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วารสารบริหารธรุกิจศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารทางวชิาการ จดัท าโดย ศูนย์การจดัการ
หลกัสูตรระดบับณัฑติศึกษา คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยจดัท าเป็น
วารสารราย 6 เดอืน (ปีละ 2 ฉบบั) 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั และความรู้ในสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ ได้แก่ 

การตลาด การจดัการ การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขา
เศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ ของอาจารย ์นกัวจิยั นิสติ นกัศกึษา 
และผูส้นใจทัว่ไป 

2. เพื่อให้บรกิารทางวิชาการในเชิงบริหารธุรกิจในแขนงต่างๆ ได้แก่ การตลาด การจดัการ 
การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาเศรษฐศาสตรท์ี่มคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ รวมทัง้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละแนวคดิที่
เกีย่วขอ้งกบังานวจิยัดา้นบรหิารธุรกจิสู่สาธารณชน 

3. เพื่อสรา้งเครอืข่ายและพฒันาองคค์วามรูเ้ชงิวชิาการและเชงิประยุกต์ในสาขาวชิาบรหิารธุรกิจ 
ไดแ้ก่ การตลาด การจดัการ การเงนิ การบญัช ีธุรกจิระหว่างประเทศ  การท่องเที่ยวและการโรงแรม และ
สาขาเศรษฐศาสตรท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการตลาด การเงนิ ธุรกจิ เศรษฐกจิ 

ประเภทผลงานท่ีรบัพิจารณาตีพิมพ ์(ภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ) 
1. บทความวจิยั (Research article)  
2. บทความปรทิศัน์ (Article review) 
3. บทวจิารณ์หนงัสอื (Book review) 
4. บทวจิารณ์เชงิวชิาการ (Critique/ Discussion paper) 
5. กรณศีกึษา (Case study) 

นโยบายการรบับทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพใ์นวารสาร 
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ มีความยินดีที่จะรบับทความวิจัย (Research article) 

บทความปรทิศัน์ (Article review) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ 
Discussion paper) กรณีศึกษา (Case study) จากอาจารย์ นักวจิยั นิสติ นักศึกษา และผู้สนใจทัว่ไป ใน
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยสามารถส่งผลงานได้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ซึง่ผลงานทีน่ าเสนอพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ จะต้องเป็นผลงานของผูเ้ขยีน
เอง หากมกีารคดัลอกผลงานของนกัวชิาการท่านอื่น จะตอ้งมกีารอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูนัน้ และผลงาน
ทีน่ าเสนอนัน้จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิง่พมิพอ์ื่นใดมาก่อน และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพจิารณาตพีมิพ์
ของวารสารอื่น  
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ทศันะ ขอ้คดิเหน็ใดๆ และขอ้ความทีป่รากฏภายในบทความของแต่ละบทความทีต่พีมิพใ์นวารสาร
บรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ถอืเป็นความคดิเหน็ส่วนตวั  และความรบัผดิชอบโดยตรงของผูเ้ขยีนแต่ละ
ท่าน การละเมดิลขิสทิธิถ์อืเป็นความรบัผดิชอบของผู้เขยีนบทความโดยตรง มใิช่เป็นความเหน็และความ
รบัผดิชอบใดๆ ของวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ศูนยก์ารจดัการหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา คณะ
บรหิารธุรกจิเพื่อสงัคม และมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒแต่อย่างใด ความรบัผดิชอบด้านเนื้อหาและการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขยีนแต่ละท่าน หากมคีวามผดิพลาดใดๆ 
ผูเ้ขยีนแต่ละท่านจะตอ้งรบัผดิชอบความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากบทความของตนเองแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

บทความทีส่่งพจิารณาตพีมิพใ์นวารสารบรหิารธุรกจิศรนีครนิทรวโิรฒ จะไดร้บัการตรวจประเมนิ
คุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน ซึง่เป็นการประเมนิคุณภาพแบบผูพ้จิารณาไม่ทราบชื่อ          
ผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พจิารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่าน
การพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพจิารณาในขัน้แรกแล้ว ผู้เขยีน
จะต้องแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒ ิและจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไข จากกองบรรณาธกิาร
ว่ามกีารแก้ไขอย่างถูกต้องจงึจะผ่านการพจิารณาตพีมิพ ์ทางวารสารฯ จงึจะออกหนังสอืรบัรองการตีพมิพ์
ใหผู้เ้ขยีนบทความต่อไป 

วาระการตีพิมพว์ารสาร และระยะเวลาในการรบัพิจารณาบทความ 
  วารสารบรหิารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ได้จดัท าเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบบั) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
  ฉบบัท่ี 1 เดอืนมกราคม – มถุินายน   ฉบบัท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม  

 ระยะเวลาในการรบัพิจารณาบทความ 
ฉบบัท่ี 1 เดอืนมกราคม – เมษายน    ฉบบัท่ี 2 เดอืนกรกฎาคม – ตุลาคม 

ขัน้ตอนการจดัส่งและพิจารณาบทความ มรีายละเอยีดต่างๆ ดงัน้ี 
1.จดัท าบทความทีจ่ดัพมิพด์ว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows โดยจะตอ้งพมิพช์ื่อผูเ้ขยีน

และหน่วยงานในหน้าแรกของบทความ และจะต้องมรีูปแบบการเขยีนบทความและหวัข้อตามรูปแบบ                
ทีว่ารสารก าหนด 

2.จดัส่งไฟล์ต้นฉบบับทความผ่านระบบ OJS ซึ่งวารสารจะพิจารณาในเบื้องต้นว่าบทความนัน้                  
มรีปูแบบหรอืเนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องวารสารและจะรบัพจิารณาบทความนัน้หรอืไม่ 

    2.1 ในกรณีที่วารสารรับพิจารณาบทความเรื่องนั ้น  ทางวารสารจะจัดส่งบทความให้
ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาประเมนิบทความต่อไป 

   2.2 ในกรณีที่ไม่รบัพจิารณาบทความเรื่องนัน้ ทางวารสารจะแจง้ให้ผู้เขยีนทราบเพื่อจดัส่งให้
วารสารอื่นๆ ทีเ่หมาะสมต่อไป 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ ศูนยก์ารจดัการหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา คณะบรหิารธุรกิจ
เพื่อสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ114 สุขุมวทิ 23 กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2649-5000 ต่อ 
11754,  0-2169-1016 โทรสาร 0-2169-1013 E-mail Address: mbasbj@gmail.com 

mailto:mbasbj@gmail.com
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การเตรียมต้นฉบบับทความเพ่ือส่งพิจารณาตีพิมพ ์
ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบบั 

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

2. ส่วนประกอบของบทความวิจยั ประกอบด้วย บทคดัย่อ บทน า วตัถุประสงค์ของ การวิจยั 
อุปกรณ์และวธิดี าเนินการวจิยั ผลการวจิยั สรปุและอภปิรายผล และเอกสารอา้งองิ  

หมายเหตุ :  ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อ เ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์ 
 บทความเป็นภาษาต่างประเทศ จะตอ้งมบีทคดัยอ่เป็นภาษาไทยดว้ย 

ข้อก าหนดในการเตรียมต้นฉบบับทความ 
▪ ขนาดกระดาษ เอ 4  
▪ กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มขีอบเขตดงันี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.25 นิ้ว ขอบ

ล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซา้ย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว 
▪ ระยะห่างระหว่างบรรทดั หนึ่งช่วงบรรทดัของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ 
▪ ตวัอกัษร ใชบ้ราววลัเลยี นิว (Browallia New) และพมิพต์ามทีก่ าหนดดงันี้ 

-  ช่ือเรื่อง (Title) ให้มทีัง้ชื่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่) เป็นขอ้ความ
สัน้ๆ และสื่อความหมายบ่งชีใ้หเ้หน็สาระส าคญัของเนื้อหา ขนาด 18 point กลางหน้ากระดาษ ตวัหนา 

- ช่ือผู้เขียน ใส่ชื่อและนามสกุล ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพมิพ์ footnote ข้อมูล
หน่วยงานของผู้เขยีนทุกท่านไว้เป็นภาษาองักฤษ (ภาควชิา , คณะ, มหาวทิยาลยั, E-mail Address) ท้าย
หน้าแรกของบทความนัน้ 

    หมายเหตุ ในกรณีที่มผีู้เขยีนหลายคนให้เรยีงล าดบัโดยให้ชื่อผูว้จิยัหลกัเป็นชื่อแรก โดย
ระบุค าว่า Corresponding Author และผูเ้ขยีนท่านอื่นใหเ้รยีงล าดบัตามการท างานวจิยัจากมากไปน้อย 

-  บทคดัย่อ และ Abstract 
▪ ชื่อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point ก าหนดกึ่งกลาง ตัวหนา ข้อความ

บทคดัย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรสัน้ ตรงประเดน็ ครอบคลุมสาระส าคญัของบทความ ขนาด 14 
point, ก าหนด ชดิขอบ ตวัธรรมดา  

▪ ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว  
- ค าส าคญั (ตวัหนา) ให้พมิพ์ต่อจากบทคดัย่อ และ Keywords (ตวัหนา) ให้พมิพ์ต่อจาก 

Abstract โดยค าแรกของค าภาษาองักฤษให้ใช้ตวัอกัษรตวัใหญ่ คัน่แต่ละค าด้วยเครื่องหมาย ควรเลอืก               
ค าส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทความประมาณ 3-5 ค า ขนาด 14 point ตวัธรรมดา 

 

รายละเอียดบทความ  
▪ หวัขอ้ใหญ่ ขนาด 16 point, ก าหนดชดิซา้ย, ตวัหนา  
▪ หวัขอ้รอง ขนาด 14 point, ตวัหนา, ยอ่หน้า 0.5 นิ้ว 
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▪ เนื้อหา ขนาด 14 point, ก าหนดชดิขอบ, ตวัธรรมดา, ย่อหน้า 0.5 เท่ากบัหวัข้อรอง (เฉพาะ
เริม่ตน้ขอ้ความ/ ประเดน็ใหม)่ ส่วนอื่น ก าหนดชดิขอบ  

▪ ค าศพัท ์ใหใ้ชศ้พัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน 
▪ ภาพและตารางท่ี  

- ให้ระบุค าว่า ภาพ หมายเลขภาพ และชื่อของภาพไว้ใต้ภาพประกอบ และจดัข้อความ
บรรยายภาพใหอ้ยูก่ึง่กลางหน้ากระดาษ  

- ให้ระบุค าว่า ตารางท่ี หมายเลขตารางที่ และชื่อตารางที่พร้อมไว้ด้านบนของตารางที่                
ถา้เป็นภาษาองักฤษใหใ้ชค้ าว่า TABLE ชื่อตารางทีใ่ชอ้กัษรตวัพมิพใ์หญ่ทัง้หมด หวัขอ้ในตารางที ่อกัษรตวั
แรกใหใ้ชต้วัพมิพใ์หญ่ 

- แหล่ งที่มา  ให้พิมพ์ห่ างจากชื่ อภาพประกอบห รือ เส้นคัน่ ใต้ตารางที่  1 บรรทัด                     
(ใชต้วัอกัษรขนาด 14 point, ตวัธรรมดา)  

ตวัอย่าง ภาพประกอบทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 
 
 
 
 
 

     ภาพท่ี 1 แสดงผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในระบบการเงนิ  
 
 
 

ตวัอย่าง ตารางทีน่ ามาอา้งและการบอกแหล่งอา้งองิ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างขอ้มลูปฐมภูมกิบัขอ้มลูทุตยิภมู ิ

ลกัษณะ ข้อมูลปฐมภมิู  
(Primary data) 

ข้อมูลทุติยภมิู  
(Secondary data) 

• จุดมุ่งหมาย (Purpose) 
• กระบวนการ (Process) 
• ตน้ทุน (Cost) 
• ระยะเวลา (Time) 

• ส าหรบัปัญหาทีก่ าลงัวจิยัอยู่ 
• ผูท้ าวจิยัตอ้งมสีว่นร่วมอย่าง

มากมาย (Very involved) 
• สงู 
• นาน 

• ส าหรบัปัญหาอื่น 
• รวดเรว็และง่าย 

(Rapid and easy)  
• ค่อนขา้งต ่า 
• รวดเรว็ 

 ท่ีมา: รองศาสตราจารย์ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ . (2549). การวจิยัการตลาด. กรุงเทพฯ: 
บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั. หน้า 80. 
  

   ท่ีมา: รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิรกุิตตา และคนอื่นๆ . (2552) . การเงนิธุรกิจ. 
กรงุเทพฯ: บรษิทั ธรรมสาร จ ากดั. หน้า 11. 

 

ผูบ้รโิภคและนกัลงทนุ 

 หน่วยธุรกิจ  หน่วยงานรฐับาล 
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รูปแบบการเขียนอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง (American Psychological Association: APA 
Style) 
1. การอ้างถึงใน หนังสือ 

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

เอกสารอา้งองิ สีดา สอนศรี. (2547) . ผู้น าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ . กรุงเทพฯ: 
ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

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

York: Routledge. 

- กรณีผูแ้ต่ง 2 คน 
อา้งองิ  (โครนิ เฟ่ืองเกษม และชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2544, น. 150) 
เอกสารอา้งองิ โคริน เฟ่ืองเกษม และชัยโชค จุลศิริวงศ์. (2544). การเมืองระหว่าง

ประเทศ. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
อา้งองิ    (Parnwell, & Evana, 2001, pp. 30-40) 
เอกสารอา้งองิ Parnwell, M.  G. , & Michael, J.  G.  (1966) .  Environmental Chang in 

Southeast Asia. New York: Routledge. 

- กรณีผูแ้ต่ง 3-5 คน 
อา้งองิครัง้แรก (สดีา สอนศร ,ี วทิยา สุจรติธนารกัษ์, โครนิ เฟ่ืองเกษม, ชปา จติต์ประทุม 

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

ดอน สุขศรทีอง. (2552). การจดัการสิง่แวดลอ้มในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้. 
กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร.์ 

อา้งองิครัง้แรก (Monroe, Evana, Smith, & Hensly, 2003, p. 5)  
อา้งองิครัง้ต่อไป  (Monroe, et al., 2003, p. 5)  
เอกสารอา้งองิ 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)  

เอกสารอา้งองิ จรวย บุญยุบล และคนอื่นๆ. (2536). พลงังาน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
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อา้งองิ (จรวย บุญยบุล และคนอื่นๆ, 2536, น. 11)  
เอกสารอา้งองิ Cramer, R. L., et al., (1984). Language: Structure and use (2nd ed). 

Illinois: Scott. 

- บรรณาธิการ ผูร้วบรวม ผูเ้รียบเรียง 
 อา้งองิ   (อุกกฤษฎ ์ปัทมานนท,์ 2548, น. 352)  
 เอกสารอา้งองิ  อุกกฤษฎ ์ปัทมานนท ์(บก.). (2548). เอเชยีรายปี 2548.    
    กรงุเทพฯ: สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อา้งองิ (Smith, 1983, Chap. 5)  
เอกสารอา้งองิ Smith, A. D. (Ed.). (1983). Psychology: Principle and Practice. New 

York: Thieme. 
 
2.การอ้างถึงใน บทความในหนังสือ 
 อา้งองิ   (ชยัโชค จลุศริวิงศ์, 2548, น. 293-420) 
 เอกสารอา้งองิ  ชยัโชค จลุศริวิงศ.์ (2548). ผูน้ ามาเลเซยี. ในสดีา สอนศร ี  
    (หวัหน้าโครงการ) ผูน้ าในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต:้ ศกึษาเฉพาะ  
    ประเทศอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์มาเลเซยี และไทย.   
    (น. 293-420). กรงุเทพฯ: คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
 อา้งองิ   (McLennan, 2001, p. 49) 

เอกสารอา้งองิ 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)  

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

อา้งองิ (Deming, 2008) 
เอกสารอา้งองิ 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 วิทยานิพนธ ์
 อา้งองิ   (วภิาสพล ชนิวฒันโชต,ิ 2550, น. 59) 
  เอกสารอา้งองิ วภิาสพล ชนิวฒันโชต.ิ (2550). ความพงึพอใจและแนวโน้มพฤตกิรรมของ

ผู้บรโิภคทีม่คีวามหลากหลายของผลติภณัฑ์ทีม่ขีายในเซเว่นอีเลฟเว่น. 

http://www.nber.org/
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สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ.  

 อา้งองิ    (Darling, 1976, p. 5)  
เอกสารอา้งองิ 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) 

เอกสารอา้งองิ (ประมูล สัจจิเศษ. (2541). ปัญหาและแนวทางแก้ไขเศรษฐกิจไทย. 
สงัคมศาสตรป์รทิศัน์, 19(2), 30-39. 

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

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

6.การอ้างถึงใน ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส ์
 อา้งองิ   (มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2551)  

เอกสารอา้งองิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ (2551). คู่มอืการศกึษาปีการศกึษา 2551. 
คน้เมือ่ 3 ธนัวาคม 2551, จาก http://wwwpsu.acth/handbook 

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

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

http://www/
http://neal/
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การบริหารความเส่ียง (18) 
RISK MANAGEMENT (18) 
สกุณา แดงมา กรุณ สดุใจ (14) 

Sakuna Daengma1, Karun Sudjai2 (14) 

บทคดัยอ่ (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)......................................................................................................................................................  

                                                           
1 คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูเ้ขยีนหลกั อเีมล:      (12) 
   Faculty of Business Administration for Society, Srinakharinwirot University, Corresponding Author,     (12) 
   E-mail Address:……                                                
2 คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อเีมล:        (12) 
   Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University, E-mail Address:……  .    (12)  
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(ส่งแนบพรอ้มกบับทความ) 

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

       บทวจิารณ์หนงัสอื (Book Review)             กรณีศกึษา (Case Study) 

ช่ือเรือ่ง (ไทย) .................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................  
ช่ือเรือ่ง (องักฤษ) ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
ค าส าคญั (ไทย)...................................................................................................................................................  
Keywords (องักฤษ)...........................................................................................................................................  
ช่ือผูเ้ขียน (ไทย)................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................................ 
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