
หลักเกณฑ์และข้อแนะน ำส ำหรับกำรเขียนบทควำมและกำรส่งต้นฉบบั 
 

 
 

 

วารสารพิกุล เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 
ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)  
โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. ประเภทของบทควำม    
 1.1 บทควำมทำงวิชำกำร เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะ
วิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการหรือเป็น
บทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่บุคคลทั่วไป 

 1.2 บทควำมวิจัย และบทควำมวิทยำนิพนธ์ เป็นบทความที่มี
รูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
ก าหนดปัญหาที่ชัดเจนระบุวัตถุประสงค์ที่แน่นอน มีการค้นคว้าอย่างมีระบบ 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตีความและสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. รูปแบบของบทควำม 
 2.1 ลักษณะโดยทั่วไป ต้นฉบับของบทความควรมีความยาว 15-20 

(รวมภาพประกอบ) หน้าขนาดกระดาษ A5 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 
15 ระยะขอบด้านบน 2.41 ซม.ด้านล่าง 1.70 ซม. ด้านซ้าย 2.41 ซม. ด้านขวา 
1.70 ซม. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http://huso.kpru.ac.th/)  

2.2 ภำษำ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ 
ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความ
มายังกองบรรณาธิการ 

2.3 ชื่อเร่ือง ควรกะทัดรัด ไม่ยาวเกินไปชื่อเรื่องให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษต้นฉบับ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องภาษาไทย ตามด้วยภาษาอังกฤษ 
ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 20 ตัวหนา  

2.4 ชื่อผู้เขียนและหน่วยงำนสังกัด ให้ระบุชื่อนามสกุลของ
ผู้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือค าน าหน้าชื่อ 
แต่ให้ระบุงานประจ าและหน่วยงานสังกัดที่เชิงอรรถ 



  2.5 บทคัดย่อ ให้มีทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีจ านวนค าควรอยู่ระหว่าง 200-250 ค า ควรเป็น
บทคัดย่อที่สั้น ใช้ค ากระชับและให้สาระส าคัญตรงประเด็น ไม่ควรเขียน     
ตามบทคัดย่อตามแบบที่เขียนในงานวิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
  2.6 ค ำส ำคัญ ก าหนดค าส าคัญที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เป็นค าค้นในระบบฐานข้อมูล ที่ผู้ค้นหาบทความสามารถหาได้ง่าย ให้ระบุ
ค าส าคัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา
อย่างละไม่เกิน 5 ค าส าคัญ  
  2.7 บทน ำ อธิบายถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา กรณีที่เป็น
บทความวิจัย ให้แสดงเหตุผลที่น าไปสู่การศึกษาวิจัยพร้อมทั้งจุดมุ่งหมาย      
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
  2.8 วิธีกำรวิจัย เครื่องมือกำรวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (ส าหรับ
บทความวิจัย) ให้อธิบายกระบวนการด าเนินการวิจัยวิธีการศึกษาสิ่งที่น ามาศึกษา 
จ านวน ขนาด ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาอธิบายแบบแผนการวิจัย การเลือกตัวอย่าง 
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  

 2.9 ผลกำรวิจัย (ส าหรับบทความวิจัย) ให้เสนอผลวิจัยอย่างชัดเจน 
ตรงประเด็น ตามล าดับขั้นตอนของการวิจัย โดยต้องมีการแปลความหมายและ
วิเคราะห์ผลที่ค้นพบและสรุปเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ (ถ้ามี) 

2.10 กำรอภิปรำยผล กำรวิพำกษ์ วิจำรณ ์สรุป และข้อเสนอแนะ 
(ส าหรับบทความวิจัย) ให้ชี้แจงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือ
ข้อค าถามวิจัย อภิปรายให้เห็นถึงความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลวิจัยของ
ผู้อ่ืนที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร เหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้น และให้จบด้วยบทสรุป
และข้อเสนอแนะที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือทิ้งประเด็นค าถามการ
วิจัย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยต่อไป เป็นต้น    

2.11 กิตติกรรมประกำศ (ถ้ำมี) ให้ระบุสั้น ๆ ถึงผู้ให้การสนับสนุน 
หรือผู้มีส่วนช่วยท าให้งานวิจัยหรือบทความส าเร็จสมบูรณ ์



3. กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม     
   ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Year Format)    
    3.1 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ (In text citation)  
  ภาษาไทย (ชื่อ นามสกุล, ปีพ.ศ., หน้า) 
  ภาษาอังกฤษ (นามสกุล, ปี ค.ศ.) 

3.1.1 อ้ำงอิงในเนื้อหำจำกสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ ต ำรำ 
เอกสำร)  

ผู้แต่งคนเดียว 
                  การอ้างอิงให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง (ภาษาไทย)  หรือ 
นามสกุลผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) ปีที่พิมพ์ 
เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามด้วยหมายเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ใส่ไว้ในวงเลบ็
ท้ายข้อความที่อ้างอิง เชน่ 
       (ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544, หน้า 57)     
 - กรณีที่สรุปเนื้อหามาหมดทั้งเล่ม ไม่เฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ต้องระบุเลขหน้า เชน่ 
       (บุญศักดิ์ แสงระว,ี 2546) 
                   - กรณีที่ผู้แต่ง ใช้ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ น าหนา้ 
ให้คงไว้เหมือนที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ เช่น 
       (พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2540)  
                     - กรณีผู้แต่งมียศทางทหาร ต ารวจ ต าแหน่งทางวชิาการ      
ค าเรียกทางวิชาชีพไม่ต้องใส่ เชน่ ศาสตราจารยน์ายแพทย์ประเวศ วะส ีเป็น 
       (ประเวศ วะส,ี 2540) 
                   - การอ้างอิงเอกสารหลายเร่ือง แต่ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เขียน
ชื่อผู้แต่งคร้ังเดียว แล้วเรียงปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก  
       (ประเวศ วะส,ี 2544; 2545)  
 
 
 



ผู้แต่ง 2-3 คน  
ให้ลงรายการด้วยชื่อ นามสกุล ของผู้แต่งทั้ง 2-3 คน เช่น 

       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาต ิกิจพิทักษ์, 2545)  
       (Shah & Ratcliffe, 2003) 
       (วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อมรรัตน์ พันธ์งาม และชนาธิป ทุ้ยแป, 

2545) 
       (Kotler, Bowen & Makens, 1999) 
       Page & Dowling (2002) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าการ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า……… 

ผู้แต่งมำกกว่ำ 3 คน  
ให้ลงรายการด้วยชื่อ-นามสกุลของผู้แต่งคนแรกและตาม 

ด้วยค าว่า “คนอ่ืน ๆ” หรือ “et al” ในภาษาอังกฤษ เชน่ 
       (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคนอ่ืน ๆ, 2545)  
       (Shah, et al, 2003) 
 

ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน 
 ให้ลงรายการด้วยหน่วยงานระดบัสูงก่อน และตามด้วย
หน่วยงานระดับรอง ลงมา เช่น 
       (มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ บัณฑติวิทยาลัย, 2544)  
    เอกสำรไม่ปรำกฏชื่อผู้แต่ง  
 ให้ลงชื่อเร่ืองแล้วตามด้วยปีทีพ่มิพ์ และเลขหน้า เชน่ 
       (การค้าชายแดน, 2544, หน้า 15) 

กรณีไมใ่ช่ผู้เขียน แต่เป็น ผู้รวบรวม เรียบเรียง ผู้แปล หรือ  
บรรณำธิกำร  

ให้ลงรายการด้วยชื่อ ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) และ
บอกต่อท้ายว่าเปน็ “ผู้รวบรวม” “เรียบเรียง” “บรรณาธิการ” หรือ “ผู้แปล” 
เช่น 

 



 (ดวงสมร อรพินท,์ บรรณาธิการ, 2546)  
 (Frase & Rose, editor, 1980)  
 
 

3.4 อ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกโสตทัศนวัสดุ 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ผลิต ตามด้วยเครื่องหมาย 

จุลภาค (,) ปีที่ผลิต ตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคคู่  (:) และลักษณะของ
โสตทัศนวัสดุ 
 (ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2544: CD-ROM) 
 

3.5 กำรอ้ำงอิงในเนื้อหำ จำกระบบสำรสนเทศออนไลน์ (www.) 
ให้ลงรายการชื่อผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ตามด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) ปีที่ค้นข้อมูล  
 
 (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2547) 
 (Singh, 2002) 
 

3.6 กำรอ้ำงอิงเสริมควำม 
ในกรณีที่จะอธิบายหรือขยายความเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งเพื่อให้ 

รายละเอียดขยายความเพิ่มเติม ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือตัวเลขยก    
(1 2 3 ...) ไว้ท้ายข้อความนั้น และอธิบายหรือขยายความ เพิ่มเติมไว้ในเชิงอรรถ
ท้ายหน้านั้น เช่น  

การค้าชายแดนท่ีมีรอยต่อกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ าโขง1 ในปีท่ี 2540 ท่ี
ผ่านมา........................... 

 
1การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจังหวัด
เชียงรายที่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ในปี 2540 มีมูลค่ารวม ทั้งสิ้น 3,306.17 
ล้านบาท 
 
 
 



  3.2 บรรณำนุกรม/ เอกสำรอ้ำงอิง  
   บรรณานุกรม ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง สถานที่
พิมพ์ ส านักพิมพ์ มีแบบแผนการลงรายการอ้างอิงโดยใช้ระบบแบบ American 
Psychological Association (APA) ดังนี้   
  ภาษาไทย  
  ชื่อ นามสกลุ./(ปทีี่พิมพ์)./ชื่อเรือ่ง./(ครั้งที่พิมพ)์./  
  ////////ชื่อเมืองที่พิมพ:์/ส านักพิมพ์. 
  ภาษาอังกฤษ  
  นามสกุล,/อักษรย่อชื่อแรก./ตัวอักษรย่อชื่อกลาง./(ปีที่พิมพ)์./ 
  ////////ชื่อเรื่อง./(คร้ังที่พิมพ์)./ชื่อเมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
  

3.2.1 กำรใช้ลงรำยกำรชื่อผู้แต่ง 
ผู้แต่งที่เป็นบุคคล 
- ส าหรับผู้แต่งคนไทย ให้ใส่ชื่อ-นามสกุล ไม่ว่าผลงานจะเป็น 

ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ไม่ต้องใส่ค าน าหน้านาม เช่น นาย นาง 
นางสาว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ฯลฯ ยกเว้นราชทินนาม ฐานันดรศักดิ์ 
ให้คงไว้ และคัน่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 
              แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. 

- ส าหรับผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยนามสกุล ตามด้วย 
ตัวอักษรแรกของชื่อต้น ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อกลาง (ถ้ามี) คั่นด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) ระหว่างนามสกุล และชื่อต้น เครื่องหมาย (.) และชื่อกลาง 
เครื่องหมาย (.) เช่น 
              Hackett, D. A. 

- ส าหรับหนังสือที่ผู้แต่งใช้นามย่อ หรือ นามแฝง ให้ใช้ตาม   
ที่ปรากฏในหน้าปกใน หากทราบชื่อจริงให้วงเล็บต่อท้าย เช่น 
     ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์) 
 
 



ผู้แต่งที่เป็นสถำบัน 
- ผู้แต่งที่ปรากฏชื่อเป็นหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม โรงพยาบาล ธนาคาร ฯลฯ ให้ลงรายการชื่อ
หน่วยงานใหญ่ก่อนและตามด้วยหน่วยงานย่อย โดยให้ลงชื่อตามด้วยประเภท
หน่วยงาน เช่น  
              แม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัย. ส านักวิชาวทิยาศาสตร์. 
              มหาดไทย, กระทรวง. กรมการปกครอง. 

ไม่ทรำบผู้แต่ง 
- ให้ลงรายการแรกด้วยชื่อหนังสือหรือชื่อบทความแทน             

3.2.2 กำรลงรำยกำรปีที่พิมพ ์
ให้ใส่ปีที่พิมพ์ล่าสุดที่ปรากฏในหนังสือในวงเล็บตามหลังชื่อ  

ผู ้แต่ง และตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) ถ้าหนังสือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่ 
ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎปีที่พิมพ์) หรือ n.d. (no date) เช่น 
              (2446). 
              (ม.ป.ป.). 
              (n.d.) 

 

3.2.3 กำรลงรำยกำรชื่อหนังสือ ต ำรำ เอกสำร 
ให้เขียนตามที่ปรากฏในหน้าปกในของหนังสือ  ทั้งชื ่อเรื ่อง

หลักและชื่อรอง จบข้อความให้ใส่เครื่องหมายจุด (.) และให้ท าตัวเป็นตัวอักษร
เข้ม เช่น 

ศำสตร-์ศิลป์ กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร. 
 

 

3.2.4 สถำนที่พิมพ์ ส ำนักพิมพ์  
ให้ระบุเมืองที่พิมพ์ตามที่ปรากฏในหนังสือ ตามด้วยส านักพมิพ์ 

หรือโรงพิมพ์ หากมีทั้งส านักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้ใส่ส านักพิมพ์แต่ถ้ามีโรงพิมพ์
อย่างเดียว ใส่ชื่อโรงพิมพ์ ถ้าไม่ปรากฏทั้งสถานที่พิมพ์และส านักพิมพ์ ให้ใส่ว่า 
ม.ป.ท. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์) หรือ N.P. (No Place) และ ม.ป.พ. (ไม่ปรากฏ



ส านักพิมพ์) หรือ n.p. (no publisher) หลังสถานที่พิมพ์ให้ใส่เครื่องหมาย
มหัพภาคคู่ (:) หลังส านักพิมพ์ให้ใช้เคร่ืองหมายจุด (.) เช่น 
  กรุงเทพฯ: นานมีพบัลชิชิ่ง. 
  London: Financial Times. 
   New York: n.p. 
  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  หรือ  ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 
  กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษใช้ N.P.: n.p. 
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