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บทคดัย่อ (Browalia New # 14 Bold) 

บทคดัย่ อมีความยาวระหว่ าง 200 ถึง 300 คํา สรุปประเด็นที�สําคัญของบทความไว้อย่ างกระชับ 

ครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ อย่างครบถ้ วน บทคดัย่อให้ พิมพ์ด้ วยอักษร Browalia New ขนาด 14 พอยน์ (ท้ัง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  

 

คาํสาํคญั: คาํที� 1, คาํที� 2, ... (ไม ่เกิน 5 คาํสาํคญัภาษาไทย)  

 

Abstract (Browalia New # 14 Bold) 

Abstract should be between 200 and 300 words. It should be provide a concise summary of the 

key points of your paper. Abstract must be typed with Browalia New size 14 point (both in Thai 

characters and English characters). Paper written in Thai must have abstract both in Thai and English 
languages as shown in this example paper, which can be downloaded from the conference website. 

 

Keyword: keyword 1, keyword 2, ... (ไม่เกิน 5 คาํสาํคญัภาษาองักฤษ) 

 
1. บทนํา  

เอกสารฉบบันี�จดัทําขึ�นเพื�อเป็นคู่มอืในการ

เขียนบทความสําหรบัผู้ที�มีความประสงค์ในการส่ง
บทความเขา้รว่มในงานประชมุวชิาการวลยัลกัษณ์วจิยั

ทางการจดัการ ครั �งที� 2 โดยจะกําหนดทั �งรูปแบบและ

แนวทางในการพิมพ์บทความ โดยภายหลังจากที�

บทความไดร้บัการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิ ผู้ส่ง

บทความควรจัดเตรียมและส่งบทความฉบบัสมบูรณ์ 

โดยคณะทํางานจะไม่ดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาด
ต่างๆ ที�อาจเกดิขึ�น ดงันั �น ผูส้่งบทความควรพิมพ์

บทความตามรูปแบบและแนวทางที�กําหนดอย่าง

เครง่ครดั 

 

Browalia New # 18 Bold 

Browalia New # 14 

1.5 นิ�ว จากขอบกระดาษ 

1.25 นิ�ว 1 นิ�ว 2.89 นิ�ว 2.89 นิ�ว 
0.24 นิ�ว 

รปูแบบการเขียนบทความ 

1 นิ�ว จากขอบกระดาษ 



2. รปูแบบของบทความ  
บทความควรประกอบดว้ย ชื�อบทความ ชื�อ

และที�อยู่ของผูเ้ขยีนบทความ บทคดัย่อ  คําสําคญั บทนํา 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคดิในการวจิ ัย 

วิธีวิจยั สรุปและอภิปรายผลการวิจ ัย ข้อเสนอแนะ 

และเอกสารอ้างอิง โดยในส่วนของเนื�อหา สามารถ

แบ่งออกเป็นหวัขอ้หลกั หวัขอ้ย่อย และอาจแบ่งถึง
หัวข้อย่อยลงมา ทั �งนี�  ตัวอักษรภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษที�ใช้ในการพิมพ์ทุกส่วนให้ใช้ตัวอักษร

แบบ Browallia New ระยะห่างระหว่างบรรทดัเป็น

บรรทัดเดี�ยว (Single Space) ให้พิมพ์โดยไม่เว้น

บรรทดั เมื�อจะขึ�นหวัขอ้ใหม่ให้เวน้    1 บรรทดั และ

จะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที�จะขึ�นคอลัมน์ใหม่

หรอืขึ�นหน้าใหม ่

2.1 ขนาดและการตั �งคา่กระดาษ 
ขนาดของกระดาษที�ใชใ้นการพมิพ์กําหนดให้

มขีนาดมาตรฐาน A4 ส่วนของชื�อบทความ ชื�อและที�

อยู่ของผูเ้ขียนบทความ บทคดัย่อ และคําสําคญัให้

พิมพ์แบบ 1 คอลมัน์ โดยส่วนที�นอกเหนือจากนั �นให้

พมิพ์แบบ 2 คอลมัน์ 

กาํหนดการตั �งคา่หน้ากระดาษ พิมพ์ห่างจาก

ขอบกระดาษดา้นซ้าย ให้เวน้ไวป้ระมาณ 1.25 นิ�ว
นอกนั �นขอบกระดาษให้เวน้ไวป้ระมาณ 1 นิ�ว ส่วน

ความกวา้งของคอลัมน์เว้นไว ้ 2.89 นิ�ว ระยะห่าง

ระหวา่งคอลมัน์ 0.24 นิ�ว 

2.2 ชื �อบทความและรายละเอยีดของผูเ้ขยีน 

ในการพิมพ์ชื�อบทความให้พิมพ์ทั �งชื�อ

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรขนาด18 

พอยน์ตวัหนา (Bold) พิมพ์ไวก้ลางหน้ากระดาษ เวน้
จากระยะกระดาษ 0.5 นิ�ว โดยในแต่ละคําในชื�อ

ภาษาองักฤษให้พิมพ์อกัษรตวัแรกเป็นตวัอกัษรพิมพ์

ใหญ่ (ยกเวน้ คํานําหน้านาม: articles, คําสนัธาน: 

coordinateconjunctions และคําบุพบท: prepositions 

นอกจากคําเหล่านี�จะถูกใช้นําชื�อเรื�อง) สําหรบัชื�อ

ผูเ้ขยีนบทความและส่วนที�อยู่ให้ใชต้วัอกัษรขนาด 14 

พอยน์ ตวัปกติพิมพ์ไวก้ลางหน้ากระดาษ โดยที�อยู่

ควรประกอบไปดว้ยชื�อของหน่วยงาน เลขที�อยู่ เขต/

ตําบล แขวง/อําเภอ จงัหวดัและรหสัไปรษณีย์ ซึ�ง
สามารถระบุที�อยู่ของผูเ้ขยีนแต่ละคน โดยอาศยัตัว

เลขที�พิมพ์แบบยกสูง (Superscript) ไว้หลงัชื�อของ

ผูเ้ขยีน 
 

3. เนื�อหาของบทความ 

เนื�อหาของบทความพิมพ์ในลกัษณะแบบ 2 

คอลมัน์ตามขนาดและระยะห่างที�กาํหนด ตวัอกัษรที�ใช้

ในเนื�อหามขีนาด 14 พอยน์ ตัวปกติ และมกีาร

จดัรูปแบบการพิมพ์ให้ชดิขอบทั �ง 2 ดา้น (Justified) 

รวมถงึไมต่อ้งมกีารเวน้บรรทดัระหวา่งย่อหน้า (ไมต่้อง

เคาะบรรทัดเมื�อขึ�นย่อหน้าใหม่) สําหรบัรูปแบบ

ตวัอกัษรที�ใชใ้นการพมิพ์หวัขอ้กาํหนดดงันี� 

3.1 หวัขอ้หลกั 
การพิมพ์หวัขอ้หลกั กําหนดให้ใชต้วัอกัษร

ขนาด 14 พอยน์ ตวัหนา (Bold) จดัแนวขอ้ความ

ลกัษณะชดิซา้ย สว่นการขึ�นหวัขอ้หลกัใหม่ให้เวน้ไว ้1 

บรรทดั 

3.2 หวัขอ้ย่อยและหวัขอ้ย่อยรองลงมา 
การพมิพ์หวัขอ้ย่อยและหวัขอ้ย่อยรองลงมา

กาํหนดใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 14 พอยน์ ตวัเอียง (Italic) 

ย่อหน้าเยื�องซ้ายขนาด 0.25 นิ�ว ใชเ้ลขระบบทศนิยม

กาํกบัหวัขอ้ย่อย เชน่ 2.1 เป็นตน้ 
 

4. รปูภาพ ตาราง และสมการ 

 4.1 รปูภาพและตาราง 

 การนําเสนอรูปภาพและตารางสามารถ

นําเสนอต่อจากข้อความที�กล่าวถึงหรอือาจนําเสนอ

ภายหลังจากจบหัวข้อหรือนํา เสนอในหน้าใหม่

กาํหนดใหใ้ชต้วัอกัษรขนาด 14 พอยน์ ตวัปกติ ขนาด
ของรูปภาพและตารางไม่ควรเกินกรอบของคอลัมน์ 

แต่หากรูปภาพและตารางมขีนาดใหญ่สามารถวางรูป

และตารางให้ครอบคลุมพื�นที�ของทั �ง 2 คอลมัน์ได ้แต่

ทั �งนี�ต้องไม่เกินกรอบของการตั �งค่าหน้ากระดาษที�

กําหนดทั �งรูปภาพและตารางจะต้องมีคําอธิบายโดย

คําอธิบายของรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพและอยู่

กึ�งกลางคอลมัน์หรอืกึ�งกลางหน้ากระดาษ หากรูปภาพ

ใดถูกแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ให้มกีารระบุคําอธิบายของ

แต่ละสว่นโดยอาศยัตวัอกัษรภาษาไทยในวงเล็บเรยีง
ตามลําดบั เช่น (ก) และ (ข) ส่วนคําอธิบายตารางให้

พมิพ์ไวเ้หนือตาราง และชดิรมิซา้ยของคอลมัน์หรอืชดิ

รมิซ้ายของกระดาษ โดยการเรยีงลําดบัรูปภาพและ



ตารางให้แยกการเรียงลําดบัออกจากกนั การระบุ

หมายเลขลําดบัรูปภาพและตารางในบทความให้ระบุ

เป็นรปูที� และตารางที� เชน่ รปูที� 1  รปูที� 1-3  ตารางที� 1 

ตารางที� 1-3 เป็นต้น ตวัอกัษรในตารางจะต้องไม่เล็ก

กว่าตวัอกัษรในเนื�อเรื�อง ควรตีเสน้กรอบตารางดว้ย
หมกึดําให้ชดัเจนตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข

และคาํบรรยายกาํกบัเหนือตาราง หมายเลขกํากบัและ

คําบรรยายนี�รวมกนัแล้ว ควรมคีวามยาวไม่เกนิ 2 

บรรทดัและเพื�อความสวยงาม ให้เวน้บรรทดัเหนือคํา

บรรยายตาราง 1 บรรทดั และเวน้บรรทดัใต้ตาราง 1 

บรรทดั 

 

 
 

ภาพที� 1 นํ�าท่วมโบราณสถานเวยีงกมุกาม 

ที�มา: สาํนักศลิปากรที� 8 เชยีงใหม ่
 

ตารางที� 1 สนิทรพัย์และหนี�สนิของสหกรณ์ 

                                         หน่วย: ลา้นบาท 

ปี สินทรพัยร์วม หนี�สินรวม 

2549 29.92 10.00 

2550 49.28 21.11 

2551 62.61 24.93 

2552 86.49 41.04 

2553 115.06 59.45 
 

4.2 สมการ 
การเขยีนสมการใหเ้ขยีนไวก้ลางคอลมัน์และ

มกีารระบุลําดบัของสมการโดยให้ตวัเลขที�พิมพ์อยู่ใน

วงเล็บ และเรยีงลําดบัที�ถูกต้อง เช่น (1) (2) เป็นต้น

ตําแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบ

ดา้นขวาของคอลมัน์ ดงัตวัอย่างนี� 
 

       (1) 

 

เริ�มเขยีนคาํอธบิายตั �งแต่บรรทดันี� 

5. กรณีบทความภาษาองักฤษ 

 ผูเ้ขยีนบทความเป็นภาษาองักฤษ ใชรู้ปแบบ

และขนาดของตวัอกัษร และรูปแบบของบทความแบบ

เดยีวกนักบับทความที�เขยีนเป็นภาษาไทย  
 

6. เอกสารอ้างอิง 

 6.1 การอา้งองิในเนื�อเรื �อง  

 ใหใ้ชว้ธิีการอ้างอิงในส่วนเนื�อเรื�องแบบ นาม-ปี 

(Author-date in-text citation) ดงัตวัอย่าง 

(จรสั  สวุรรณเวลา, 2553, หน้า  20) 

6.2 การอา้งองิสว่นท้ายเล่ม (Reference 
citation) 

รวบรวมรายการเอกสารทั �งหมดที�ผูเ้ขยีนได้

ใช้อ้างอิงในการเขยีนผลงานนั �นๆ จดัเรียงรายการ
ตามลําดบัอักษรชื�อผูแ้ต่งโดยเริ�มจากเอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย ซึ�งใชรู้ปแบบการเขยีนเอกสารอ้างอิงแบบ 

APA (American Psychological Association) ดงัตวัอย่าง 
 

กฤช เมฆาสวุรรณดํารง. 2546. การศกึษาการยอมรบั

เครื �องดื �มสมนุไพรของผูบ้รโิภคในเขต

กรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์บรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์. 
เกรกิกลา้ ชาครตัพงศ.์ 2547. ปจัจยัการตดัสนิใจซื�อ

ผลติภณัฑเ์พื �อสขุภาพของผูบ้รโิภค. ภาคนิพนธ์ 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนัราชภฏัสวน

ดสุติ. 

Davis, Beverly M. 2004. The impact of leadership 

on employee motivation (Online). Available:  

 http://www.lib.umi.com/digitaldissertations/gat

eway/full citation & abstract/AAT MQ89924  

 [2005, May 27]. 
Robinson, Peter (Ed.). 2009. Operations 

management in the travel industry. 

Cambridge, MA: CAB International.  

 

 

 

 

 
 



ข้อแนะนําสาํหรบัผู้เขียน 

 
ข้อแนะนําทั �วไป 

1. ประเภทของผลงานที�รบัพจิารณาเผยแพร ่ไดแ้ก่ บทความวจิยั บทความวชิาการ และบทวจิารณ์หนังสอื 
2. ผลงานที�สง่พจิารณาจะตอ้งไมเ่คยเผยแพร่ในสิ�งพมิพห์รอืสื�ออื�นใดมาก่อนและตอ้งไมอ่ยู่ในระหว่างการ

พจิารณาของวารสารอื�น 
3. ตน้ฉบบัที�สง่เผยแพรต่อ้งเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษเทา่นั �น 
4. ตน้ฉบบัตอ้งผ่านการการกลั �นกรองโดยผูท้รงคณุวุฒแิละไดร้บัความเหน็ชอบจากกองบรรณาธกิาร 
5. ผลงานที�ไดร้บัการเผยแพร่ถอืเป็นลขิสทิธิ �ของวารสาร 

 

ข้อแนะนําในการเตรียมต้นฉบบั  

 การพมิพบ์ทความต้องพมิพด์้วย Microsoft Word for Windows หรอืซอฟท์แวร์อื�นที�ใกลเ้คยีงกนับน
กระดาษขนาด A4 หน้าเดยีว โดยใชแ้บบอกัษร Browallia New ใสเ่ลขกํากบัหน้าทุกหน้ายกเว้นหน้าแรก โดย

ระบรุายละเอยีดดงันี� 
 

  ชื�อเรื�องและชื�อผู้วิจยั 

 ชื�อเร ื�องภาษาไทยและชื�อเร ื�องภาษาองักฤษ   

 ชื�อผูว้จิยัทุกคนทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

 ที�อยู่หรอืสงักดัของผูว้จิยั และ e-mail  

 

เนื�อหาของบทความวิจยั 

 บทคดัย่อภาษาไทยทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยกําหนดใหไ้มเ่กนิ 200 - 300 คาํ พรอ้มระบคุาํ

สาํคญัไมเ่กนิ 5 คาํ 

 บทนํา ระบคุวามสาํคญัของประเดน็ปญัหาการวจิยั 

 วตัถุประสงค ์

 กรอบแนวคดิการวจิยั  (ถา้ม)ี 

 วธิกีารดําเนินงานวจิยั  

 ผลการวจิยั / ผลการทดลอง 

 การอภปิรายผล (ถา้ม)ี 

 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ  

 กติตกิรรมประกาศ   

 เอกสารอา้งองิ 
 
 



กรณีบทความวิชาการหรือบทวิจารณ์หนังสือให้มีองค์ประกอบส่วนเนื�อหาดงันี� 

 บทคดัย่อภาษาไทยทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยกําหนดใหไ้มเ่กนิ 300 คาํ พรอ้มระบคุาํสาํคญั
ไมเ่กนิ 5 คาํ 

 บทนํา 

 วตัถุประสงค ์

 ผลการวเิคราะห ์สงัเคราะหห์รอืการอภปิราย 

 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี 

 เอกสารอา้งองิ 
 

 การพิมพ์ชื�อเรื�องและชื�อผู้วิจยั 

 ชื�อเรื�องวิจยั  ใหว้างไวต้ําแหน่งกลางหน้ากระดาษ แบบคอลมัน์เดี�ยว เริ�มจากชื�อเรื�องภาษาไทย    

ขึ�นบรรทดัใหมเ่ป็นชื�อเร ื�องภาษาองักฤษ  ใชแ้บบอกัษร Browallia New # 18 ตวัหนา  

 ชื�อผู้วิจยัและสถาบนัใหพ้มิพไ์วใ้ตช้ ื�อเรื�องและอยู่กลางหน้ากระดาษ แบบคอลมัน์เดี�ยว ระบทุี�อยู่หรอื

สงักดัอย่างละเอยีดและระบ ุE-mail โดยทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ใชแ้บบอกัษร Browallia 

New # 14 ตวัหนา 

 ไมต่อ้งระบตุําแหน่งทางวชิาการหรอืสถานะของนิสตินักศกึษาใดๆ ทั �งส ิ�น 
 

ขนาดตวัอกัษรและการเว้นวรรค 

 พมิพบ์ทความภาษาไทยดว้ยตวัอกัษรรปูแบบ “Browallia New” เท่านั �น   

 ชื�อหวัเรื�องภาษาไทย ใชต้วัอกัษร Browallia New ขนาด 14 point  ชื�อหวัเรื�องยอ่ย ใชต้วัอกัษร 

Browallia New  แบบหนาขนาด 14 point    

 การบรรยายต่างๆ ใชต้วัอกัษร Browallia New  ขนาด 12  point  ตวัธรรมดา  สมการตา่งๆ  

ให้ใชต้วัอกัษรขนาด 12 point  เนื�อเร ื�องในแต่ละบรรทดัใหจ้ดัเรยีงชดิซา้ยและขวาอย่างสวยงาม 

 การลาํดบัหวัขอ้ในสว่นของเนื�อเร ื�อง ใหใ้สเ่ลขกํากบั 1 และหากมกีารแบง่หวัขอ้ยอ่ยกใ็หใ้ชเ้ลขระบบ
ทศนิยมกํากบัหวัขอ้ย่อย เช่น 1.1 เป็นตน้ 

 ให้พมิพโ์ดยไมเ่วน้บรรทดั  เมื�อจะขึ�นหวัขอ้ใหมใ่หเ้วน้ 1 บรรทดั และจะตอ้งพมิพใ์หเ้ตม็คอลมัน์
ก่อนที�จะขึ�นคอลมัน์ใหมห่รอืขึ�นหน้าใหม ่หา้มเวน้ที�เหลอืไวว้า่งเปลา่ 

 ระยะห่างในแนวตั �ง เนื�อเรื�องในแต่ละบรรทดัใหจ้ดัเรยีงชดิซา้ยขวาอย่างสวยงาม 
 

การจดัทํารปูภาพ 

 รูปภาพ ตวัอกัษรทั �งหมดในรูปภาพ  จะตอ้งมขีนาดใหญ่สามารถอา่นไดส้ะดวก  และตอ้งไม่เลก็กว่า
ตวัอกัษรในเนื�อเร ื�อง  



 รูปภาพทุกรูปจะตอ้งมหีมายเลขและมคีาํบรรยายไดภ้าพ  หมายเลขและคาํบรรยายรวมกนัแลว้ 
ควรจะมคีวามยาวไมเ่กนิ 2 บรรทดั เช่นในการบรรยายภาพ  “ ภาพที� 1 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง…..”   

 รูปลายเสน้จะตอ้งเป็นเสน้หมกึดํา  สว่นรปูถ่ายควรจะเป็นรปูขาวดําที�มคีวามคมชดั  รปูสอีนุโลม 

ให้ใชไ้ด ้ และรปูภาพควรจะมรีายละเอยีดเท่าที�จาํเป็นเทา่นั �น และเพื�อความสวยงามใหเ้วน้บรรทดั
เหนือรปูภาพ 1 บรรทดั  และเว้นใตค้าํบรรยายรูปภาพ 1 บรรทดั 

 

การเขียนสมการ 

 สมการทุกสมการจะตอ้งมหีมายเลขกํากบัอยูภ่ายในวงเลบ็  และเรยีงลาํดบัที�ถูกตอ้ง  

ตําแหน่งของหมายเลขสมการจะตอ้งอยู่ชดิขอบดา้นขวาของคอลมัน์  ดงัตวัอย่างนี� 

       1 1c n a x n a c n                                                 (1) 

 เพื�อความสวยงาม  ใหเ้วน้บรรทดัเหนอืสมการ 1 บรรทดั และเวน้บรรทดัใตส้มการ 1 บรรทดั 
 

การจดัทําตารางและกราฟ  

 ตวัอกัษรในตารางจะตอ้งไมเ่ลก็กว่าตวัอกัษรในเนื�อหาโดยใชต้วัอกัษรขนาด 12 point ในเนื�อเรื�อง  

ควรตเีสน้กรอบตารางดว้ยหมกึดําใหช้ดัเจน 

 ตารางทุกตารางจะตอ้งมหีมายเลขและคาํบรรยายกํากบัเหนือตาราง  ไมค่วรเกนิ 2 บรรทดั ในคาํ
บรรยายเหนือตาราง ไมใ่ชค้าํว่า  “แสดง”   เช่นเดยีวกบักรณรีูปภาพ 

 เพื�อความสวยงาม ใหเ้วน้บรรทดัเหนือคาํบรรยายตาราง 1 บรรทดั และเวน้บรรทดัใตต้าราง 1 
บรรทดั 

 กราฟและตารางใชร้ายงาน  ขอ้มลูที�มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืเป็นชดุของตวัเลขจาํนวนมากใหเ้ขา้ใจงา่ย
และเป็นระบบมากขึ�น 

 
 

 


