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เกี่ยวกับวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารบริ หารธุรกิ จศรีนคริ นทรวิ โรฒ เป็ นวารสารทางวิชาการ จัดทาโดย ศูนย์การจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดทาเป็ น
วารสารราย 6 เดือน (ปี ละ 2 ฉบับ)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั และความรู้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่
การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม และสาขา
เศรษฐศาสตร์ท่มี คี วามเกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ ของอาจารย์ นักวิจยั นิสติ
นักศึกษา และผูส้ นใจทัวไป
่
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจัดการ
การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ วและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วาม
เกี่ยวข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมทัง้ เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั ด้านบริหารธุรกิจสู่สาธารณชน
3. เพื่อ สร้า งเครือ ข่ า ยและพัฒ นาองค์ ค วามรู้เ ชิง วิช าการและเชิง ประยุ ก ต์ ใ นสาขาวิช า
บริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การจัดการ การเงิน การบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเทีย่ วและ
การโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตร์ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับการตลาด การเงิน ธุรกิจ เศรษฐกิจ
ประเภทผลงานที่รบั พิ จารณาตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
1. บทความวิจยั (Research article)
2. บทความปริทศั น์ (Article review)
3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
4. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion paper)
5. กรณีศกึ ษา (Case study)
นโยบายการรับบทความเพื่อพิ จารณาตีพิมพ์ในวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีท่จี ะรับบทความวิจยั (Research article)
บทความปริทศั น์ (Article review) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/
Discussion paper) กรณีศกึ ษา (Case study) จากอาจารย์ นักวิจยั นิสติ นักศึกษา และผู้สนใจทัวไป
่
ในสาขาวิช าบริห ารธุ ร กิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง โดยสามารถส่ ง ผลงานได้ท ัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ซึง่ ผลงานที่นาเสนอพิจารณาตีพมิ พ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
จะต้องเป็ นผลงานของผูเ้ ขียนเอง หากมีการคัดลอกผลงานของนักวิชาการท่านอื่น จะต้องมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูลนัน้ และผลงานที่นาเสนอนัน้ จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่ พิมพ์อ่นื ใดมาก่อน และ
จะต้องไม่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาตีพมิ พ์ของวารสารอื่น
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ทัศนะ ข้อคิดเห็นใดๆ และข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพมิ พ์ใ น
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็ นความคิดเห็นส่วนตัว และความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผู้เขียนแต่ ละท่าน การละเมิดลิขสิทธิ ์ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้เ ขียนบทความโดยตรง มิใช่เ ป็ น
ความเห็นและความรับผิดชอบใดๆ ของวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์การจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแต่อย่างใด ความ
รับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็ นของผูเ้ ขียนแต่ละ
ท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผูเ้ ขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากบทความ
ของตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียว
บทความที่ส่ งพิจ ารณาตีพ ิมพ์ใ นวารสารบริห ารธุ รกิจศรีนครินทรวิโ รฒ จะได้รบั การตรวจ
ประเมินคุณภาพบทความจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นการประเมินคุณภาพแบบผูพ้ จิ ารณา
ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พจิ ารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละ
เรือ่ งจะต้องผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึง่ เมือ่ ผ่านการพิจารณาในขัน้
แรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไข
จากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงจะผ่านการพิจารณาตีพมิ พ์ ทางวารสารฯ จึงจะออก
หนังสือรับรองการตีพมิ พ์ให้ ทัง้ นี้ เมือ่ บทความได้รบั การตีพมิ พ์ ผูเ้ ขียนบทความจะได้รบั วารสารฉบับที่
บทความนัน้ ตีพมิ พ์ จานวน 2 ฉบับ
วาระการตีพิมพ์วารสาร และระยะเวลาในการรับพิ จารณาบทความ
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดั ทาเป็ นวารสารราย 6 เดือน (ปี ละ 2 ฉบับ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
- ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ระยะเวลาในการรับพิ จารณาบทความ เดือนมกราคม – พฤษภาคม และเดือนตุลาคม –
ธันวาคม
อัตราค่าธรรมเนี ยมในการส่งบทความตีพิมพ์
1. นิ สิ ตและบุคลากรภายในคณะบริ หารธุรกิ จเพื่อสังคม มหาวิ ทยาลัย ศรีนคริ นทรวิ โรฒ
ชาระค่าธรรมเนียมในการดาเนินการพิจารณาบทความ เป็ นจานวนเงิน 2,000 บาท/ 1 บทความ
2. ผู้สนใจทัวไป
่ ชาระค่าธรรมเนียมในการดาเนินการพิจารณาบทความ เป็ นจานวนเงิน 3,000
บาท/
1 บทความ
การชาระเงิ น
การชาระเงินค่าธรรมเนียมอัตราค่าตีพมิ พ์ สามารถชาระผ่านทางบัญชี “วารสารบริ หารธุรกิ จ
ศรีนคริ นทรวิ โรฒ” ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร เลขที่ 983-5-66845-0 โดยส่งหลักฐาน
การชาระเงินได้ทโ่ี ทรสาร 0-21610-1013 หรือ E-mail Address: mbasbj@gmail.com
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ขัน้ ตอนการจัดส่งและพิ จารณาบทความ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1.จัดทาบทความที่จดั พิมพ์ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows โดยจะต้อ งพิมพ์ช่ือ
ผู้เขียนและหน่ วยงานในหน้าแรกของบทความ และจะต้องมีรูปแบบการเขียนบทความและหัวข้อตาม
รูปแบบทีว่ ารสารกาหนด
2.จัดส่งไฟล์ต้นฉบับบทความผ่านระบบ OJS โดยยังไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม ซึ่งวารสารจะ
พิจารณาในเบือ้ งต้นว่าบทความนัน้ มีรปู แบบหรือเนื้อหาทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารและจะ
รับพิจารณาบทความนัน้ หรือไม่
2.1 ในกรณีทว่ี ารสารรับพิจารณาบทความเรือ่ งนัน้ ทางวารสารจะติดต่อผูเ้ ขียนเพื่อดาเนินการ
ชาระค่าธรรมเนียม และจัดส่งบทความให้ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาประเมินบทความต่อไป
2.2 ในกรณีทไ่ี ม่รบั พิจารณาบทความเรื่องนัน้ ทางวารสารจะแจ้งให้ผเู้ ขียนทราบเพื่อจัดส่งให้
วารสารอื่นๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขมุ วิท 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ
15500, 0-2169-1016 โทรสาร 0-2169-1013 E-mail Address: mbasbj@gmail.com
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การเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์
คาแนะนาการเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ดว้ ยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ
ตารางที่ เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา วัตถุประสงค์ของ การวิจยั
อุปกรณ์และวิธดี าเนินการวิจยั ผลการวิจยั สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ : ทุ ก บทความต้ อ งมีบ ทคัด ย่ อ เป็ นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ในกรณี ท่ี ตี พิ ม พ์
บทความเป็ นภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็ นภาษาไทยด้วย
ข้อกาหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ
 ขนาดกระดาษ เอ 4
 กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้ าให้มขี อบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว
ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครือ่ งคอมพิวเตอร์
 ตัวอักษร ใช้บราววัลเลีย นิว (Browallia New) และพิมพ์ตามทีก่ าหนดดังนี้
- ชื่ อเรื่อง (Title) ให้ม ีท งั ้ ชื่อ ภาษาไทย และภาษาอัง กฤษ (ตัว อัก ษรพิม พ์ใ หญ่ ) เป็ น
ข้อความสัน้ ๆ และสื่อความหมายบ่งชีใ้ ห้เห็นสาระสาคัญของเนื้อหา ขนาด 18 point กลางหน้ากระดาษ
ตัวหนา
- ชื่อผูเ้ ขียน ใส่ช่อื และนามสกุล ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพิมพ์ footnote ข้อมูล
หน่ ว ยงานของผู้ เ ขีย นทุ ก ท่ า นไว้ เ ป็ นภาษาอั ง กฤษ (ภาควิ ช า , คณะ, มหาวิ ท ยาลัย , E-mail
Address) ท้ายหน้าแรกของบทความนัน้
หมายเหตุ ในกรณีท่มี ผี ู้เขียนหลายคนให้เรียงลาดับโดยให้ช่อื ผู้วจิ ยั หลักเป็ นชื่อแรก
โดยระบุคาว่า Corresponding Author และผูเ้ ขียนท่านอื่นให้เรียงลาดับตามการทางานวิจยั จากมากไป
น้อย
- บทคัดย่อ และ Abstract
 ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point กาหนดกึง่ กลาง ตัวหนา ข้อความ
บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสัน้ ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสาคัญของบทความ ขนาด
14 point, กาหนด ชิดขอบ ตัวธรรมดา
 ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
- คาสาคัญ (ตัวหนา) ให้พมิ พ์ต่อจากบทคัดย่อ และ Keywords (ตัวหนา) ให้พมิ พ์ต่อ
จาก Abstract โดยคาแรกของคาภาษาอังกฤษให้ใช้ตวั อักษรตัวใหญ่ คันแต่
่ ละคาด้วยเครื่องหมาย ควร
เลือกคาสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบทความประมาณ 3-5 คา ขนาด 14 point ตัวธรรมดา
รายละเอียดบทความ
 หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point, กาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
4
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 หัวข้อรอง ขนาด 14 point, ตัวหนา, ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
 เนื้อหา ขนาด 14 point, กาหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา, ย่อหน้า 0.5 เท่ากับหัวข้อรอง (เฉพาะ
เริม่ ต้นข้อความ/ ประเด็นใหม่) ส่วนอื่น กาหนดชิดขอบ
 คาศัพท์ ให้ใช้ศพั ท์บญ
ั ญัตขิ องราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตารางที่
- ให้ระบุคาว่า ภาพ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไว้ใต้ภาพประกอบ และจัดข้อความ
บรรยายภาพให้อยูก่ ง่ึ กลางหน้ากระดาษ
- ให้ระบุคาว่า ตารางที่ หมายเลขตารางที่ และชื่อตารางทีพ่ ร้อมไว้ด้านบนของตารางที่
ถ้าเป็ นภาษาอังกฤษให้ใช้คาว่า TABLE ชื่อตารางที่ใช้อกั ษรตัวพิมพ์ใหญ่ทงั ้ หมด หัวข้อในตารางที่
อักษรตัวแรกให้ใช้ตวั พิมพ์ใหญ่
- แหล่ ง ที่ม า ให้ พ ิม พ์ ห่ า งจากชื่อ ภาพประกอบหรือ เส้ น คัน่ ใต้ ต ารางที่ 1 บรรทัด
(ใช้ตวั อักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา)
ตัวอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง
ผู้บริ โภคและนักลงทุน

หน่วยธุรกิจ

หน่วยงานรัฐบาล

ภาพที่ 1 แสดงผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องในระบบการเงิน
ที่ มา: รองศาสตราจารย์ สุ พาดา สิรกิ ุ ต ตา และคนอื่นๆ . (2552) . การเงินธุ รกิจ .
กรุงเทพฯ: บริษทั ธรรมสาร จากัด. หน้า 11.
ตัวอย่าง ตารางทีน่ ามาอ้างและการบอกแหล่งอ้างอิง
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลปฐมภูมกิ บั ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
ลักษณะ





จุดมุ่งหมาย (Purpose)
กระบวนการ (Process)
ต้นทุน (Cost)
ระยะเวลา (Time)






ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data)
สาหรับปั ญหาทีก่ าลังวิจยั อยู่
ผูท้ าวิจยั ต้องมีสว่ นร่วมอย่าง
มากมาย (Very involved)
สูง
นาน






ข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary data)
สาหรับปั ญหาอื่น
รวดเร็วและง่าย
(Rapid and easy)
ค่อนข้างต่า
รวดเร็ว

ที่มา: รองศาสตราจารย์ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอื่นๆ . (2549). การวิจยั การตลาด. กรุงเทพฯ:
บริษทั ธรรมสาร จากัด. หน้า 80.
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รูปแบบการเขียนอ้างอิ งและการเขียนเอกสารอ้างอิ ง (American Psychological Association: APA
Style)
1. การอ้างถึงใน หนังสือ
- กรณี ผแ้ ู ต่ง 1 คน
อ้างอิง
(สีดา สอนศรี, 2547, น. 20)
เอกสารอ้างอิง
สีดา สอนศรี. (2547). ผู้นาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้างอิง
(Michael, 1996, p. 4)
เอกสารอ้างอิง
Michael, J. G. (1996). Environmental Chang in Southeast Asia.
New York: Routledge.
- กรณี ผแ้ ู ต่ง 2 คน
อ้างอิง
(โคริน เฟื่ องเกษม และชัยโชค จุลศิรวิ งศ์, 2544, น. 150)
เอกสารอ้างอิง
โคริน เฟื่ องเกษม และชัยโชค จุลศิรวิ งศ์. (2544). การเมืองระหว่าง
ประเทศ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้างอิง
(Parnwell, & Evana, 2001, pp. 30-40)
เอกสารอ้างอิง
Parnwell, M. G., & Michael, J. G. (1966). Environmental Chang in
Southeast Asia. New York: Routledge.
- กรณี ผแ้ ู ต่ง 3-6 คน
อ้างอิงครัง้ แรก
(สีดา สอนศรี, วิทยา สุจริตธนารักษ์, โคริน เฟื่ องเกษม, ชปา จิตต์ประ
ทุม และดอน สุขศรีทอง, 2552, น. 18)
อ้างอิงครัง้ ต่อไป
(สีดา สอนศรี และคนอื่นๆ , 2552, น. 18)
เอกสารอ้างอิง
สีดา สอนศรี, วิทยา สุจริตธนารักษ์, โคริน เฟื่ องเกษม, ชปา จิตต์ประ
ทุ ม และดอน สุ ข ศรีท อง. (2552). การจัดการสิง่ แวดล้อ มในเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ . กรุ ง เทพฯ: สถาบัน เอเชีย ตะวัน ออกศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อ้างอิงครัง้ แรก
(Monroe, Evana, Smith, & Hensly, 2003, p. 5)
อ้างอิงครัง้ ต่อไป
(Monroe, et al., 2003, p. 5)
เอกสารอ้างอิง
Monroe, R. L. , Evona, D. J. , Smith, C. T. , & Hensly, Brown.
(2003.
Co-Management of Natural Resource in Asia:
A Comparative Perspective. Nias Press.
- กรณี ผแ้ ู ต่งมากกว่า 6 คน
อ้างอิง
(จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ , 2536, น. 11)
เอกสารอ้างอิง
จรวย บุ ญ ยุ บ ล และคนอื่ น ๆ . ( 2536). พลัง งาน. กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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อ้างอิง
เอกสารอ้างอิง

(จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ , 2536, น. 11)
Cramer, R. L.,, et al., (1984). Language: Structure and use (2nd
ed). Illinois: Scott.
- บรรณาธิ การ ผูร้ วบรวม ผูเ้ รียบเรียง
อ้างอิง
(อุกกฤษฎ์ ปั ทมานนท์, 2548, น. 352)
เอกสารอ้างอิง
อุกกฤษฎ์ ปั ทมานนท์ (บก.). (2548). เอเชียรายปี 2548.
กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ้างอิง
(Smith, 1983, Chap. 5)
เอกสารอ้างอิง
Smith, A. D. (Ed.). (1983). Psychology: Principle and Practice.
New York: Thieme.
2.การอ้างถึงใน บทความในหนังสือ
อ้างอิง
(ชัยโชค จุลศิรวิ งศ์, 2548, น. 293-420)
เอกสารอ้างอิง
ชัยโชค จุลศิรวิ งศ์. (2548). ผูน้ ามาเลเซีย. ในสีดา สอนศรี
(หัวหน้าโครงการ) ผูน้ าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ศึกษาเฉพาะ
ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย.
(น. 293-420). กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อ้างอิง
(McLennan, 2001, p. 49)
เอกสารอ้างอิง
McLennan, G. (2001). Maintaining Marx. In G. Ritzer and B.Smart
(Eds.). Handbook of Social Theory. (pp. 43-53). London: Sage.
3. การอ้างถึงใน รายงานการวิ จยั
อ้างอิง
(ฉันทนา บรรณ และศิรโิ ชติ หวันแก้ว, 2535, น. 75)
เอกสารอ้างอิง
ฉันทนา บรรณ และศิรโิ ชติ หวันแก้ว. (2535). การศึกษาสถานภาพ
และนโยบายเกีย่ วกับ เด็ก และเยาวชนผู้ด้อ ยโอกาส: เด็ก ท างาน
(รายงานผลการวิจ ยั ). กรุง เทพฯ: สถาบัน วิจ ยั สัง คม จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
อ้างอิง
(Deming, 2008)
เอกสารอ้างอิง
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
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4. การอ้างถึงใน วิ ทยานิ พนธ์
อ้างอิง
(วิภาสพล ชินวัฒนโชติ, 2550, น. 59)
เอกสารอ้างอิง
วิภาสพล ชินวัฒนโชติ. (2550). ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรม
ของผู้บริโภคทีม่ คี วามหลากหลายของผลิต ภัณฑ์ทีม่ ีข ายในเซเว่ น
อีเลฟเว่น. สารนิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อ้างอิง
(Darling, 1976, p. 5)
เอกสารอ้างอิง
Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard
Wilbur. Unpublished doctoral dissertation, University of
Connecticut, Storrs, CT.
5.การอ้างถึงใน วารสาร
อ้างอิง
(ประมูล สัจจิเศษ, 2541, น. 50)
เอกสารอ้างอิง
(ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปั ญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย.
สังคมศาสตร์ปริทศั น์, 19 (2), 30-39.
อ้างอิง
(Opasa, 1998, pp. 11-20)
เอกสารอ้างอิง
Oposa, Antonio. ( 1998) . Environmental Conflict and Judicial
Resolution in the Philippines. Asian Journal of Environmental
Management, 6 (1), 11-20.
6.การอ้างถึงใน ฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์
อ้างอิง
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551)
เอกสารอ้างอิง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2551). คู่มอื การศึกษาปี การศึกษา
2551. ค้นเมือ่ 3 ธันวาคม 2551, จาก http://wwwpsu.acth/ handbook
อ้างอิง
(Brown, 1994)
เอกสารอ้างอิง
Brown, H. ( 1994). Citing computer references. Retrieved April 3,
1995, from http://neal.ctstateu.edu/ history/ cite.html
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ตัวอย่าง

การบริ หารความเสี่ยง (18)
RISK MANAGEMENT (18)

การเตรียมบทความ

ระยะห่าง 1 บรรทัด

สกุณา แดงมา กรุณ สุดใจ (14)
Sakuna Daengma1, Karun Sudjai2 (14)

บทคัดย่อ (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

ระยะห่าง 1 บรรทัด

(14)………………………………..............................................................................................................................
คาสาคัญ: (14).....................................................................................................…...........................................................

ระยะห่าง 1 บรรทัด

Abstract (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

Keywords:
ระยะห่าง 1 บรรทัด
(14).................................................................................................................................................................
บทนา/ Introduction (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั / Aims (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

ทบทวนวรรณกรรม/ Literature Review (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั / Research Methodology (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

ผลการวิ จยั / Results (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

สรุปและอภิ ปรายผล/ Conclusions and Discussion (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

ข้อเสนอแนะ/ Suggestion (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

กิ ตติ กรรมประกาศ/ Acknowledgements (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

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

เอกสารอ้างอิ ง/ References (16)

ระยะห่าง 1 บรรทัด

(14)...........................................................................................................................................................................
1
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เรียน บรรณาธิ การ
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ขอส่ง
บทความงานวิจยั (Research Article)
บทความวิชาการ (Academic Article)
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ชื่อผูเ้ ขียน (ไทย).................................................................................................................................................
ชื่อผูเ้ ขียน(อังกฤษ) ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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