ข้อมูลทั่วไปของวารสารปาริชาต
ลักษณะของวารสาร
วารสารปาริ ช าต เป็ น วารสารเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย / ผลงานวิ ช าการ และผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั งคมทางด้ า นศิ ล ปะและ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติและการเงิน ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

ข้อแนะนาทั่วไป
1. เรื่องที่รับพิมพ์ในวารสารวิจัยนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร รายงานหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
2. ผู้ ส่ งบทความเพื่ อ ตี พิ ม พ์ ในวารสารนี้ จ ะต้ อ งเป็ น สมาชิ ก วารสารมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เท่ านั้ น ยกเว้ น บทความพิ เศษที่
กองบรรณาธิการพิจารณาให้ได้รับการยกเว้น
3. ต้นฉบับจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการ ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วย
5. ต้นฉบับจะต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์

ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (Research Articles)
2. บทความวิชาการ (Articles)
3. บทความรับใช้สังคม (Socially-Engaged Articles)
4. บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
5. บทความปริทศั น์ (Review Article)

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
1. ต้ น ฉบั บ ต้ อ งพิ ม พ์ บ นกระดาษขาว ขนาด A4 พิ ม พ์ ห น้ า เดี ย ว ใส่ เลขหน้ า ก ากั บ หน้ า ทุ ก หน้ า โดยใช้ แ บบอั ก ษร
TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 14 ถ้ามีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่าย ขาว-ดาที่ชัดเจน นอกจากจาเป็นจึงควรใช้
ภาพสี และถ้ามีภาพวาดลายเส้นให้วาดบนกระดาษขาว โดยใช้หมึกดาให้สะอาดและลายเส้นคมชัด ความยาวของเนื้อหา
รวมภาพ ตาราง ไม่ควรเกิน 15 หน้า
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 ระยะขอบบน (Top margin)
ขนาด 1.00”
หรือ 2.54 เซนติเมตร
 ระยะขอบล่าง (Bottom margin)
ขนาด 1.00”
หรือ 2.54 เซนติเมตร
 ระยะขอบซ้าย (Left margin)
ขนาด 1.50”
หรือ 3.00 เซนติเมตร
 ระยะขอบขวา (Right margin)
ขนาด 1.00”
หรือ 2.54 เซนติเมตร
3. การส่งต้นฉบับ ดังนี้
ส่ ง ทางระบบวารสารออนไลน์ Thai Journals Online (ThaiJO) สามารถเข้ า ไปได้ https://www.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal/

4. บุค คลทั่ว ไปที่ต้อ งการส่งบทความ เพื่อ ขอรับ การพิจ ารณาบทความ เมื่อ บทความได้รับ การตอบรับ การตีพิม พ์ แ ล้ว
จะต้องจ่ายเงิน ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ) จานวน 2,000 บาทต่อ บทความ ผ่าน

ทางธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 678-4-59224-7 สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม
พร้อ มแนบหลัก ฐานการโอนเงิ น มายั งกองบรรณาธิ ก ารวารสารปาริ ช าต ทางระบบออนไลน์ https://www.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal หรือ ติด ต่อ กองจัด การวารสารปาริชาต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7254
หรือ 08-1540-7304 โทรสาร 0-7460-9654-5 อีเมล์ parichartjournal@gmail.com
5. การยกเลิกบทความ หรือ การถอนบทความ มีรายละเอียดดังนี้
การยกเลิกบทความ คือ การเพิกถอนบทความก่อนที่จะมีการตีพิมพ์เผยแพร่
การถอนบทความ คือ การถอนบทความที่ดาเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ในกรณี การยกเลิ ก บทความหรื อ การถอนบทความ สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม ได้ ใ น https://www.tcithaijo.org/index.php/parichartjournal/ และ หากมี ก ารส่ งบทความให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาบทความ

เจ้าของบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ
รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ
บทความวิจัยให้เรียงลาดับตามองค์ประกอบดังนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรตัวแรก
ของทุกคาให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา
2. ชื่อผู้เขียน (Authors) ครบทุกคน และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดอยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษ โดยให้
กากับ หมายเลขยกกาลังไว้ต่อท้ ายด้วย สาหรับ ชื่อตาแหน่ งหรือตาแหน่ งวิชาการและหน่วยงานให้พิ มพ์ ไว้ในส่วนของ
เชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดระบุภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย หรือจากงานย่อยถึงระดับสูงให้ตรง
กับตัวเลขยกกาลังที่กากับไว้ในหน้าเดียวกัน
3. บทคัดย่อ และ Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 250 คา และอยู่ในบทความหน้าที่ 1 เท่านั้น
และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ
4. คาสาคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เลือกคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความไม่เกิน 3 คา โดยพิมพ์ต่อ
จากส่ ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย่ อ และ Abstract ให้ ใช้ ตั วอั ก ษรขนาด 14 ตั วปกติ และให้ จั ด ชิ ด ซ้ า ยของหน้ ากระดาษ
Keywords ให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ
5. เนื้อเรื่อง (Main Body) ให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์
 หัวข้อใหญ่ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์
 หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์
 เนื้ อ ความ ใช้ ตั วอั ก ษรขนาด 14 ตั วปกติ บรรทั ด แรกของทุ ก ย่ อ หน้ าเยื้ อ ง 0.5 นิ้ วของบรรทั ด ถั ด ไป และ
ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1) บทนา (Introduction) บอกความสาคัญหรือที่มาของปัญหาของสิ่งที่ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือ
สร้างสรรค์ผลงาน และอาจรวมการสารวจเอกสาร (Review of Related Literature)
2) วัตถุประสงค์ (Objective) บอกถึงเป้าหมายของสิ่งที่ศึกษา
* บทนาและวัตถุประสงค์ อาจเขียนรวมกันได้

3) ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology) บอกรายละเอียดในวิธีการศึกษา การดาเนินการให้ได้มาถึง
สิ่งที่ค้นคว้า สร้างสรรค์ เป็นต้น
4) ผลการศึกษา (Results) บอกถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือผลการสร้างสรรค์ และ
อาจให้แนวทางถึงการนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
5) สรุปและการอภิปรายผล (Discussion) ให้แสดงถึงการสรุปผลที่ได้ถึงการศึกษาและการให้เหตุผลว่า
ผลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือสร้างสรรค์ ได้มาอย่างไรและทาไมถึงได้ผลอย่างนี้
* 4) และ 5) อาจเขียนรวมกันได้
6) กิตติกรรมการประกาศ (Acknowledgement) ถ้ามี
7) การอ้างอิงท้ายเรื่อง (References) ใช้การอ้างอิงแบบ APA 6th Edition และต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง แบบตัวเลข ใช้วิธีการดังนี้
1. ใส่ตัวเลขกากับไว้ในเครื่องหมาย [ ] ท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่อ้างอิง โดยให้ตัวเลขอยู่ในระดับ
บรรทัดเดียวกันกับเนื้อหา เช่น [1]
2. ให้ใส่ตัวเลขอ้างอิงเรียงลาดับตั้งแต่เลข 1 เป็นต้นไป ต่อเนื่องกัน และในกรณี ที่มีการอ้างอิงซ้าให้ใช้
ตัวเลขเดิมที่เคยใช้อ้างมาก่อนแล้ว
3. แหล่งที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดในบทความจะไปปรากฏอยู่ในเอกสารอ้างอิง (References)
ท้ายบทความ โดยเรียงลาดับตามหมายเลข และพิมพ์หมายเลขอยู่ในเครื่องหมาย [ ]
4. กรณีที่อ้างอิงเอกสารหลายรายการในคราวเดียวกัน
4.1 อ้างอิงไม่เกิ น 2 รายการให้ ใส่ หมายเลขของเอกสารที่ อ้ างเรียงลาดับ โดยใส่เครื่อ งหมาย
จุลภาค (,) คั่น เช่น [1, 5]
4.2 อ้ า งอิ งเกิ น 2 รายการและเป็ น รายการที่ ต่ อ เนื่ อ งกั น ให้ ใส่ ห มายเลขของเอกสารที่ อ้ า ง
เรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่น เช่น [1-3] หรือ [1-5]
4.3 อ้างอิงเกิน 2 รายการและเป็นรายการทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ให้ใส่หมายเลขของเอกสาร
ที่อ้างเรียงลาดับโดยใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นในกรณีไม่ต่อเนื่อง และเครื่องหมายยัติภังค์
(-) คั่นในกรณีต่อเนื่อง เช่น [1, 4-5]

การอ้างอิง ในเนื้อเรื่อง
การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบตัวเลขอยู่ในวงเล็บ “[ ]” หลังข้อความที่อ้างถึง โดยตัวเลขดังกล่าวเรียงตามลาดับ
การอ้างอิง
ตัวอย่าง
...โดยได้รับการสนับสนุนทุกทางจากภาคราชการ [1]…
…was completely supported by the government sections [1]...

การอ้างอิงในเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง ใช้การอ้างอิงแบบ APA 6th Edition
ภาษาต่างประเทศ คนแรกให้ขึ้นด้วยนามสกุล, ตามด้วยอักษรย่อของชื่อหน้า ชื่อกลาง (ถ้ามี) คนคัดไปจะเขียนระบบเดียวกับคน
แรก และต้องเหมือนกันทุกรายการ เช่น
เกษตรชัย และหีม และเก็ตถวา บุญปราการ
Laeheem, K., & Boonprakarn, K.
1) หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[1] Kongsakon, R., & Pojam, N. (2008). Family violence. Bangkok: Srinakharinwirot University. (In Thai)
* กรณีหนังสือที่พิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้ระบุครั้งที่พิมพ์ด้วย โดยเขียนรูปแบบบรรณานุกรม ดังนี้
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ/(ครั้งที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[2] Sengpracha, N. (1998). Human and society. (4th ed.). Bangkok: O. S. Printing House. (In Thai)
2) บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/ปีที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า.
ตัวอย่าง
[ 3 ] Chitniratna, N. (2013). Socio-cultural change through diversity of life history and experience of
congested community leaders. Parichart Journal Thaksin University, 26(1), 30-73. (In Thai)
3) บทความในรายงานการประชุมวิชาการ
ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์ ).//ชื่อเรื่อง./ใน/ชื่อการประชุม ./เลขหน้า.//วันที่/เดือน/ปี ,/สถานที่ประชุม.//เมืองที่พิมพ์/ :/
สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[4] Pitsakan, W., & Tavonprasith, B. (2017). The mobility of myanmar labours in the fishery industry
in Muang District, Ranong Province. In The 27th Thaksin University National Academic
Conference. 156-163. May 3-6, 2017, B.P. Samila Beach Hotel, Muang, Songkhla. Songkhla:
Thaksin University. (In Thai)
4) บทความในหนังสือ
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//“ชื่อบทหรือบทความในหนังสือ”,/ใน/ชื่อผู้แต่งหรือผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ(ถ้ามี).//
ชื่อหนังสือ./เลขหน้า.//เมืองที่พิมพ์/:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
[5 ] Chantaraopakorn, A. (2007). The Chakhe Solo Concert. In Waerawat Aksornkaew (Ed.). Music
Talk. 4-7. Bangkok: Chong Charoen Printing House. (In Thai)

5) บทความในหนังสือพิมพ์
ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/วันที่/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์.//เลขหน้า
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ไม่รุนแรง
รุนแรง
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31.8
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นาน ๆ ครั้ง
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39.5
38.4
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