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สภาวะของสังคมสมัยใหม่ซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่สังคมยุโรปหลุดพ้นจากยุค
มืด ได้สร้างสิ่งซึ่งเป็นหลักคิดที่มั่นคงหลายประการ ในมุมของรัฐศาสตร์นั้นสภาวะ
ของสังคมสมัยใหม่ได้ประกอบสร้างความสมบูรณ์แนบแน่นระหว่างรัฐและชาติ รัฐ
ชาติสร้างอ านาจน าขึ้นครอบง าเหนือดินแดนที่แน่นอนซึ่งมีประชากรอยู่อาศัย โดยมี
รัฐบาลท าการบริหารจัดการและใช้อ านาจอธิปไตย อ านาจน าดังกล่าวสร้างส านึก
ร่วมกันขึ้นในสังคมเพื่อหลอมรวมความแตกต่างหลากหลายให้มีความคล้ายคลึงกัน
มากที่สุดผ่านประดิษฐกรรมของรัฐ เช่น ภาษา สัญลักษณ์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
ก่อก าเนิดคนชาติขึ้นเป็นผลผลิตในท้ายที่สุด หรือในบริบทอ่ืนของสังคมก็เช่นเดียวกัน 
การเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะของสังคมสมัยใหม่ก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นหลักคิดมากมายซึ่งมี
อ านาจน าเหนือหลักคิดอื่นๆ ซึ่งบางครั้งหลักคิดเหล่านั้นก็ขาดการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ถูกต้อง จนกลายเป็นมายาคติ 
  

จนกระทั่งกระแสแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่เริ่มปรากฎขึ้นในแวดวงปราชญ์
ตะวันตก นับตั้งแต่วิธีคิดที่ว่าด้วยการแยกสิ่งท่ีเป็นเป็นจริง (the real) กับสิ่งท่ีปรากฏ 
(apparent) ของฟรีดริช นิทซ์เชอ กระแสหลังสมัยใหม่ค่อยๆเติบโตขึ้นและท้าทาย
หลักคิดมั่นคงเช่นว่านั้นเรื่อยมา อ านาจน าจึงเริ่มถูกตั้งค าถาม และตามมาด้วย
กระบวนการถอดรื้อเพื่อตรวจสอบความสัมบูรณ์ การถอดรื้อ (deconstruction) 
เกิดขึ้นเพื่อท าความเข้าใจหลักคิดทั้งหลายในทุกมิติ เฉกเช่นการรื้อสิ่งก่อสร้างเพื่อท า
ความเข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบทีละส่วน หนังสือช่ือ “ถอดรื้อมายาคติ” 
(DECONSTRUCT) ก็ด าเนินไปโดยกระบวนคดิดังกลา่วเช่นเดียวกัน ดังที่บรรณาธิการ
ได้เกริ่นกล่าวไว้ว่า 
  

...“ความจริง” โดยเฉพาะที่ยอมรับกันเป็นปรกติทั่วไป จึงยิ่งควร
ถูกระแวงสงสัยให้มาก สมควรถูกน ามาวิเคราะห์และถอดรื้อ เพื่อให้เห็น
ความไร้แก่นสารของ “ความจริง” ดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ศึกษาหลุดพ้นจาก
การครอบง า... 

  โดยเป็นการถอดรื้อเพื่อท าความเข้าใจสังคมไทยในหลากหลายบริบทที่
สะท้อนผ่านมุมมองของบรรดานักคิดช้ันน า ไม่ว่าจะเป็น นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสกสรรค์ 
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ประเสริฐกุล วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิจักขณ์ พานิช โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ธงชัย วินิจ
จะกูล และสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 
  

ถอดรื้อมายาคติจัดพิมพ์โดยศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง 
(TCIJ) ผ่านการถอดเทปและจัดเรียงจากค าบรรยายในช้ันเรียนของโรงเรียนนักข่าว 
TCIJ จ าแนกเป็น 7 หัวข้อแก่นแกนมายาคติในสังคมไทยซึ่งที่ประชุมของ TCIJ ได้
ถกเถียงหาข้อสรุปว่าเป็นมายาคติส าคัญของโลกปัจจุบัน เริ่มจาก ความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย มายาคติว่าด้วยรัฐชาติ มายาคติว่าด้วยความยุติธรรม มายาคติว่าด้วย
ระบบศีลธรรม มายาคติว่าด้วยวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ มายาคติว่าด้วย
สถาบันกษัตริย์ และมายาคติว่าด้วยสื่อ เนื้อหาในหนังสือด าเนินไปลักษณะการ
พรรณนารวบรัด เพื่อท าความเข้าใจในมายาคติด้านต่างๆ โดยบรรณาธิการท าหน้าที่
เป็นผู้น าเสนอมุมมองของนักคิดแต่ละคน 
  

หากจะถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนทางวิชาการส าคัญเล่มหนึ่งก็คงจะ
ไม่ผิด เนื่องด้วยการน าเสนอข้อความคิดเชิงก้าวหน้า ในรูปแบบการจ าแนกแยกแยะ
ให้เห็นถึง “ความจริง” ที่ถูกน ามารับใช้การครองอ านาจของชนช้ันน าในสังคมไทย 
เนื่องด้วยในประเทศที่ถือการปกครองด้วยประชาธิปไตยนั้น พลเมืองสมควรที่จะมี
สิทธิแสวงหาโอกาสและความก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างอิสระภายใต้กฎหมาย หาใช่การ
สมยอมโดยความไม่รู้ด้วยระเบียบสังคมที่หลอกลวงลงให้กลายเป็นเพียงไพร่ทาส 
เพราะวันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ได้น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
ข้อมูลข่าวสารกระจายเข้าถึงประชาชน และมายาคตินั้นถึงเวลาที่จะถูกถอดรื้อเพื่อ
ค้นหาความจริง    
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง. 2558. ถอดร้ือมายาคติ  
DECONSTRUCT. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิ
พลเมือง 
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ค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับ 
  

ภาควิชารั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์  คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต/
นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ 
หรือ บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ใน
วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (Kasetsart University 
Political Science Review) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้พิจารณา 
(Double-Blind Peer Review) มี 

 เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และ
บทความวิชาการ (Review articles) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีก าหนดออกปี
ละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถ
ส่ งบ ทคว ามม าล งตี พิ มพ์ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ป็ นสม า ชิ ก  ห รื อ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผลงานท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกน าไปพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ 
(Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขค า ส านวน และรูปแบบการ
น าเสนอตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ผู้นิพนธ์สามารถค้นรายละเอียดต่างๆ 
ของการเตรียมต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/ 
  

วิธีการเตรียมต้นฉบับ 
 

1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ 
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท าตามค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ 
การ ใ ช้ภาษาไทยให้ ยึ ดหลักการ ใ ช้ค าศัพท์  และ ช่ือบัญญัติ ตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น 
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กรณีจ าเป็นให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ การปรากฎอยู่
หลายที่ในบทความของศัพท์ค าเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้
ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์
ภาษาไทยเท่านั้น บทนิพนธ์ส่วนที่ เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน  

2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัด
หน้ากระดาษ ขนาด A5 (14.8 x 21 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์
ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabun 
New ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน 
ดังนี้ ช่ือเรื่อง ขนาด 16 pt. ช่ือผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วน
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นช่ือต าแหน่งของผู้นิพนธ์ 
และที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ  

4. จ านวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 20 หน้า รวมตามราง 
รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง 

5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Picture, 
Figure, Diagram and Graph) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง อาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใด
ก็ได้โดยให้ผู้นิพนธ์คัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
ช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตารางส่วนช่ือรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่าง
พร้อมท้ังค าอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายได้สาระครบถ้วน 

6. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์น าส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 1 ชุด และ
บันทึกลงใน CD 1 ชุด พร้อมระบุช่ือบทความและชื่อผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่น CD ด้วย อาจ
น าส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองบรรณาธิการวารสารการตามที่อยู่ 
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์   ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
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ประเภทของต้นฉบับ 
 

  1. บทความวิจัย (Research articles) เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอาจเป็น 
Concept paper หรือผลงานวิจัยที่ส าเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการด้วย
ตนเอง 

1.1 ส่วนประกอบตอนต้น  
        1.1.1 ช่ือเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดแสดงเป้าหมายหลักของ
การวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขยีนช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนใต้ลง
มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article 
และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  ให้พิมพ์
ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุช่ือสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ ใส่ช่ือ
วิทยาศาสตร์ด้วย 
    1.1.2 ช่ือผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะช่ือ
และนามสกุลเต็มทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้
หมายเลขก ากับตามล าดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-
mail address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชา และ
สถาบันการศึกษา) 
    1.1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) 
ความยาวไม่เกินอย่างละ 200 ค า เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะ
สาระส าคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่
เขียนในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative 
abstract) โดยให้ล าดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
    1.1.4 ค าส าคัญ (Key Word) ให้ใช้ค าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็นตัวแทนบอกวิธีการวิจัย ประเด็นที่วิจัย ผลการวิจัย สาขาที่ท าวิจัย การใช้
ประโยชน์ หรือสถานที่ที่ท าวิจัย ค าส าคัญนี้ให้เขียนทั้งค าส าคัญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 ค า โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา  
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  1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย  
     1.2.1 บทน า (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของ
การท าวิจัย 
    1.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะ
ประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการท าวิจัยท้ังหมด 
    1.2.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียง
สมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 
    1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) ก าหนดกรอบความคิดการวิจัย 
(Conceptual framework) เป็นกรอบท่ีเป็นแนวทางการท าวิจัยด้านเนื้อหาสาระ ตัว
แปร และความสัมพันธ์ของตัวแปร พ้ืนท่ีและระยะเวลาการวิจัย  
    1.2.5 วิธีด าเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแบบ
แผนการวิจัย เ ช่น การส ารวจ ศึกษาเอกสาร ทดลอง และอื่น ๆ (Survey, 
documentary, experiment and etc.) และวิธีการด าเนินการวิจัย 
    1.2.6 ประชากร (Population) คุณลักษณะและจ านวนให้
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 
    1.2.7 ตัวอย่าง (Sample) หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง 
    1.2.8 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ชนิดของ
เครื่องมือ วิธีการสร้าง การทดลองใช้ (Tryout) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย 
    1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล  
    1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.2.11 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใน
ความส าคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย 
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยค าบรรยายเป็น
หลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้น าเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และ
กราฟ แทรกในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ 
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    1.2.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ หรือผลงานวิจัยท่ีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน 
    1.2.13 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะ
ประเด็นส าคัญที่เกิดจากการท าวิจัย  
    1.2.14 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ (Suggestion) 
น าเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการท า
วิจัยต่อไป 
    1.2.15 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ให้ระบุสั้นๆ 
ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและบุคคลใด  
    1.2.16 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้
นิพนธ์ได้น ามาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA 
Citation Style ดูรายละเอียดและตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้าง
เ ล่ ม ต า ม ข้ อ  3 แ ล ะ ข้ อ  4 แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://psreview.soc.ku.ac.th/ 
  2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
หรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอความ
คิดเห็นท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ  
        2.1 สว่นประกอบตอนต้น  
    2.1.1 ช่ือเรื่อง (Title) ให้เป็นภาษาไทยก่อนใต้ลงมาเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ 
Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัว
เอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุ ช่ือสามัญของสิ่ งมี ชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ ช่ือ
วิทยาศาสตร์ด้วย  
    2.1.2 ช่ือผู้วิจัย (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะช่ือและ
นามสกุลเต็มทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลข
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ก ากับตามล าดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-mail 
address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
    2.1.3 สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของ
บทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยเขียนไม่เกินอย่างละ 200 ค า ให้ล าดับสาระสังเขปภาษาไทยข้ึนก่อน
ตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ 
    2.1.4 ค าส าคัญ (Keywords) ให้ใช้ค าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็นตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษาผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์ และสถานที่ 
ค าส าคัญ ให้เขียนท้ังค าส าคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 ค า  
        2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังน้ี 
    2.2.1 บทน า (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่
น าเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา  
    2.2.2 เนื้อความ (Content) ควรน าเสนอพัฒนาการของเรื่องได้
อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
     2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความ
ให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความครบถ้วน  
      2.3 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้
น ามาอ้างอิงในบทความวิชาการอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA Citation 
Style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่มตาม
ข้ อ  3 แ ล ะ ข้ อ  4 แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://psreview.soc.ku.ac.th/ 

 
การอ้างอิง 

 
1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มา

ของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text 
citation) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อความนั้น ดังนี้  
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  1.1 การอ้างอิงช่ือบุคคล คนไทยให้ลงช่ือตัวและนามสกุล ส่วนชาว
ต่างประเทศให้ลงเฉพาะช่ือสกุล 
  ตัวอย่างการอ้างอิง  
  ผู้แต่ง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)  
  ผู้แต่ง 2 คน (วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล  อัคฮาด, 2556: 66)  
  ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน ดังนี้ (วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์, ฑภิพร  สุพร และ 
นพพล  อัคฮาด, 2556: 66) 
  ผู้แต่งมากกว่า 4 คน ให้ใส่เฉพาะช่ือแรกและตามด้วย และคณะ ดัง (วัลลภ  
รัฐฉัตรานนท์ และคณะ, 2550: 145)  
  1.2 ช่ือนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ท่ีท าเอกสารให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่
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(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์, หน้า.  
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