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หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

บทความ หรือ บทความวิจัย

(Instructions for the Authors)

 วารสารวิถสีงัคมมนุษย มนีโยบายในการสงเสริม เผยแพร เชือ่มโยง และกระตุน
การผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยัทีม่คีณุคาตอการพัฒนาวิชาการดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยรูปแบบผลงานท่ีวารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความ
วิชาการ บทความวิจัยและบทวิจารณหนังสือ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนาํ
มาตีพิมพในวารสารวิถีสังคมมนุษยนี้จะไดรับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer Review) 
กอน เพ่ือใหวารสารมีคณุภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอางอิงได ผลงานท่ีสงมา
ตีพิมพ

1.  ผลงานที่สงมาตีพิมพ จะตองมีสาระ งานทบทวนความรูเดิมและเสนอความรู
ใหมทีท่นัสมัยรวมท้ังขอคดิเห็นทีเ่กดิประโยชนตอผูอานดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

2.  ผลงานท่ีสงมาตีพิมพ ตองไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนใด

มากอน และไมไดอยูในระหวางการพิจารณาลงวารสารใดๆ หากบทความไดรบั

การอนุมัติใหตีพิมพแลว ผูนิพนธบทความไมไดปรับแกเพื่อใหไดรับการ
ตีพิมพ ผูเขียนบทความตองเปนผูรับผิดชอบคาประเมินของผูทรงคุณวุฒิ
บทความละ 2,000 บาท

3.  หากผลงานที่สงมาตีพิมพ เปนภาษาอังกฤษ ตองผานการตรวจสอบความ

ถูกตองจากผูเชี่ยวชาญดานภาษา กอนสงบทความมายังกองบรรณาธิการ

4.  หากผลงานท่ีสงมาตพีมิพ เปนงานแปลหรอืเรยีบเรยีงจากภาษาตางประเทศ
ตองมีหลักฐานการอนุญาตใหตีพิมพเปนลายลักษณอักษรจากเจาของ
ลิขสิทธิ์

5. ผูนิพนธจะไดรับวารสารจํานวน 2 เลม ภายใน 1 เดือนหลังจากวารสาร

เผยแพรแลว และกองบรรณาธิการมีสิทธิ์นําบทความดังกลาวไปเผยแพร
ในวารสารฉบับออนไลนไดโดยไมตองแจงผูนิพนธอีก
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6.  หนงัสอืตอบรบัการตพีมิพบทความ กองบรรณาธกิารจะออกใหเมือ่ผูนพินธ
แกไขบทความตามคําแนะนําของผูพิจารณาบทความแลวเทาน้ัน โดย
หนังสือรับรองจะลงนามโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุหรือผูที่คณบดีมอบหมาย ทั้งน้ีผูนิพนธตองยึด
หลักเกณฑการเขียนอยางเครงครัด

7. สงบทความที่ http://journal.huso.ksu.ac.th/RegisForm.html

การเตรียมตนฉบับสําหรับบทความและบทความวิจัย
 1.  ภาษา เปนภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได ถาเปนภาษาไทย ใหยึดหลักการใช
คําศัพทหรือการเขียนทับศัพทใหยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน พยายามหลีกเล่ียง

การใชภาษาอังกฤษในขอความ ยกเวนกรณีจาํเปน ศพัทภาษาอังกฤษท่ีปนภาษาไทย ใหใช
ตัวเล็กทั้งหมดยกเวนชื่อเฉพาะซึ่งตองขึ้นตนดวยตัวอักษรใหญ ถาเปนภาษาอังกฤษ ควร
ใหผูเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะสงตนฉบับ สําหรับตัวเลข
ใหใชตัวเลขอารบิก
 2.  ขนาดของตนฉบับ พิมพหนาเดี่ยวบนกระดาษสั้น ขนาด A4 (216 x 279 
มม.) ควรเวนระยะหางจากขอบกระดาษดานบนและซายมืออยางนอย 40 มม. (1.5 นิ้ว) 

ดานลางและขวามืออยางนอย 25 มม. (1 นิ้ว) พิมพดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด 

ดวยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษรยอนิ้ว ใสตัวอักษรดวย
 3.  จาํนวนหนา บทความวิชาการและบทความวิจยั จาํนวน 12-15 หนา ทัง้นี้
หากจาํนวนหนานอยกวาหรอืมากกวาท่ีกาํหนด กองบรรณาธกิารจะพจิารณาเปนกรณไีป

 4.  รปูภาพ ในกรณทีีผู่เขียนบทความ มภีาพประกอบบทความ ควรบนัทกึไฟล

รูปภาพ เปนนามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยเขียนบรรยายใตภาพ ตัวอักษรเอียงขนาด
12 pt.

การเรียงลําดับเนื้อหา
 1. บทความวิจัย
  1.1  ชือ่เร่ือง (title) ควรสัน้ กะทดัรดั และส่ือเปาหมายหลกัของการศกึษา

วิจัยไมใชคํายอ ความยาวไมควร เกิน 100 ตัวอักษร ชื่อเรื่องตองมีทั้งภาษาไทยและภาษา
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อังกฤษโดยใหนําช่ือเรื่องภาษาไทยขึ้นกอน
  1.2 ชื่อผูนิพนธและที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และระบุ
ตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานหรือสถาบัน ที่อยู และ E-mail ของผูนิพนธ เพื่อใชติดตอ
เกี่ยวกับตนฉบับ กรณีเปนผลงานสารนิพนธ วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธตองไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาตามใบรับรองของหลักเกณฑ โดยระบุชื่อนักศึกษาเปน
ผูเขียนหลักและระบุชื่ออาจารยที่ปรึกษา
  1.3 บทคัดยอ (abstract) ใหมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปนเน้ือ
ความยอที่อานแลวเขาใจงาย โดยเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เชน วัตถุประสงค 
วธิกีารศกึษาผลงานและการวจิารณ อยางตอเนือ่งกนั ไมควรเกนิ 250 คาํ หรอื 15 บรรทดั
ไมควรมีคํายอ ใหบทคัดยอภาษาไทยขึ้นกอนภาษาอังกฤษ
  1.4 คําสําคัญหรือคําหลัก (keywords) ใหระบุทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ใสไวทายบทคัดยอของแตละภาษา
  1.5 บทนํา (introduction) เปนสวนของเนือ้หาทีบ่อกความเปนมาและ
เหตุผลนําไปสูการศึกษาวิจัย ใหขอมูลทางวิชาการพรอมทั้งจุดมุงหมายท่ีเกี่ยวของอยาง
คราวๆ และมีวัตถุประสงคของการศึกษาและการวิจัยนั้นดวย
  1.6 วธิดีาํเนนิการศกึษาวจิยั ใหระบุรายละเอียดวิธดีาํเนนิการศกึษาวจิยั

วสัดุ อปุกรณ สิง่ทีน่าํมาศกึษา จาํนวนลกัษณะเฉพาะของตวัอยางทีศ่กึษา ตลอดจนเครือ่งมอื
และอุปกรณตางๆ ที่ใชในการศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา หรือแผนการทดลองทางสถิติ
การสุมตัวอยาง วิธีการเก็บขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล

  1.7 ผลการศึกษา (results) แจงผลที่พบตามลําดับหัวขอของการศึกษา

วิจัยอยางชัดเจนไดใจความ ถาผลไมซับซอนไมมีตัวเลขมาก ควรใชคําบรรยาย แตถามี
ตัวเลขมากตัวแปรมาก ควรใชตาราง แผนภูมิแทน ไมควรมีเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ 
ควรแปรความหมายและวิเคราะหผลที่คนพบ และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว
  1.8 อภปิรายและสรปุผล (discussion and conclusion) ชีแ้จงวาผล

การศกึษาตรงกบัวตัถปุระสงคของการวจิยั หรอืแตกตางไปจากผลงานทีม่ผีูรายงานไวกอน

หรือไม อยางไร เหตุใดจึงเปนเชนนั้น และมีพื้นฐานอางอิงที่เชื่อถือได และใหจบดวยขอ
เสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน หรือทิ้งประเด็นคําถามการวิจัย ซึ่งเปน
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แนวทางสําหรับการวิจัยตอไป
  1.9 ตาราง รูปภาพ และแผนภูมิ ควรคัดเลือกเฉพาะที่จําเปน และตองมี
คําอธิบายสั้นๆ แตสื่อความหมาย ไดสาระครบถวน ในกรณีที่เปนตาราง คําอธิบาย ตอง
อยูดานบน ในกรณีที่เปนรูปภาพ หรือแผนภูมิ คําอธิบายอยูดานลาง และควรระบุแหลง
ที่มาหรือเจาของลิขสิทธิ์ของตาราง รูปภาพและแผนภูมินั้นกรณีไมไดเปนลิขสิทธ์ิของ
ผูเขียน 
  1.10 เอกสารอางอิง (references) สําหรับการพิมพเอกสารอางอิง 
ทัง้เอกสารอางอิงทีเ่ปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยมีหลกัการท่ัวไป คอื เอกสารอางอิง
ตองเปนที่ถูกตีพิมพและไดรับการยอมรับทางวิชาการ ไมควรเปนบทคัดยอ และไมใชการ
ติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ถายังไมไดถูกตพีิมพ ตองระบุวา รอการตีพิมพ (in press)
 2. บทความทั่วไป
  2.1 ชื่อเรื่อง
  2.2  ผูแตง
  2.3  บทคัดยอ
  2.4  คําสําคัญ
  2.5  บทนํา

  2.6  เน้ือหา
  2.7  บทสรุป
  2.8  เอกสารอางอิง

 3.  บทวิจารณหนังสือ

  3.1  ขอมูลทางบรรณานุกรม
  3.2  ชื่อผูวิจารณ
  3.3  บทวิจารณ

การอางอิงเอกสาร
 1.  การอางอิงในเนื้อหา ใชระบบนามป (Author - Date) อางโดยใชชื่อผูแตง

และปพมิพ ภายในวงเลบ็ โดยสามารถอางองิไวหนาขอความและหลงัขอความ ดงัตวัอยาง
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  1.1  การอางอิงหนาขอความ ชื่อผูแตง (ปพิมพ)......
   ตัวอยาง
   Baldwin, J. (2002) ไดใหความหมายของอนิเตอรเนต็ (Internet)วา 
ยอมาจาก อนิเตอรเนต็เวิรกก้ิง (Internetworking) คอืการนาํเครือ่งคอมพวิเตอรมาเชือ่ม
ตอกนัเปนเครือขายขนาดใหญทัว่โลก ภายใตมาตรฐานการรับ – สง ขอมลูระหวางกัน ตาม
ที่กําหนด ทําใหสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารระหวางกันไดอยาง
อิสระทั่วโลก
  1.2  การอางอิงหลังขอความ............(ชื่อผูแตง, ปพิมพ) 
   ตัวอยาง
    บรเิวณตะวนัออกเฉยีงเหนอืของสหรฐัฯ ในปจจบุนั เคยเปนบานเดมิ
ของชนเผาอนิเดียนแดง ทีพ่ดูภาษาเดียวกัน เรยีกวา อโิรคอยส อนัประกอบดวยชน 6 เผา 
ไดแก ซิเนกา โอนายดา โอนอนดากา คายูกา โมฮ็อก และ ทัสคาโรรา และยังมีเพื่อนบาน
อีก 2 ชนเผา คือ ฮูรอน เอรี และซัสเกอฮานา (กอบกุล อิงคุทานนท, 2545)
  1.3  การอางองิสวนทายเรือ่ง ใชรปูแบบการอางอิง แบบ APA Style (The 
Publication Manual of the American Psychological Association) ทั้งนี้ผูนิพนธ
จะตองอางอิงตามการอางอิงในเน้ือหาทุกรายการ โดยแบงเปน เอกสารอางอิงและ
สัมภาษณอางอิง

การเขียนอางอิงเอกสารสวนทายเร่ือง
 ก.  กรณีที่เปนรายงานวิจัย มีรูปแบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชื่อผูเขียน 

(ในกรณีภาษาไทย ใชชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุลและชื่อ.// 

(ปที่เผยแพร).//ชื่อรายงานวิจัย “ตัวหนา”.//แหลงทุนที่รายงานวิจัยนั้นเสนอ.//จํานวน
หนาของรายงานวิจัย. ในกรณีที่มีผูเขียนมากกวา 2 คน ใหใสรายชื่อผูเขียนคนแรก 
แลวตามดวยคําวา “และคณะ”หรือ “et. al”
 ตัวอยาง
วภิารัตน พนัธฤทธิด์าํ. (2542). อทิธิพลของวัฒนธรรมตางประเทศท่ีมตีออตัลักษณของ

วัยรุน:ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุน. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. 256 หนา.
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ข.  กรณทีีเ่ปนหนงัสอื มรีปูแบบและการเรยีงลาํดบั : ชือ่ผูเขยีน (ในกรณภีาษาไทย

ใชชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุลและช่ือ.//(ปทีพิมพ). 
ชือ่หนังสือ (ตวัหนา).//จงัหวดัทีพ่มิพ//://สถานท่ีพมิพ. ในกรณทีีม่ผีูเขยีนมากกวา 2 คน 
ใหใสรายช่ือผูเขียนคนแรกแลวตามดวยคําวา “และคณะ” หรือ “et. al”
 ตัวอยาง
สุจติต วงษเทศ. (2554). นาค มาจากไหน ?. กรุงเทพ : โพสตบุค.
Waterson, R. (1990). The Living house : An anthropology of architecturein 

South – East Asia. New York : Oxford University press.
 ค.  กรณีที่เปนรายงานการประชุมวิชาการและสัมมนา มีรูปแบบการเรียง
ลําดับ คือ ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ(ตัวหนา).ชื่อการประชุมวิชาการ.//วัน/
เดือน/ปที่จัด.//สถานที่จัด//://สํานักพิมพหรือผูจัดพิมพ.
 ตัวอยาง
เอมอร แสนภวูา. (2556). กระบวนการพัฒนาความเขมแขง็ตามเศรษฐกิจพอเพยีง กรณ ี

หมูบานรงระ อาํเภอปรางคกู จงัหวัดศรีษะเกษ. การประชมุวชิาการระดบัชาติ
ชาติพันธุในอีสาน. 2 สิงหาคม 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ. 

Crestani, Fabio & Ruthven, Ian., editors (2005). Information Context: Nature, 
Impact, andRole. 5th International Conference on Conceptions of 
Library and Information Sciences. 4-8 June 2005. UK : Lecture Notes 

in Computer Science. Glasgow.

ง.  กรณีเปนวิทยานิพนธ มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผูแตง. (ปที่พิมพ). 
ชื่อวิทยานิพนธ(ตัวหนา). ชื่อปริญญา//ชื่อสถาบันการศึกษา.
 ตัวอยาง

ปฐม นวลคํา. (2555). ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

เกลืออนามัยของประชาชนจังหวัดแมฮองสอน. ปริญญาสังคมศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
จ.  กรณีบทความจากหนังสอืท่ีมผีูแตงหลายคน ใชชือ่ผูแตงคนแรกท่ีปรากฏ

ในหนาชื่อเร่ืองที่ใชอางอิงหากบทความนั้นมีหลายคนเขียนใหใชคําตอทายวา และคนอ่ืนๆ 
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หรอื and others,//ชือ่บรรณาธิการ(บรรณาธิการ).//(ปทีพ่มิพ). “ชือ่บทความ”(ตวัหนา) 
ใน “ชื่อหนังสือ”. จังหวัดที่พิมพ//://สถานที่พิมพ.
 ตัวอยาง
กติติธ์นตัถ ญาณพิสษิฐ,คเณศ ศลีสัตย (บรรณาธิการ). (2554). “สถานภาพฮูปแตมอสีาน

ศึกษา” ใน “ฮูปแตมอีสาน”. ขอนแกน : คลังนานาวิทยา.
ฉ.  กรณีอางอิงจากเวบไซด ใสชื่อผูแตง. ชื่อบทความ(ตัวหนา).//URL.

(วันที่/เดือน/พ.ศ. ที่สืบคนขอมูล).
 ตัวอยาง
พิมลพรรณ พิทยานุกูล. วิธีสืบคนวัสดุสารสนเทศ. http://www.lib.buu.ac.th. 

(16 กันยายน 2546).
ช. กรณีสัมภาษณอางอิง ใสชื่อผูใหสัมภาษณ (ผูใหสัมภาษณ).//ชื่อ

ผูสัมภาษณ (ผูสัมภาษณ).//(วันเดือนปที่สัมภาษณ)
 ตัวอยาง
ธวัชชัย เคหะบาล (ผูใหสัมภาษณ). มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ (ผูสัมภาษณ). (20 มิถุนายน 

2556)
ซ.  กรณีวารสาร มีรูปแบบการเรียงลําดับ คือ ชื่อผูเขียนบทความ.//

(ปพิมพ).//ชื่อบทความ(ตัวหนา).//ชื่อวารสาร. ปที่ (ฉบับที่ )//เดือน, หนา.
 ตัวอยาง
ธีรศักดิ์ กองสมบัติ. (2556). เขตอํานาจศาลเหนือการละเมิดเครื่องหมายการคาใน

อนิเตอรเนต็.วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

32(3) พฤษภาคม-มิถุนายน, หนา 37-42.
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รูปแบบการเขียนบทความ

ชื่อเร่ือง ภาษาไทย......…......……… (TH SarabunPSK 18 pt. หนา).................................
ภาษาอังกฤษ……………......…........ (TH SarabunPSK 18 pt. หนา)..................................
ชื่อผูนิพนธ ภาษาไทย .........................................................................................…………...
ภาษาอังกฤษ ................................................................................……………......................
(TH SarabunPSK 16 pt. ปกติ)

บทคัดยอ (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)
(เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt.ปกติ)
………………........................................................................……………………………………………
……………………………………….………………...…………………………………………………………………
……………………………….…….................…...................................................……………...........
คําสําคัญ: (หัวขอ TH SarabunPSK ขนาด 14 Pt.หนา). (เน้ือหา TH Sarabun PSK 
ขนาด 14 Pt.ปกติ)

Abstract (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)

(เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)
………………........................................................................……………………………………………
……………………………………….………………...…………………………………………………………………

……………………………….…….................…...................................................……………...........

Keyword: (หัวขอ TH SarabunPSK ขนาด 14 Pt.หนา). (เนื้อหา TH SarabunPSK)

บทนํา (Introduction) (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)(เน้ือเรื่อง TH SarabunPSK 
14 pt. ปกติ) 

………………........................................................................……………………………………………
……………………………………….………………...…………………………………………………………………
……………………………….…….................…...................................................……………...........



ปที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ หรือ บทความวิจัย 307

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย (Methods) (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)
 วัสดุอุปกรณที่ใชในงานวิจัย
 วิธีวิจัย และการวางแผนการทดลองทางสถิติ
 การเก็บขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูล
 (เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)

ผลการศึกษา (Results) (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)
(เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
………………........................................................................……………………………………………
……………………………………….………………...…………………………………………………………………
……………………………….…….................…...................................................……………...........

วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) (TH SarabunPSK 16 pt. 
หนา)
(เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ) 
………………........................................................................……………………………………………

……………………………………….………………...…………………………………………………………………

……………………………….…….................…...................................................……………...........

เอกสารอางอิง (References) (TH SarabunPSK 16 pt. หนา)

(เนื้อเร่ือง TH SarabunPSK 14 pt. ปกติ)
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