
ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย (Journal for Social Science Research) เป็นวารสารบัณฑิตศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก  4 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ก าหนดตีพิมพ์
วารสารราย 6 เดือน (จ านวน 2 ฉบับต่อปี) บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ชื่อผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นความลับ และการประสานงานระหว่างผู้เขียน
และผู้ทรงคุณวุฒิต้องผ่านกองบรรณาธิการเท่านั้น 

ผู้ประสงค์ส่งบทความ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งบทความวิจัยเพ่ือรับรองว่าผลงานดังกล่าว
เป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในที่ใด ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อเผยแพร่
ในที่ใด และจะไม่ส่งเพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในที่ใดภายใน 90 วัน จากวันที่รับบทความ การเรียงล าดับเนื้อหา 
จัดรูปแบบ และพิมพ์ขนาดอักษร มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 
กำรเรียงล ำดับเนื้อหำ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทคัดย่อภำษำไทย ความยาว15-20 บรรทัด (300-350 ค า) โดยให้สรุปเนื้อหาของบทความทั้งหมด

ให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วิธีการโดยย่อ ผลที่ได้จากการวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และได้ผลลัพธ์
อย่างไร 

4. ค ำส ำคัญภำษำไทย ไม่เกิน 5 ค า (ไม่ใช่วลี หรือ ประโยค) 
5. บทคัดย่อภำษำอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดและเนื้อหาเหมือนกับบทคัดย่อภาษาไทย 
6. ค ำส ำคัญภำษำอังกฤษ (Keywords) แปลจากค าส าคัญภาษาไทย 
7. บทน ำ (Introduction) ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า และขอบขอบเขตของปัญหาวิจัย 
8. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่น าเสนอใน

บทความวิจัยนี้ 
9. วิธีด ำเนินกำร (Material and Method) อธิบายวิธีการด าเนินการวิจัยในสาระส าคัญที่จ าเป็น  

ในลักษณะที่หากมีผู้อ่ืนต้องการท างานวิจัยในลักษณะเดียวกัน  สามารถอ่านและน าไปปฏิบัติตามได้โดยไม่มี 
ข้อสงสัย 

10. ผลกำรวิจัย (Result/Finding) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจมีภาพประกอบ 
แผนภูม ิตารางหรือการสื่อในลักษณะอ่ืน ๆ ที่เข้าใจได้ง่าย 
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11. อภิปรำยผล (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการวิจัยดังกล่าวนั้น ได้สร้างองค์
ความรู้ใหม่ ในส่วนใด และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากผลการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างไร  
เหมือนหรือแตกต่างจากผลการวิจัยอื่น ๆ 

12. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน าการน าไปใช้ และแนะน าเพ่ือน าไปต่อยอดการวิจัย 
13. สรุป (Conclusion) สรุปประเด็นข้างต้นทุกข้อให้ได้ความกะทัดรัด ประมาณ 1 ย่อหน้า 
14. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) ให้ดูการลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบข้างต้น 

 
กำรพิมพ์ ขนำดตัวอักษร และควำมห่ำงระหว่ำงบรรทัด 

ให้พิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003 มีความยาวรวมทุกรายการ (ชื่อเรื่อง-เอกสารอ้างอิง 
และตาราง) จ านวน 15-20 หน้า (4,500-6,000 ค า) ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทุกด้าน 1 นิ้ว ใช้แบบอักษร 
AngsanaNew ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เคาะ (Single Space) โดยมี
รายละเอียดแต่ละรายการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง (Title) ขนาดตัวอักษร 20 จุด/หนา จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
2. ชื่อผู้เขียน (Author) และหัวข้อ “บทคัดย่อ” หรือ “Abstract” ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา จัดไว้

กลางหน้ากระดาษ 
3. ค ำส ำคัญ (Keywords) และ หัวข้อหลัก (Heading) ขนาดตัวอักษร 18 จุด/หนา เนื้อหาของค าส าคัญ

ขนาดตัวอักษร 16 จุด จัดชิดขอบกระดาษด้านขวา 
4. ชื่อข้อหัวข้อรอง (Sub-heading) และชื่อตารางขนาด 16 จุด/หนา ข้อความในตารางขนาดตัวอักษร 

14 จุด จัดไว้กลางหน้ากระดาษ 
5. ควำมห่ำงระหว่ำงข้อควำม เมื่อสิ้นสุดเนื้อหาแล้วขึ้นหัวข้อหลักเคาะ 2 ครั้ง เนื้อหาบรรทัดใหม่ถัด

จากหัวข้อให้เคาะ 1 ครั้ง ตามปกติ 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงในเนื้อเรื่องของบทควำม (Citation) 

การอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยู่ในเนื้อหา
ของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรอ้ำงอิงมี 2 แบบ คือ แบบที่ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ และท่ีชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ 
แบบที่ 1  ชื่อผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ข้อความที่อ้างถึง...(ชื่อ//นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่

พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/ ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ ใช้เฉพาะนามสกุล เช่น 
...ชาวเขามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ประไพ อุดมทัศนีย์, 2530: 20) 
...จึงค้นหาข้อมูลโดยการใช้ห้องสมุดอ่ืน ๆ (Taylor, 1968: 181-182) 
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แบบที่ 2  ชื่อผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ให้เรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์:/หมายเลขหน้าที่อ้าง)/
ข้อความที่อ้าง... ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ เมื่อนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่ง
เป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น 

ประไพ  อุดมทัศนีย์ (2530: 20) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการด าเนินงาน... 
เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า เมื่อบุคคลต้องการข้อสนเทศ... 

2. กำรอ้ำงอิงที่ไม่ระบุหมำยเลขหน้ำ ให้เรียงเลียนตามข้อ 1 ต่างเพียงตัดหมายเลขหน้าออกเท่านั้น 
3. กำรลงรำยกำรอ้ำงอิง 

3.1 ให้ตัดยศ ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์ ดร.เปลื้อง  
ณ นคร ให้เขียนว่า (เปลื้อง  ณ นคร, 2536: 42) 

3.2 กรณีผู้แต่งใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามที่ปรากฏจริง เช่น (หยก บูรพา, 2525: 41-45) 
3.3 กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกุลเท่านั้น เช่น Douglas Cockerell ให้

เขียนว่า (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกุลของผู้แต่งอยู่นอกวงเล็บ ต้องเขียนนามสกุลของผู้แต่งเป็น
ภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บด้วย เช่น ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) อธิบายว่า... 

3.4 กรณีผู้แต่งคนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อและนามสกุล เช่น เกษม 
สุวรรณกุล ให้เขียนว่า (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75) 

3.5 กรณีผู้แต่งมีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ หรือเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้คงไว้ตามเดิม 
เช่น (กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ [จวน อุฏฐายี], 2512: 95), 
(สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2540: 27) 

3.6 กรณีผูแต่งหลายคน 
ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบุผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยมีค าว่าและคั่นระหว่างกลาง เช่น (ชุติมา สัจจานันท์ 

และนันทิพา  มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29) 
ผู้แต่ง 3-6 คน ให้ระบุผู้แต่งทุกคน โดยใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นผู้แต่งทุกคน ยกเว้น 

คนสุดท้ายให้คันด้วยค าว่า “และ” เช่น (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี สีหอ าไพ, 
2519: 98-100) 

ผู้แต่งมากกว่า 6 คน ให้ระบุเฉพาะชื่อ 3 คนแรก และตามด้วยค าว่า “และคณะ” ถ้าเป็น
ภาษาต่างประเทศ ให้ตามด้วยค าว่า “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว โชติกุญชร, สุกานดา ดีโพธิ์กลาง, 
กาญจนา ใจกว้าง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67) 

3.7 อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน และมีหลายเรื่อง แต่มีปีที่พิมพ์เดียวกัน ให้ใส่ ก ข ค ก ากับ 
หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), (ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 
2520 ข: 52-55) 
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3.8 กรณีอ้างอิงเนื้อหาที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของผู้แต่งหลายคน 
ให้ระบุผู้แต่งและรายละเอียดทุกคนโดยใช้เครื่องหมายอัฒภาค (;) คั่น เช่น (ธงชัย สันติวงษ์, 2533: 45-47; 
นิพนธ์ จิตต์ภักด ีและทิพาพันธ์ สังฆพงษ,์ 2547: 15) 

3.9 กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณีภาษาต่างประเทศ 
เช่น (นริศรา  ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12) 

3.10 กรณีอ้างเอกสารต่อจากเอกสารอ่ืน 
1) หากให้ความส าคัญกับเอกสารต้นฉบับเดิมมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสารต้นฉบับ 

ตามด้วยค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษาอังกฤษ แล้วจึงอ้าง
รายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171), 
(Felix, 1993: 17 qouted in Rampel, 1994: 94) 

2) หากให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วยค าว่า “อ้าง
จาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาต่างประเทศ แล้วจึงอ้างรายการเอกสารต้นฉบับเดิม เช่น 
(วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์, 2514: 110), (Rampel, 1994: 94 citing 
Felix, 1993: 17) 

3.11 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่ปรากฏชื่อบรรณาธิการ (ed.) ผู้รวบรวม (comp.) 
หรือ ผู้แปล (trans.) ให้ลงชื่อบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้แปล เช่น (สัมพัฒน์ มนัสไพบูลย์, บรรณาธิการ, 
2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72) 
 
กำรลงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงท้ำยบทควำม (Reference) 

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Association, 
APA) ระบุเฉพาะรายการที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาของบทความเท่านั้น โดยให้เรียงเอกสารภาษาไทยไว้ก่อน
ภาษาอังกฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภูมิไว้ก่อนเอกสารทุติยภูมิ แสดงการลงรายการเพื่อเป็นตัวอย่างดังนี้ 

1. หนังสือทั่วไป  ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือ.//ชื่อชุดหนังสือและ
ล าดับที่ (ถ้ามี).//เล่มที่ใช้อ้าง (ถ้ามี).//(ครั้งที่พิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์. (2548). วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Longman, S.V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA: Pearson. 

2. หนังสือรวมเรื่อง ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ./ใน/ 
ชื่อบรรณาธิการ, ต าแหน่ง (ถ้ามี)//ชื่อหนังสือรวมเรื่อง//(หมายเลขหน้าบทความ).//ชื่อจังหวัดที่พิมพ์:/ชื่อ
ส านักพิมพ์. เช่น  
สุปราณี  แจ้งบ ารุง.  (2546).  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวัน. ใน สุปราณ ีแจ้งบ ารุง และคณะ, 

บรรณาธิการ.  ปริมำณสำรอำหำรอ้ำงอิงที่ควรได้รับประจ ำส ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 3 
หน้า 21-26).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ). 
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3.  หนังสือแปล ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อหนังสือแปล.//แปลจาก/
ชื่อหนังสือต้นฉบับ//(พิมพ์ครั้งที่).//โดย/ชื่อผู้แปล.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. เช่น 
พาร์กินสัน, ซี บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, เอ็ม เค.  (2536).  กำรบริหำรยุคใหม่. แปลจาก Rarlities in 

management. โดยเริงศักดิ์ ปานเจริญ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
4. วิทยำนิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีที่วิจัยส าเร็จ).//

ชื่อวิทยำนิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ)/ชื่อสาขาวิชา/สังกัดของสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย. เช่น 
เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ.  (2540).  กำรวิเครำะห์ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนอำชีวศึกษำ

เอกชนกรุงเทพมหำนคร.  ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
5. รำยงำนกำรวิจัย ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้วิจัย.//(ปีที่พิมพ์).//รายงานการวิจัยเรื่อง/...//

สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. เช่น 
ชวนพิศ  สุทัศนเสนีย์.  (2534).  รำยงำนกำรวิจัยเรื่อง กำรใช้และไม่ใช้บริกำรกฤตภำคของนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
6. วำรสำร ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ./ 

ชื่อวำรสำร,//ปีที/่(ฉบับที)่,เลขหน้าบทความ. เช่น 
ประหยัด  หงษ์ทองค า.  (2544, เมษายน).  อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540. 

รัฐสภำสำร, 49 (4), 1-16. 
7. หนังสือพิมพ์และกฤตภำค ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน/

วันที่).//ชื่อบทความ./ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. เช่น 
ทีมข่าวเศรษฐกิจ.  (2545, กันยายน 18).  ผลพวงแห่งการพัฒนา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 – ก้าวอย่าง

ยั่งยืน. มติชน, 7. 
8. อินเตอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ ให้ลงรายการเรียงตามล าดับ ชื่อผู้จัดท าเว็บไซต์.//(ปีที่เข้าถึง).//ชื่อ

เว็บไซต์./<แหล่งที่อยู่ที่เข้าถึงได้>/(วัน/เดือนที่เข้าถึง). เช่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ส านักหอสมุด.  (2548).  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด. <http://library.nu.ac.th/> 

(1 ตุลาคม) 


