสารราย 6 เดอืน (ปีละ 2 ฉบบั) โดย

มรีายละเอยีดดงัน้ี 
   - ฉบบัท่ี 1  เดอืนมกราคม – มถุินายน 
   - ฉบบัท่ี 2  เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม   

ระยะเวลาในการรบัพิจารณาบทความระยะเวลาในการรบัพิจารณาบทความ    
เดอืนมกราคม – เมษายน และเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม  

  
 อตัราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความตีพิมพ์อตัราค่าธรรมเนียมในการส่งบทความตีพิมพ์  

1. นิสิตและบุคลากรภายในภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ช าระคา่ธรรมเนียมในการด าเนินการพจิารณาบทความ เป็นจ านวนเงนิ 2,000 บาท/ 1 บทความ 

2. บุคคลากรภายนอกมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ช าระค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการพจิารณาบทความ เป็นจ านวนเงนิ 3,000 บาท/ 1 บทความ 
  

  การช าระเงินการช าระเงิน  
 การช าระเงินค่าธรรมเนียมอัตราค่าตีพิมพ์ สามารถช าระผ่านทางบัญชี  “วารสาร
บริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ” ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมติร เลขที ่983-5-66845-
0 โดยส่งหลกัฐานการช าระเงนิได้ที่โทรสาร 0-2169-1013 หรอื e-mail: mbasbj@gmail.com              
ซึง่ทางวารสารจะไมค่นืเงนิในกรณีทีบ่ทความไม่ผา่นการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิไม่ว่ากรณีใดๆ 
เน่ืองจากคา่ธรรมเนียมอตัราคา่ตพีมิพจ์ะใชเ้ป็นคา่ด าเนินการในการพจิารณาบทความนัน้ๆ  

 หมายเหตุหมายเหตุ  
 ผูส้มคัรกรุณาเกบ็เอกสารการช าระเงนิไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน   

mailto:mbasbj@gmail.com
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นโยนโยบายการรบับทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพใ์นวารสารบายการรบับทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพใ์นวารสาร  

วารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ มคีวามยนิดทีีจ่ะรบับทความวจิยั (Research 
article) บทความวชิาการ (Academic article) บทความปรทิศัน์ (Article review) บทวจิารณ์
หนังสอื (Book review) บทวจิารณ์เชงิวชิาการ (Critique/ Discussion paper) กรณีศกึษา 
(Case study) จากอาจารย์ นักวจิยั นิสติ นักศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป ในสาขาวชิา
บริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยสามารถส่งผลงานได้ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึ่งผลงานทีน่ าเสนอพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ 
จะต้องเป็นผลงานของผูเ้ขยีนเอง หากมกีารคดัลอกผลงานของนักวชิาการท่านอื่น จะต้องมี
การอา้งองิแหลง่ทีม่าของขอ้มลูนัน้ และผลงานทีน่ าเสนอนัน้ จะตอ้งไม่เคยเผยแพร่ในสิง่พมิพ์
อื่นใดมาก่อน และจะตอ้งไมอ่ยูใ่นระหวา่งการพจิารณาตพีมิพข์องวารสารอื่น  

 ทศันะ ข้อคดิเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ  ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและ                  
ความรบัผดิชอบโดยตรงของผูเ้ขยีนแต่ละท่านการละเมดิลขิสทิธิถ์อืเป็นความรบัผดิชอบของ
ผูเ้ขยีนบทความโดยตรง มใิช่เป็นความเหน็และความรบัผดิชอบใดๆ ของวารสารบรหิารธุรกจิ
ศรีนครินทรวโิรฒ โครงการพเิศษบริหารธุรกิจมหาบณัฑติ ภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร ์และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแต่อยา่งใด ความรบัผดิชอบดา้นเนื้อหาและ
การตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขยีนแต่ละท่าน  หากม ี 
ความผดิพลาดใดๆ ผูเ้ขยีนแต่ละท่านจะตอ้งรบัผดิชอบความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากบทความ
ของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

บทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ จะได้รับ               
การตรวจประเมนิคุณภาพบทความจากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน ซึ่งบทความแต่ละเรื่อง
จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวนอยา่งน้อย 2 ใน 3 ซึง่เมื่อผ่านการพจิารณา
ในขัน้แรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่าน                 
การตรวจสอบการแก้ไขจากกองบรรณาธิการ ว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้องจึงจะผ่าน               
การพจิารณาตพีมิพ ์ทางวารสารฯ จงึจะออกหนังสอืรบัรองการตพีมิพใ์ห ้ทัง้นี้ เมื่อบทความ
ได้รบัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนบทความจะได้รบัวารสารฉบบัทีบ่ทความนัน้ตพีมิพ ์จ านวน 2 ฉบบั 
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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, 

from http://neal.ctstateu.edu/ history/ cite.html 
 
 

การจดัส่งบทความ  

1. ใบสมคัรขอส่งบทความเพื่อลงตพีมิพ์วารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ โดยกรอกรายละเอยีด
อยา่งครบถว้น 

2. เอกสารบทความ จ านวน 3 ชุด ซึ่งจะต้องมรีูปแบบการเขยีนบทความและหวัข้อตามที่วารสาร
ก าหนด โดยไมต่อ้งพมิพช์ื่อผูเ้ขยีนและหน่วยงานในหน้าแรกของบทความ 

3. ไฟลต์้นฉบบับทความทีจ่ดัพมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows บนัทกึลงแผ่น CD-
ROM จ านวน 1 แผ่น (มรีายละเอยีดครบตามรายละเอยีดการตพีมิพว์ารสารฯ รวมทัง้ชื่อผูเ้ขยีนและหน่วยงาน
ในหน้าแรกของบทความ) 

4. สามารถจดัส่งบทความได้ทางไปรษณียห์รอืด้วยตนเองที่ โครงการพเิศษบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ 114 สุขุมวทิ 23 กรุงเทพฯ 10110 
หรอืติดต่อสอบถามที่คุณสุภาวดี หว่างเจรญิศักดิ ์โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15500, 0-2169-1016              
โทรสาร  0-2169-1013 E-mail: mbasbj@gmail.com  

  สามารถอ่านรายละเอียดของวารสารเพิ่มเติมได้ที่  Fanpage: mbasbj.journal หรือ 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/mbasbj.journal  

mailto:mbasbj@gmail.com
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ
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แบบฟอรม์ส่งบทความเพ่ือพิจารณาน าส่งวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ  

(ส่งแนบพรอ้มกบับทความ) 

เรียน บรรณาธิการ 
ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………..…………………………….………..… 
ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบ)ุ ................................................................................................................ ....... 
หน่วยงาน ……................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
ขอส่ง        บทความงานวจิยั (Research Article)                  บทความวชิาการ (Academic Article) 
       บทวจิารณ์เชงิวชิาการ (Critique/ Discussion Paper)          บทความปรทิศัน์ (Article Review) 

       บทวจิารณ์หนงัสอื (Book Review)                   กรณีศกึษา (Case Study) 

ช่ือเร่ือง (ไทย) .................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................................................  
ช่ือเร่ือง (องักฤษ) ............................................................................................................................. .................. 
........................................................................................................................................................... ..................  
ค าส าคญั (ไทย).................................................................................................. .................................................  
Keywords (องักฤษ)............................................................................................................................. ..............  
ช่ือผู้เขียน (ไทย)..................................................................................................................... ............................ 
ช่ือผู้เขียน(องักฤษ) ...................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
ท่ีอยู่ในการติดต่อ........................... หมูท่ี ่........... ซอย....................................ถนน............................................ 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์..................... โทรศพัทท์ีท่ างาน....................................โทรศพัทม์อืถอื........................................... 
โทรสาร.....................................................E-mail.................................................................................................. 

    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบทความนี้   (   ) เป็นผลงานของขา้พเจา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
      (   ) เป็นผลงานของขา้พเจา้และผูร้ว่มงานตามชือ่ทีร่ะบุในบทความจรงิ 

     โดยบทความนี้ไมเ่คยลงตพีมิพใ์นวารสารใดมากอ่น และจะไมน่ าสง่ไปเพือ่พจิารณาลงตพีมิพใ์นวารสารอืน่ๆ 
อกี นบัจากวนัทีข่า้พเจา้ไดส้ง่บทความฉบบันี้มายงักองบรรณาธกิารวารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ  

    ลงนาม …………………………………………………………………. 
      (………………………………………………………….) 

      วนัที.่...................................... 

ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดโ้อนเงนิคา่อตัราคา่ธรรมเนียมในการสง่บทความตพีมิพเ์ป็นจ านวนเงนิ ...................... บาท 
และสง่หลกัฐานมาที ่(  ) โทรสาร 0-2169-1013 (  ) e-mail: mbasbj@gmail.com เมือ่วนัที ่........................................ 



การเตรยีมตน้ฉบบับทความเพื่อสง่พจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

8 
 

การบริหารความเส่ียง (18) 
RISK MANAGEMENT (18) 

ศรสีุภางค ์ ปฏมิา1(14) 

พชัมน บุญเหลอื2 (14) 

บทคดัย่อ (16) 

(14)……………………………….............................................................................................................................. 

ค าส าคญั: (14).....................................................................................................…........................................................... 

Abstract (16) 

(14)……………………………….............................................................................................................................. 

Keywords: (14)................................................................................................................................................................. 
 

บทน า/ Introduction (16) 
หวัข้อรอง (14) 
(14)………………………………............................................................................................................................... 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั/ Aims (16) 
(14)...........................................................................................................................................................................  

ทบทวนวรรณกรรม/ Literature Review (16) 
(14)...........................................................................................................................................................................  

วิธีด าเนินการวิจยั/ Research Methodology (16) 
(14)...........................................................................................................................................................................  

ผลการวิจยั/ Results (16) 
(14)............................................................................................................................................................................  

สรปุและอภิปรายผล/ Conclusions and Discussion   (16) 
(14)............................................................................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ/ Suggestion (16) 
(14)............................................................................................................................................................................  

กิตติกรรมประกาศ/ Acknowledgements (16) 
(14)................................................................................................................................................................ 

เอกสารอ้างอิง/ References (16) 
(14)........................................................................................................... (ด ูตย.การอา้งองิบทความไดท้ี ่http://mba.swu.ac.th) 

                                                 
1 ภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (12)  
2 ภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (12) 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 

ตวัอย่าง 
การเตรียมบทความ 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

เฉพาะหน้าแรกของบทความ 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

ระยะหา่ง 1 บรรทดั 
 

http://www.sat.or.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=105


การเตรยีมตน้ฉบบับทความเพื่อสง่พจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

7 
 

 
แบบฟอรม์ส่งบทความเพ่ือพิจารณาน าส่งวารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ  

(ส่งแนบพรอ้มกบับทความ) 

เรียน บรรณาธิการ 
ข้าพเจ้า  (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………..…………………………….………..… 
ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบ)ุ ................................................................................................................ ....... 
หน่วยงาน ……................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................................................  
ขอส่ง        บทความงานวจิยั (Research Article)                  บทความวชิาการ (Academic Article) 
       บทวจิารณ์เชงิวชิาการ (Critique/ Discussion Paper)          บทความปรทิศัน์ (Article Review) 

       บทวจิารณ์หนงัสอื (Book Review)                   กรณีศกึษา (Case Study) 

ช่ือเร่ือง (ไทย) .................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ............................................................  
ช่ือเร่ือง (องักฤษ) ............................................................................................................................. .................. 
........................................................................................................................................................... ..................  
ค าส าคญั (ไทย).................................................................................................. .................................................  
Keywords (องักฤษ)............................................................................................................................. ..............  
ช่ือผู้เขียน (ไทย)..................................................................................................................... ............................ 
ช่ือผู้เขียน(องักฤษ) ...................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
ท่ีอยู่ในการติดต่อ........................... หมูท่ี ่........... ซอย....................................ถนน............................................ 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................ 
รหสัไปรษณีย.์..................... โทรศพัทท์ีท่ างาน....................................โทรศพัทม์อืถอื........................................... 
โทรสาร.....................................................E-mail.................................................................................................. 

    ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบทความนี้   (   ) เป็นผลงานของขา้พเจา้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 
      (   ) เป็นผลงานของขา้พเจา้และผูร้ว่มงานตามชือ่ทีร่ะบุในบทความจรงิ 

     โดยบทความนี้ไมเ่คยลงตพีมิพใ์นวารสารใดมากอ่น และจะไมน่ าสง่ไปเพือ่พจิารณาลงตพีมิพใ์นวารสารอืน่ๆ 
อกี นบัจากวนัทีข่า้พเจา้ไดส้ง่บทความฉบบันี้มายงักองบรรณาธกิารวารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ  

    ลงนาม …………………………………………………………………. 
      (………………………………………………………….) 

      วนัที.่...................................... 

ทัง้นี้ขา้พเจา้ไดโ้อนเงนิคา่อตัราคา่ธรรมเนียมในการสง่บทความตพีมิพเ์ป็นจ านวนเงนิ ...................... บาท 
และสง่หลกัฐานมาที ่(  ) โทรสาร 0-2169-1013 (  ) e-mail: mbasbj@gmail.com เมือ่วนัที ่........................................ 


