
 
 

ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบับ 
Manuscript Preparation Guidelines 

ยิง่ยง รักดี1 และ กริยำ มั่นคง2 
Yingyong Rakdee and Kiriya Munkong 

  
 

บทคดัย่อ 
บทความน้ีเป็นตัวอย่างรูปแบบ และวิธีการเขียนบทความเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองการประชุม  
(Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ สาขาการบริหารธุรกิจและการบญัชี คร้ังท่ี 2 ผูส่้งบทความจะตอ้ง
ปฏิบติัตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด โดยขอให้อา้งอิงตวัอย่าง, ค าแนะน ารวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ ตามบทความ
ฉบบัน้ี หากบทความใดท่ีส่งมามีรูปแบบไม่ถูกตอ้งจะถูกส่งคืนเพ่ือแกไ้ขใหก่้อนการตีพิมพ ์บทคดัยอ่ท่ีดีควรมีเพียง
ย่อหนา้เดียว โดยใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 15  ส าหรับบทความภาษาไทยจะตอ้งมีบทคดัย่อทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ โดยมีความยาวโดยรวมประมาณ ½ หน้า แต่ไม่เกิน ¾ หน้า ค าส าคัญตอ้งมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษจ านวนไม่เกิน 5 ค า คัน่ระหว่างค าดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ใชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 15 ตวั
เอียง (Italic) ทั้งหมด  
 
ค ำส ำคัญ: ค ำส ำคัญท่ี 1, ค ำส ำคัญท่ี 2, ค ำส ำคัญท่ี 3, ค ำส ำคัญท่ี 4, ค ำส ำคัญท่ี 5 
 

Abstract 
This article describes a submission procedure and a format of a manuscript for the Proceeding of The Second 
Annual Conference on Business and Accounting. Authors are required to strictly follow the guidelines provided 
here; otherwise, the manuscript will be returned for the proper correction. A good abstract should have only one 
paragraph, use 15 points Angsana New.  Both Thai and English abstracts are required for paper written in Thai 
and the total length should be ½ page and not exceed ¾ page. Keywords must be included both in Thai and 
English with the maximum of 5 keywords. Each keyword must be divided by comma (,) and use 15 points 
Angsana New (Italic).  
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1. บทน ำ 
 
     เน้ือหาในบทความใหพิ้มพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 15 ตวัปกติ ยกเวน้หวัขอ้ให้ใชต้วัอกัษร Angsana 
New ขนาด 18 ตวัหนา (Bold) ชิดขอบซา้ย (Align left) โดยเน้ือหาใหเ้วน้ระยะ 1 บรรทดัจากหวัขอ้และบรรทดัแรก
ของเน้ือหาในแต่ละย่อหนา้ใหเ้ยื้องเขา้มา 5 ตวัอกัษร โดยเน้ือหาบทความรวมบทคดัย่อทั้งหมดมีความยาวไม่เกิน 10 
หนา้ 
     ในส่วนบทน า (Introduction) ควรครอบคลุมความส าคญัและท่ีมาของปัญหาวิจยั ตลอดจนวตัถุประสงค์และ
ประโยชนข์องผลงานวิจยั โดยบทน าควรเขียนอยูใ่นรูปแบบเรียงความใหร้วมเป็นเน้ือหาเดียวกนั 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
2.1 กำรอ้ำงองิในเน้ือหำ 
 
     การอา้งอิงในเน้ือหาใหใ้ชร้ะบบ นาม-ปี โดยภาษาไทยใช ้(ช่ือ-นามสกลุผูแ้ต่ง, ปีพ.ศ.) เช่น (ปัญญา งามดี, 2549) 
ส าหรับภาษาองักฤษใหใ้ช ้ (นามสกลุผูแ้ต่ง, ปีค.ศ.) เช่น (Fama, 1992) ผูเ้สนอบทความเป็นผูรั้บผิดชอบในความ
ครบถว้นและถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงทั้งหมด 
 

2.2 รูปภำพและตำรำง 
 
     กรณีมีรูปภาพหรือตารางใหแ้ทรกในบทความ จดัใหอ้ยู่ก่ึงกลางหนา้กระดาษ (Center) และตอ้งมีหมายเลขก ากบั
โดยค าอธิบายรูปภาพให้พิมพไ์วใ้ตรู้ปภาพ โดยใชค้ าว่า “รูปที่” หรือ “Figure” และให้ใชต้วัอกัษร Angsana New 
ขนาด 15 ตวัหนา ยกเวน้ค าอธิบายใหใ้ชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 15 ตวัปกติ พิมพชิ์ดขอบซา้ย   
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รูปที่  1    ค าอธิบายช่ือรูป 
ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 



 
 

     ในการน าเสนอตาราง ห้ามน าเสนอเป็นไฟล์รูปภาพ ตวัอกัษรในตารางจะตอ้งไม่เล็กกว่าตวัอกัษรในเน้ือหา ควรตี
เส้นกรอบตารางดว้ยหมึกด าให้ชัดเจน และตารางไม่ควรมีเส้นสดมภ์ (Column) โดยค าอธิบายตารางให้พิมพ์ไว้
เหนือตาราง โดยใช้ค าว่า “ตำรำงที่” หรือ “Table” และให้ใช้ตัวอกัษร Angsana New ขนาด 15 ตวัหนา ยกเวน้
ค าอธิบายใหใ้ชต้วัอกัษร Angsana New ขนาด 15 ตวัปกติ พิมพชิ์ดขอบซา้ย   
 
ตำรำงที่  1  คุณสมบติัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ตวัแปร ค่ำกลำง 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ρ1 ρ12 ρ24 

ราคาตลาด (P)  5.909 0.837 0.990 0.858 0.708 

อตัราเงินปันผล (d) 2.645 0.611 0.991 0.807 0.501 

ผลตอบแทนตลาด (Rm) 0.005 0.085 0.109 0.054 -0.069 

 
2.3 กำรเขียนสมกำร 
 
     สมการทุกสมการจะตอ้งใช ้Microsoft Equation Editor  พิมพเ์ท่านั้น โดยมีหมายเลขก ากบัอยู่ภายในวงเลบ็ และ
เรียงตามล าดบัท่ีถูกตอ้ง ต าแหน่งของหมายเลขสมการจะตอ้งอยูชิ่ดขอบขวาของคอลมัน์ เวน้หน่ึงบรรทดัก่อนเขียน
สมการ และเวน้หน่ึงบรรทดัหลงัเขียนสมการ จดัใหส้มการอยูต่รงกลางคอลมันด์งัตวัอยา่งดงัน้ี  
 

 
     
     สมการท่ี (1) แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทน ณ วนัท่ี t 
 

3. วธิีกำรศึกษำ 
 
     วิธีการศึกษาควรประกอบดว้ยประชากร กลุ่มตวัอยา่ง การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

4. ผลกำรศึกษำและอภิปรำย 
 
     ผลการศึกษาท่ีตอบตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้สมมติฐานของการวิจยั 

(1) 



 
 

 

5.  สรุปผลกำรศึกษำ 
 
     สรุปผลการศึกษาควรประกอบดว้ย สรุป และขอ้เสนอแนะ 
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