วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

หลักเกณฑ์การเขียนบทความวิจัย
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มีนโยบายจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน,
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์
ข้อกำหนดในการส่งบทความ บทความจัดทำขึ้นโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น บทความที่
นำมาลงในวารสารต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารใดมาก่อน กระบวนการ
คัดเลือกบทความโดยใช้ว ิธีการประเมิ นแบบ Double-Blind Review บทความจะถูกส่งไปยังนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ
การส่งต้นฉบับ
1. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ใช้แบบอักษร TH Sarabun New พิมพ์แบบหน้าเดียวในกระดาษขนาด A4
ตั้งขอบกระดาษทุกด้าน 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าที่มุมขวาด้านบน ความยาวของ
บทความ 12-15 หน้า
2. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ชื่อผู้เขียน (Author) ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่ และอีเมล์ที่ติดต่อได้
4. เนื้อหา (Text) ควรใช้ภาษาแบบทางการที่ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน ประกอบด้วย
4.1 บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สรุปสาระสำคัญของบทความไว้
อย่างครบถ้วน
4.2 คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ
4.3 ความเป็ น มาและความสำคั ญ ของปั ญ หา (Background and Significance of the
Problems) นำเสนอโดยใช้ภาษาแบบทางการ เป็นแบบแผน เลือกใช้คำที่ถูกต้องตามหลักภาษาและความ
นิยมของคำ ใช้คำให้เกิดความหมายตรงประเด็น และไม่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถอ่านแล้วเข้าใจทันที
4.4 วัต ถุประสงค์ของการวิจ ัย (Research Objectives) นำเสนอให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อ งและ
เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบของการวิจัย
4.5 ขอบเขตของการวิจ ั ย (Scope of the Research) นำเสนอให้ครอบคลุมเนื้อหา ลักษณะ
ประชากร จำนวนประชากร ขนาดตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษา โดยอาจจะระบุช่วงระยะเวลาที่ศึกษาด้วย
4.6 ประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากการวิ จ ั ย (Research Benefits) นำเสนอประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ตาม
วัตถุประสงค์และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการนำไปปฏิบัติ
4.7 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Concepts, Theories, and Related Literatures)
นำเสนอให้มีความสัมพันธ์กัน ของตัวแปรทุกตัวและต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่กรอบ
แนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

2

4.8 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย (Conceptual Framework) นำเสนอให้ครอบคลุม และ
ครบถ้วนทุกตัวแปรเพือ่ เป็นแนวทางในการวิจัย โดยอาจนำเสนอเป็นรูปภาพเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
4.9 สมมุติฐานของการวิจัย (Hypotheses of the Rescarch (if any) นำเสนอถึงความสัมพันธ์
ของตัวแปรที่ใช้กับคำตอบที่ผู้วิจัยคาดคะเน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถสื่อความหมายได้โดยตรง
4.10 ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย (Research Methodology) อธิ บ ายวิ ธ ี ด ำเนิ นการวิจ ั ย ประชากรและ
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
4.11 ผลการวิจัย (Result) นำเสนอผลที่ได้จากการวิจัยเป็นขั้นตอนโดยสรุป
4.12 การอภิปรายผล (Discussion) เป็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ หรือสมมุติฐานที่ตั้งไว้
4.13 ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะสำหรับ
นำไปใช้ประโยชน์
4.14 การอ้างอิง (References) ใช้รปู แบบ APA Style (7th ed.) ดังนี้
4.14.1 การเรียงลำดับ ให้เรียงลำดับจากภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ก-ฮ และ A-Z
4.14.2 ชื่อผู้เขียน เอกสารภาษาไทยใช้ชื่อ นามสกุล เอกสารภาษาอังกฤษใช้นามสกุล และอักษร
ย่อตัวแรกของชื่อ
4.14.3 ปีที่พิมพ์ เอกสารภาษาไทยใช้ปี พ.ศ. เอกสารภาษาอังกฤษใช้ปี ค.ศ. ใส่ในวงเล็บ หาก
ผู้เขียนคนเดียวกันเขียนเอกสารหลายเล่ม ให้เรียงลำดับปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก
4.14.4 ชื่อเรื่อง ให้ใช้ตัวเอน กรณีเป็นเรื่องย่อยในหนังสือให้ระบุ “ใน หรือ In” ตามด้วยผู้แต่ง
และชื่อหนังสือ
4.14.5 สถานที่พิมพ์และสำนักพิมพ์ เป็นรูปแบบของเอกสารประเภทหนังสือ หรือตำรา กรณี
ประเภทบทความในวารสาร ให้ระบุชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ และหมายเลขหน้าของบทความตั้งแต่
หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย (การอ้างอิงในเนื้อหาให้ระบุเฉพาะหน้าที่ใช้อ้างอิง)
4.14.6 การอ้างอิง Website ให้ระบุชื่อผู้เขียน ชื่อเรื่อง และค้นจาก Website
5. การส่งบทความ ให้ส่งต้นฉบับบทความออนไลน์ (ไฟล์ Word) ไปที่ https://www.tci-thaijo.org/
index.php/phdssj
6. ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ชำระค่าธรรมเนียมบทความละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยการ
โอนเงินไปที่ ชื่อบัญชี สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่บัญชี
020036297552 ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง
หมายเหตุ วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตีพิมพ์
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ตัวอย่างการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
1 นิ้ว

1 นิ้ว

TH Sarabun New 18 Point Bold

1 นิ้ว

ชื่อเรื่อง
ชื่อและนามสกุลของผู้เขียน1
กรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ใส่ชื่อและนามสกุลทุกคน2

16 Point
Bold

16 Point

บทคัดย่อ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- นำเสนอภาพรวมของเนื้อหางานทั้งหมด ครอบคลุมสาระสำคัญของผลการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การอ้างอิง และดึงดูดให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อหาฉบับเต็ม ใช้ข้อเท็จจริง ไม่ใช้เนื้อหาเกินจริงหรือไม่อยู่
ในเนื้อหาการวิจัย
- ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และคุณค่าของการวิจัย
- ใช้ภาษาแบบทางการ แสดงเฉพาะเนื้อหา ไม่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรืออคติ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย
ควรใช้ “เทคนิคของการใช้คำ” เพื่อประโยชน์ในการค้นหาบทคัดย่อให้พบได้ง่ายที่สุด
- ความยาวประมาณ 250 คำ

16 Point
Bold
16 Point

คำสำคัญ: ............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
- นำเสนอโดยเลือกใช้ตัวแปรที่ศึกษาที่เกี่ยวโยงกันกับงานวิจัย หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องการวิจัย เป็นคำที่
นิยมใช้ เพื่อให้ผู้สนใจงานวิจัยสืบค้นเจอ จำนวน 3-5 คำ

ประเภทบทความ: บทความวิจัย

12 Point

1[กรณีที่เป็นนักศึกษา]

ระบุชอื่ หลักสูตร สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ และอีเมล์ที่ติดต่อได้
2[กรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคคลทั่วไป] ระบุหน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่ และอีเมล์ที่ติดต่อได้

1 นิ้ว

ภาษาไทย
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1 นิ้ว
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1 นิ้ว

1 นิ้ว

Title

TH Sarabun New 18 Point Bold

ชื่อและนามสกุลของผู้เขียน1
กรณีมีผู้เขียนหลายคนให้ใส่ชื่อและนามสกุลทุกคน2
16 Point
Bold

16 Point

Abstract
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- นำเสนอภาพรวมของเนื้อหางานทั้งหมด ครอบคลุมสาระสำคัญของผลการวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การอ้างอิง และดึงดูดให้ผู้อ่านอยากอ่านเนื้อหาฉบับเต็ม ใช้ข้อเท็จจริง ไม่ใช้เนื้อหาเกินจริงหรือไม่อยู่
ในเนื้อหาการวิจัย
- ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย และคุณค่าของการวิจัย
- ใช้ภาษาแบบทางการ แสดงเฉพาะเนื้อหา ไม่แสดงความรู้สึก อารมณ์ หรืออคติ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย
ควรใช้ “เทคนิคของการใช้คำ” เพื่อประโยชน์ในการค้นหาบทคัดย่อให้พบได้ง่ายที่สุด
- ความยาวประมาณ 250 คำ

16 Point
Bold
16 Point

Keywords : ............................................................................................................................................ ...........
.......................................................................................................................................................
- นำเสนอโดยเลือกใช้ตัวแปรที่ศึกษาที่เกี่ยวโยงกันกับงานวิจัย หรือคำที่เป็นชื่อเรื่องการวิจัย เป็นคำที่
นิยมใช้ เพื่อให้ผู้สนใจงานวิจัยสืบค้นเจอ จำนวน 3-5 คำ

Type of Article: Research Article

12 Point

1[กรณีที่เป็นนักศึกษา]

ระบุชอื่ หลักสูตร สาขาวิชา คณะ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ และอีเมล์ที่ติดต่อได้
ระบุหน่วยงานที่สังกัด ที่อยู่ และอีเมล์ที่ติดต่อได้

2[กรณีที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือบุคคลทั่วไป]

1 นิ้ว

ภาษาอังกฤษ
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16 Point
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16 Point
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
...................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................
นำเสนอโดยใช้ภาษาแบบทางการ เป็นแบบแผน เลือกใช้คำที่ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยมของ
คำ ใช้ ค ำให้ เ กิ ด ความหมายตรงประเด็ น ไม่ ซ ั บ ซ้ อ น อ่ า นแล้ ว เข้ า ใจทั น ที การแปลคำศั พ ท์ จ าก
ต่างประเทศควรตรวจสอบความนิยมและใช้ความหมายเดียวกันตลอดบทความ เช่น Organization พบ
แปลเป็นไทยว่า องค์กรหรือองค์การ เป็นต้น และภายในหนึ่งย่อหน้าควรมีใจความสำคัญประเด็นเดียว
เป็นเอกภาพ และต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

16 Point
Bold

16 Point

16 Point
Bold

16 Point

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ..................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอบเขตของการวิจัย
..................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
นำเสนอให้ครอบคลุมเนื้อหา ลักษณะประชากร จำนวนประชากร การเลือกตัวอย่าง วิธีเลือกตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่าง และตัวแปรที่ศึกษา โดยอาจจะระบุช่วงระยะเวลาที่ศึกษาด้วย

16 Point
Bold

16 Point

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย พอสังเขปของตัวแปรทุกตัว และ
จำเป็นต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ ได้ หลีกเลี่ยงการ”อ้างอิงใน” หรือหลีกเลี่ยงการอ้างอิงต่อ ๆ
กันมา ควรใช้ต้นฉบับมาอ้างอิง
- นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอภิปรายผล
- นำเสนอให้มีความสัมพันธ์กันทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กรอบแนวความคิด
ที่ใช้ในการวิจัย

16 Point
Bold

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย
16 Point
Bold

16 Point

16 Point
Bold

16 Point

สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวิธีวิจัย
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
นำเสนอโดยอธิบายวิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ควรอ้างอิงเจ้าของทฤษฎีที่ผู้เขียนอ้างถึงโดยตรง หลีกเลี่ยง
การอ้างอิงต่อ ๆ กันมา เขียนให้กระชับ นำเสนอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความ
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ผลการวิจัย
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ โดยอาจจะมีการนำเสนอในรูปแบบ
ตาราง และการแปลความหมายอย่างกะทัดรัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตัวอย่างการนำเสนอในรูปแบบตาราง
ตาราง 1
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อความ
SD
แปลความหมาย
X̅

16 Point
Bold

16 Point

การอภิปรายผล
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
- สรุปสาระประเด็ นสำคัญ และอภิปรายผลในแง่ม ุมต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับ งานวิจั ยให้ค รอบคลุม ตาม
วัตถุประสงค์ หากมีสมมุติฐานของการวิจัยควรอภิปรายรายข้อ ข้อค้นพบที่ขัดแย้งหรือสอดคล้องกับ
งานวิจัยของงาน
- อภิปรายข้อจำกัดและข้อบกพร่องในการวิจัย รวมถึงการอภิปรายคุณประโยชน์ของงานวิจัย

16 Point
Bold

16 Point

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
นำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิ จ ัยสำหรับ นำไปใช้ ใ นเชิ งทฤษฎีและการนำไปใช้ ประโยชน์
ต่อไปได้
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