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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน

วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั (Journal for Social Science Research) เกิดจากความร่วม

มือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏภูมิภาคตะวนัตก 4 มหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ) 

โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมเป็นผู้ รับผิดชอบด�าเนินการ ก�าหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบบั 

ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม - มิถนุายน และฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม วารสารสงัคมศาสตร์

วิจัยเน้นการน�าเสนอบทความวิจัย โดยอาจมีบทวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความ

ปริทศัน์ (review article) ตีพิมพ์ร่วมด้วย บทความท่ีจะตีพิมพ์ในวารสารต้องผา่นการกลัน่กรองจาก 

ผู้ทรงคณุวฒิุอยา่งน้อย 2 คน ใน 3 คน ช่ือผู้เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุถือเป็นความลบั และการประสานงาน

ระหวา่งผู้ เขียนและผู้ทรงคณุวฒิุต้องผา่นกองบรรณาธิการเทา่นัน้

ผู้ประสงค์จะส่งบทความ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือน�าส่งบทความเพ่ือรับรองว่าผล

งานดงักลา่วเป็นของตนจริงและเป็นผลงานใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่เคยเผยแพร่ในท่ีใด ไม่อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีใด และจะไม่สง่เพ่ือพิจารณาเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วนั จากวนัท่ี 

รับบทความ กรณีท่ีบทความเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาควรใส่ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ เขียน 

ร่วมด้วย 

การเรียงล�าดบัเนือ้หา จดัรูปแบบ และการพิมพ์ขนาดอกัษร ส�าหรับบทความวิจยัมีเกณฑ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

การเรียงล�าดบัเนือ้หา

1.  ช่ือเร่ือง (Title) ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

2.  ช่ือผู้ เขียน (Author) ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3.  บทคดัย่อภาษาไทย ความยาว 15-20 บรรทดั (300-350 ค�า) โดยให้สรุปเนือ้หาของ

บทความทัง้หมดให้เข้าใจท่ีมาของการท�าวจิยั วธีิการโดยยอ่ ผลท่ีได้จากการวจิยั และน�าไปใช้ประโยชน์

อยา่งไร และได้ผลลพัธ์อยา่งไร

4.  ค�าส�าคญัภาษาไทย ไมเ่กิน 5 ค�า (ไมใ่ชว่ลี หรือ ประโยค)

5.  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ แปลจากบทคัดย่อภาษาไทย มีขนาดและเนือ้หาเหมือนกับ

บทคดัยอ่ภาษาไทย

6.  ค�าส�าคญัภาษาองักฤษ (Keywords) แปลจากค�าส�าคญัภาษาไทย

7.  บทน�า (Introduction) ชีใ้ห้เหน็ความส�าคญัของเร่ืองท่ีท�า และขอบขอบเขตของปัญหาวจิยั

8.  วตัถปุระสงค์ (Objective) ระบวุตัถปุระสงค์การวิจยั หรือวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีน�าเสนอ 

ในบทความวิจยันี ้
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9.  วิธีด�าเนินการ (Material and Method) อธิบายวิธีการด�าเนินการวิจยัในสาระส�าคญั 

ท่ีจ�าเป็น โดยกลา่วถงึวิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมาของกลุม่ตวัอยา่ง แหลง่ท่ีมาของข้อมลู การเก็บและ

รวบรวมข้อมลู การใช้เคร่ืองมือ สถิตท่ีิใช้ในการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู

10.  ผลการวิจัย (Result/Finding) แสดงผลท่ีเกิดขึน้จากการวิจัยโดยตรง ซึ่งอาจ 

มีภาพประกอบ แผนภมิู ตารางหรือการสื่อในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเข้าใจได้งา่ย

11.  อภิปรายผล (Discussion) อภิปรายและอ้างอิงให้เหน็วา่ผลการวิจยัดงักลา่วนัน้ ได้สร้าง

องค์ความรู้ใหม ่ในสว่นใด และอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากผลการด�าเนินงานให้เหน็เป็นรูปธรรมได้

อยา่งไร เหมือนหรือแตกตา่งจากผลการวิจยัอ่ืน ๆ

12.  ข้อเสนอแนะ (Suggestion) แนะน�าการน�าไปใช้ และแนะน�าเพ่ือน�าไปตอ่ยอดการวิจยั

13.  สรุป (Conclusion) สรุปประเดน็ข้างต้นทกุข้อให้ได้ความกะทดัรัด ประมาณ 1 ยอ่หน้า

14. เอกสารอ้างอิง (Reference) ให้ดกูารลงรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความประกอบ 

ข้างต้น

การพมิพ์ ขนาดตวัอักษร และความห่างระหว่างบรรทดั

ให้พิมพ์ต้นฉบบัด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีความยาวรวมทกุรายการ (ช่ือเร่ือง-

เอกสารอ้างอิง และตาราง) จ�านวน 15-20 หน้า (4,500-6,000 ค�า) ขนาดกระดาษ A4 หา่งจากขอบ

ทกุด้าน 1 นิว้ ใช้แบบอกัษร AngsanaNew ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 

1 เคาะ (Single Space) โดยมีรายละเอียดแตล่ะรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ช่ือเร่ือง (Title) ขนาดตวัอกัษร 20 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

2.  ช่ือผู้ เขียน (Author) และหวัข้อ “บทคดัยอ่” หรือ “Abstract” ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา 

จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

3.  ค�าส�าคญั (Keywords) และ หวัข้อหลกั (Heading) ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา เนือ้หา

ของค�าส�าคญัขนาดตวัอกัษร 16 จดุ จดัชิดขอบกระดาษด้านขวา

4.  ช่ือข้อหวัข้อรอง (Sub-heading) และช่ือตารางขนาด 16 จดุ/หนา ข้อความในตาราง 

ขนาดตวัอกัษร 14 จดุ จดัไว้กลางหน้ากระดาษ

5.  ความห่างระหว่างข้อความ เม่ือสิน้สุดเนือ้หาแล้วขึน้หัวข้อหลกัเคาะ 2 ครัง้ เนือ้หา 

บรรทดัใหมถ่ดัจากหวัข้อให้เคาะ 1 ครัง้ ตามปกติ
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การลงรายการเอกสารอ้างองิในเนือ้เร่ืองของบทความ (Citation)

การอ้างอิงในเนือ้หาของบทความ ใช้การอ้างแบบนาม-ปี (Author-year) ปรากฏแทรกอยูใ่น

เนือ้หาของบทความ (In-text Citation) มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1.  การอ้างองิมี 2 แบบ คือ แบบท่ีช่ือผู้แตง่อยูใ่นวงเลบ็ และท่ีช่ือผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็

 แบบที่ 1 ช่ือผู้แต่งอยู่ในวงเล็บ ให้เรียงตามล�าดบั ข้อความท่ีอ้างถึง...(ช่ือ//นามสกลุ 

ผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลขหน้าท่ีอ้าง)/ ถ้าผู้แตง่เป็นชาวตา่งชาต ิใช้เฉพาะนามสกลุ เชน่

 ...ชาวเขามีคณุภาพชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ (ประไพ  อดุมทศันีย์, 2530: 20)

 ...จงึค้นหาข้อมลูโดยการใช้ห้องสมดุอ่ืน ๆ (Taylor, 1968: 181-182)

 แบบที่  2 ช่ือผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ ให้เรียงตามล�าดบั ช่ือผู้ แต่ง/(ปีท่ีพิมพ์:/หมายเลข

หน้าท่ีอ้าง)/ข้อความท่ีอ้าง... ถ้าผู้ แต่งเป็นชาวต่างชาติ เม่ือนามสกุลของผู้ แต่งอยู่นอกวงเล็บ 

ต้องเขียนนามสกลุของผู้แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย เชน่

 ประไพ  อดุมทศันีย์ (2530: 20) ได้กลา่วถงึเป้าหมายของการด�าเนินงาน...

 เทเลอร์ (Taylor, 1968: 181-182) ได้แสดงความเหน็ไว้วา่ เม่ือบคุคลต้องการข้อสนเทศ...

2.  การอ้างองิที่ไม่ระบุหมายเลขหน้า ให้เรียงตามข้อ 1 ตา่งเพียงตดัหมายเลขหน้าออก

เทา่นัน้

3.  การลงรายการอ้างองิ

 3.1  ให้ตดัยศ ต�าแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ฐานะการสมรสออก เช่น ศาสตราจารย์  

ดร.เปลือ้ง ณ นคร ให้เขียนวา่ (เปลือ้ง  ณ นคร, 2536: 42)

 3.2  กรณีผู้แตง่ใช้นามแฝง ให้ใช้นามแฝงตามท่ีปรากฏจริง เชน่ (หยก บรูพา, 2525: 41-45)

 3.3  กรณีผู้แตง่เป็นชาวตา่งประเทศ ให้ใช้เฉพาะนามสกลุเทา่นัน้ เชน่ Douglas Cockerell 

ให้เขียนวา่ (Cockerell, 1985: 56-60) หากนามสกลุของผู้แตง่อยูน่อกวงเลบ็ ต้องเขียนนามสกลุของ 

ผู้แตง่เป็นภาษาองักฤษไว้ในวงเลบ็ด้วย เชน่ ค้อกเกอร์เรลล์ (Cockerell, 1985: 56-60) อธิบายวา่...

 3.4  กรณีผู้แตง่คนไทย เขียนเอกสารเป็นภาษาตา่งประเทศ ให้ใสช่ื่อและนามสกลุ เช่น 

เกษม สวุรรณกลุ ให้เขียนวา่ (Kasem Suwanagul, 1982: 60-75)

 3.5  กรณีผู้แต่งมีฐานนัดรศกัดิ์ บรรดาศกัดิ์ สมณศกัดิ์ หรือเป็นองค์กร หน่วยงาน ให้

คงไว้ตามเดิม เช่น (กรมหม่ืนนราธิปพงศ์ประพนัธ์, 2516: 16-25), (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

[จวน อฏุฐายี], 2512: 95), (สมาคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย, 2540: 27)

 3.6  กรณีผู้แตง่หลายคน

   ผู้แต่ง 2 คน ให้ระบผุู้แต่งทัง้ 2 คน โดยมีค�าว่าและคัน่ระหว่างกลาง เช่น (ชตุิมา  

สจัจานนัท์ และนนัทิพา มีแต้ม, 2530: 17-25), (Marks and Neilwson, 1991: 26-29)

   ผู้แตง่ 3-6 คน ให้ระบผุู้แตง่ทกุคน โดยใช้เคร่ืองหมายจลุภาค (,) คัน่ผู้แตง่ทกุคน  
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ยกเว้นคนสดุท้ายให้คนัด้วยค�าวา่ “และ” เชน่ (เจือ สตะเวทิน, ฐะประนีย์ นาครทรรพ และประภาศรี 

สีหอ�าไพ, 2519: 98-100)

   ผู้แตง่มากกว่า 6 คน ให้ระบเุฉพาะช่ือ 3 คนแรก และตามด้วยค�าว่า “และคณะ”  

ถ้าเป็นภาษาตา่งประเทศให้ตามด้วยค�าวา่ “and other” หรือ “et al” (กอบแก้ว  โชตกิญุชร, สกุานดา  

ดีโพธ์ิกลาง, กาญจนา  ใจกว้าง และคณะ, 2540: 42), (Sarton, Saffdy, Gate et al., 1982: 67)

 3.7  อ้างเอกสารของผู้แต่งคนเดียวกัน และมีหลายเร่ือง แต่มีปีท่ีพิมพ์เดียวกัน ให้ใส ่ 

ก ข ค ก�ากบั หรือ a b c ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น (ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2520 ก: 64-75), 

(ธานินทร์  กรัยวิเชียร, 2520 ข: 52-55)

 3.8  กรณีอ้างอิงเนือ้หาท่ีเหมือนกัน สอดคล้องกัน หรือ มีความหมายเดียวกัน ของ 

ผู้แต่งหลายคน ให้ระบผุู้แต่งและรายละเอียดทกุคนโดยใช้เคร่ืองหมายอฒัภาค (;) คัน่ เช่น (ธงชยั 

สนัตวิงษ์, 2533: 45-47; นิพนธ์  จิตต์ภกัดี และทิพาพนัธ์  สงัฆพงษ์, 2547: 15)

 3.9  กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ลงรายการว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. ในกรณี 

ภาษาตา่งประเทศ เชน่ (นริศรา ฐีตะธรรมานนท์ และคณะ, ม.ป.ป.: 12)

 3.10 กรณีอ้างเอกสารตอ่จากเอกสารอ่ืน

   1) หากให้ความส�าคญักบัเอกสารต้นฉบบัเดิมมากกว่า ให้ลงรายการของเอกสาร

ต้นฉบบั ตามด้วยค�าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “quoted in” หรือ “cited by” ในกรณีเอกสารภาษา

องักฤษ แล้วจงึอ้างรายการเอกสารรอง เช่น (ม.ล.จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 2514: 110 อ้างถึงใน วลัลภ  

สวสัดวิลัลภ, 2534: 171), (Felix, 1993: 17 quoted in Rampel, 1994: 94)

   2) หากให้ความส�าคญักบัเอกสารรองมากกว่า ให้ลงรายการเอกสารรองตามด้วย

ค�าวา่ “อ้างจาก” หรือ “quoting” หรือ “citing” ในกรณีภาษาตา่งประเทศ แล้วจงึอ้างรายการเอกสาร

ต้นฉบบัเดิม เช่น (วลัลภ สวสัดิวลัลภ, 2534: 171 อ้างจาก ม.ล.จ้อย นนัทิวชัรินทร์, 2514: 110), 

(Rampel, 1994: 94 citing Felix, 1993: 17)

 3.11 กรณีเอกสารอ้างอิงไม่ปรากฏช่ือผู้ แต่ง แต่ปรากฏช่ือบรรณาธิการ (ed.) 

ผู้รวบรวม (comp.) หรือ ผู้แปล (trans.) ให้ลงช่ือบรรณาธิการ ผู้รวบรวม หรือผู้แปล เชน่ (สมัพฒัน์ 

มนสัไพบลูย์, บรรณาธิการ, 2541: 25), (Normans, ed., 1999: 68-72)

การลงรายการเอกสารอ้างองิท้ายบทความ (Reference)

ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological  

Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้ โดยให้เรียงเอกสาร

ภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ และให้เรียงเอกสารปฐมภมิูไว้ก่อนเอกสารทตุยิภมิู แสดงการลงรายการ

เพ่ือเป็นตวัอยา่ง ดงันี ้
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1. หนังสือทั่วไป ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//ช่ือชดุ

หนังสือและล�าดบัท่ี (ถ้ามี).//เล่มท่ีใช้อ้าง (ถ้ามี).//(ครัง้ท่ีพิมพ์).//สถานท่ีพิมพ์:/ส�านักพิมพ์. เช่น  

เทพนารินทร์ ประพนัธ์พฒัน์. (2548). วศิวกรรมเคร่ืองมือ (Tool engineering). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Longman, S. V. (2004). Page and stage: An approach to scrip analysis. Boston, MA:  

 Pearson.

2.  หนังสือรวมเร่ือง ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ผู้ เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือ

บทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ, ต�าแหน่ง (ถ้ามี)//ช่ือหนงัสือรวมเร่ือง//(หมายเลขหน้าบทความ).//ช่ือ

จงัหวดัท่ีพิมพ์:/ช่ือส�านกัพิมพ์. เชน่ 

สปุราณี  แจ้งบ�ารุง. (2546). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงท่ีควรได้รับประจ�าวนั. ใน สปุราณี แจ้งบ�ารุง 

 และคณะ, บรรณาธิการ. ปริมาณสารอาหารอ้างองิที่ควรได้รับประจ�าส�าหรับคนไทย 

 พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครัง้ท่ี 3 หน้า 21-26). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและ 

 พสัดภุณัฑ์ (รสพ).

3. หนังสือแปล ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั ช่ือผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนงัสือแปล.//แปล

จาก/ช่ือหนงัสือต้นฉบบั//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//โดย/ช่ือผู้แปล.//สถานท่ีพิมพ์:/ส�านกัพิมพ์. เชน่

พาร์กินสนั, ซี บอร์ทโคท และรัสตอมจิ, เอม็ เค. (2536). การบริหารยุคใหม่. แปลจาก Rarlities in  

 management.  โดย เริงศกัดิ์  ปานเจริญ.  กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่.

4.  วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.// 

(ปีท่ีวิจยัส�าเร็จ).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดบั)/ช่ือสาขาวิชา/สงักดัของสาขาวิชา/

มหาวิทยาลยั. เชน่

เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2540). การวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 อาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร.  ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

5.  รายงานการวจิยั ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั ช่ือผู้วิจยั.//(ปีท่ีพิมพ์).//รายงานการวิจยั

เร่ือง/...//สถานท่ีพิมพ์:/ผู้จดัพิมพ์. เชน่

ชวนพิศ สทุศันเสนีย์. (2534). รายงานการวิจัยเร่ือง การใช้และไม่ใช้บริการกฤตภาคของ 

 นักศกึษา มหาวทิยาลัยรามค�าแหง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค�าแหง.

6.  วารสาร ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ช่ือผู้ เขียนบทความ.//(ปีท่ีพิมพ์,/เดือน).// 

ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,//ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),เลขหน้าบทความ. เชน่

ประหยัด หงษ์ทองค�า. (2544, เมษายน). อ�านาจหน้าท่ีของรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  

 พ.ศ. 2540. รัฐสภาสาร, 49 (4), 1-16.

7.  หนังสือพิมพ์และกฤตภาค ให้ลงรายการเรียงตามล�าดับ ช่ือผู้ เขียนบทความ.// 

(ปีท่ีพิมพ์,/เดือน/วนัท่ี).//ช่ือบทความ./ช่ือหนงัสือพิมพ์,/เลขหน้าบทความ. เชน่
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ทีมข่าวเศรษฐกิจ. (2545, กันยายน 18). ผลพวงแห่งการพฒันา 4 ทศวรรษ บทเรียนแผน 9 –  

 ก้าวอยา่งยัง่ยืน. มตชิน, 7.

8.  อินเทอร์เน็ตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ ให้ลงรายการเรียงตามล�าดบั ช่ือผู้จดัท�าเว็บไซต์.// 

(ปีท่ีเข้าถงึ).//ช่ือเวบ็ไซต์./<แหล่งที่อยู่ที่เข้าถงึได้>/(วนั/เดือนท่ีเข้าถงึ). เชน่

มหาวทิยาลยันเรศวร, ส�านกัหอสมดุ. (2548). ฐานข้อมลูทรัพยากรห้องสมดุ. <http://library.nu.ac.th/>  

 (1 ตลุาคม)

การเขียนบทวิจารณ์หนงัสือ ให้ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ เขียน บทน�า บทวิจารณ์ บทสรุป 

และเอกสารอ้างอิง โดยเรียงล�าดบั ดงันี ้

1. ช่ือเร่ือง ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสื่อความหมายได้ชดัเจน โดยอาจ 

ตัง้ตามช่ือหนงัสือท่ีวิจารณ์ ตัง้ช่ือตามตามจดุมุง่หมายของเร่ือง หรือตัง้ช่ือด้วยการให้ประเดน็ชวนคดิ

2. ช่ือผู้ เขียน ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. บทน�า เป็นการเขียนน�าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะวิจารณ์ เชน่ ช่ือหนงัสือ ช่ือผู้แตง่ ความเป็นมา

ของหนงัสือ และอธิบายเหตจุงูใจท่ีท�าให้วิจารณ์หนงัสือนัน้

4. บทวิจารณ์ เป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยเสนอแนะ

จุดเด่นและจุดบกพร่องของเร่ืองอย่างมีหลกัเกณฑ์และเหตผุล หากต้องการเล่าเร่ืองย่อ ควรเขียน 

เล่าอย่างสัน้ ๆ เพราะการวิจารณ์ไม่ใช่การสรุปเร่ือง แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้ วิจารณ์ 

ต่อหนงัสือเร่ืองนัน้ ผู้ เขียนต้องการสื่อความหมายอะไรมายงัผู้อ่านหนงัสือ และสื่อสารชดัเจนหรือ

ไม ่อยา่งไร ถ้าประเดน็ในการวิจารณ์มีหลายประเดน็ควรน�าเสนอตามล�าดบั เพ่ือให้ผู้อา่นบทวิจารณ์

เข้าใจงา่ยไมส่บัสน ในกรณีท่ีมีจดุเดน่และจดุด้อยควรเขียนถงึจดุเดน่ก่อนแล้วจงึกลา่วถงึจดุด้อย เพ่ือ

ให้เกียรติและแสดงให้เหน็วา่การวิจารณ์ คือการสร้างสรรค์ไมใ่ชก่ารท�าลาย 

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปความคิดทัง้หมดท่ีวิจารณ์และให้แง่คิด หรือข้อสงัเกตท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้อา่น นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้อา่นได้ทบทวนประเด็นส�าคญัของเร่ืองและความคิดส�าคญั

ของผู้วิจารณ์

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American 

Psychological Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเท่านัน้  

โดยให้เรียงตามล�าดบัอกัษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ
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องค์ประกอบและรูปแบบการพิมพ์บทความปริทศัน์ ประกอบด้วย ช่ือเร่ือง ช่ือผู้ เขียน บทน�า 

บทปริทศัน์ บทสรุป และเอกสารอ้างอิง

1. ช่ือเร่ือง ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสื่อความหมายได้ชดัเจน 

2. ช่ือผู้ เขียน ต้องมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

3. บทน�า กลา่วถงึความน่าสนใจของเร่ืองท่ีน�าเสนอ และเป็นการเขียนน�าไปสูเ่นือ้หาแตล่ะ

ประเดน็ 

4. บทปริทศัน์ เป็นการเขียนวพิากษ์งานวชิาการ ท่ีมีการศกึษาค้นคว้าอยา่งละเอียด วเิคราะห์

และสงัเคราะห์องค์ความรู้ ทัง้ทางกว้างและทางลกึอยา่งทนัสมยั โดยชีใ้ห้เหน็แนวโน้มท่ีควรศกึษาและ

พฒันาตอ่ไป

5. บทสรุป เป็นการเขียนสรุปเร่ืองท่ีน�าเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว

6. เอกสารอ้างอิง ใช้การลงรายการอ้างอิงแบบสมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psy-

chological Association, APA) ระบเุฉพาะรายการท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หาของบทความเทา่นัน้ โดยให้

เรียงตามล�าดบัอกัษร และเอกสารภาษาไทยไว้ก่อนภาษาองักฤษ

การพิมพ์ต้นฉบบัวิจารณ์หนังสือและบทความปริทัศน์ ให้พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Word 2007 มีความยาวรวมทกุรายการ ไม่เกิน 20 หน้า ขนาดกระดาษ A4 ห่างจากขอบทกุด้าน  

1 นิว้ ใช้แบบอกัษร AngsanaNew ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ระยะหา่งระหวา่งบรรทดั 1 เคาะ 

(Single Space) ช่ือเร่ืองใช้ขนาดตวัอกัษร 20 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ ช่ือผู้ เขียนใช้ขนาด 

ตวัอกัษร 18 จดุ/หนา จดัไว้กลางหน้ากระดาษ หวัข้อหลกัใช้ขนาดตวัอกัษร 18 จดุ/หนา จดัชิดขอบ

กระดาษด้านซ้าย เนือ้หาใช้ขนาดตวัอกัษร 16 จดุ จดัข้อความกระจายแบบไทย



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 299

ขัน้ตอนการพจิารณาตพีมิพ์ผลงานวชิาการในวารสารสังคมศาสตร์วจิยั

ผู้เขียนแก้แล้วส่งคืน

ไม่ผ่านส่งกลับ

รับบทความ

บรรณาธิการ

ผู้กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ

ตีพิมพ์โดยไม่ต้องแก้ไข ตีพิมพ์โดยมีการแก้ไข

ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งคืนให้กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้เขียนแก้

กองบรรณาธิการส่งให้ผู้กลั่นกรองตรวจสอบ

ผู้กล่ันกรองตรวจสอบแล้วส่งคืนกองบรรณาธิการ

โรงพิมพ์จัดท�าต้นฉบับแล้วส่งกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการตรวจสอบและส่งโรงพิมพ์

กองบรรณาธิการส่งตีพิมพ์เผยแพร่

แจ้งให้ผู้เขียนทราบ

ไม่รับตีพิมพ์

กองบรรณาธิการกลั่นกรองเบื้องต้น
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หนังสือน�าส่งบทความวจิยั

วนัท่ี ....... เดือน .......... พ.ศ. ..........

เรียน  บรรณาธิการวารสารสงัคมศาสตร์วิจยั

เร่ือง  น�าสง่บทความวิจยั

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. เอกสารบทความวิจยั จ�านวน 3 ชดุ

   2. CD บทความวิจยั จ�านวน 1 แผน่ (พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft word)

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ช่ือ และ นามสกลุ ………………………………………...........……………….…….....………

 I, Mr./Mrs./Miss Name & Surname ………………………………………………………………..…...............................

(ชาวไทยระบทุัง้ช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ชาวตา่งชาตริะบเุฉพาะช่ือภาษาองักฤษ)

ท่ีอยูเ่พ่ือการตดิตอ่โดยละเอียด .................................................................................... แขวง/ต�าบล.............................................

เขต/อ�าเภอ ............................จงัหวดั ................................รหสัไปรษณีย์ ...................... โทรศพัท์................................................. 

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี...........................................โทรสาร ............................................... E-mail: ………...........................................

 ขอสง่บทความวิจยั       ไมเ่ป็น หรือ       เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร..........................................................

สาขา......................................... มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศกึษา .............................................................. ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ช่ือบทความภาษาไทย .............................................................................................................................................................

2. ช่ือบทความภาษาองักฤษ ........................................................................................................................................................

3. เจ้าของผลงาน (ระบคุ�าน�าหน้าช่ือ นาย  นาง  นางสาว พระมหา เป็นต้น ซึง่ไมใ่ชต่�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ)

    คนท่ี 1 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................

    คนท่ี 2 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ...............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................

    คนท่ี 3 ช่ือ (ภาษาไทย)..............................................................(ภาษาองักฤษ)........................................................................

 ต�าแหนง่งาน/ต�าแหนง่ทางวิชาการ ..............................................................................................................................

 สถานท่ีท�างาน/สถาบนัการศกึษา ................................................................................................................................

    ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทกุประการ นอกจากนี ้ผลงานดงักลา่วยงัไมเ่คยเผยแพร่ในท่ีใด

ไมไ่ด้อยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาเพ่ือเผยแพร่ในท่ีอ่ืน และจะไมส่ง่เพ่ือเผยแพร่ในท่ีใดภายใน 90 วนั 

 จงึขอสง่บทความมาเพ่ือพิจารณา

 ขอแสดงความนบัถือ รับบทความเม่ือวนัท่ี........ เดือน........... พ.ศ. ............

                                                                         

 ลงช่ือ............................................... (ผู้สง่บทความ) ลงช่ือ .................................................. (ผู้ รับบทความ)

       (...................................................)                                                         (...................................................)
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ที่ท�างาน..............................................................................................................................

............................................................................................................................................
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ที่บ้าน..................................................................................................................................
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