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วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ข้อกาหนดของบทความต้นฉบับ
การจัดพิมพ์บทความ
1) ความยาวของบทความ ตั้งแต่ 3,000-8,000 คา (นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
โดยจัดพิมพ์ในหน้ากระดาษขนาด A4
2) ระยะขอบกระดาษ กาหนด ดังนี้
top
2.75 cm
bottom
2.30 cm
left or inside
2.50 cm
right or outside
2.00 cm
3) บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวระหว่าง 150-250 คา และคาสาคัญ (Keywords) 3-5 คา (ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
4) ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวหนา) จัด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
5) ชื่อผู้เขียนทุกคน (ภาษาอังกฤษ) ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) จัดชิดขวาหน้ากระดาษ
6) เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ)
จัดชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์
7) คาสาคัญภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ) คั่น
ด้วยเครื่องหมาย , ระหว่างคา และวรรค 1 เคาะระหว่างคา
8) ชื่อตาแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาอังกฤษ ใช้ระบบ footnote รูปแบบ
ตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวอักษรปกติ)
9) ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) จัด
กึ่งกลางหน้ากระดาษ
10) ชื่อผู้เขียนทุกคน (ภาษาไทย) ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ)
จัดชิดขวาหน้ากระดาษ
11) เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) จัด
ชิดซ้ายขวา พิมพ์ 1 คอลัมน์
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12) คาสาคัญภาษาไทย ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ) และวรรค
2 เคาะระหว่างคา
13) ชื่อตาแหน่งและสังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยของผู้เขียนภาษาไทย ใช้ระบบ footnote รูปแบบตัวอักษร
TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ)
เนื้อหาบทความ
เนื้อหาบทความ ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด
1) ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย ไม่ใส่เลขลาดับที่
2) เนื้อหาบทความ พิมพ์ 1 คอลัมน์ ให้ชิดขอบซ้ายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ)
3) เนื้อหาบทความ ย่อหน้า 1 cm
4) ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้เหนือตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางให้บอกแหล่งที่มาหรือ
หมายเหตุ (ถ้ามี) จัดชิดซ้าย ส่วนรายละเอียดตัวอักษรในตาราง ผู้เขียนอาจปรับขนาดให้เหมาะสมกับหน้าบทความ
ในกรณีของตารางผู้เขียนอาจจัดทาเป็นภาพ แต่ต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ 7)
5) ชื่อภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ให้ระบุไว้ใต้ภาพประกอบ จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้
ภาพประกอบให้บอกแหล่งที่มาจัดชิดซ้าย
6) ถ้ามีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีหมายเลขกากับในบทความ อ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
7) การจัดทาภาพประกอบ หรือจัดทาตารางด้วยการใช้ภาพ ให้ ใช้รูปภาพขาว-ดา ที่มีความคมชัด โดยกาหนดให้
ไฟล์ที่เป็นรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง มีความละเอียดขั้นต่าตั้งแต่ 300 DPI ขึ้นไป โดยอาจปรับให้รูปภาพ
แผนภูมิ ตารางประกอบ มีขนาดพอดีและเหมาะสมกับหน้าบทความ
8) ชื่อเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซ้าย
9) เนื้อหาเอกสารอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ์ 1 คอลัมน์ จัดชิดซ้าย
รายละเอียดของบทความ
เนื้อเรื่อง
1. บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนาเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลาดับเนื้อหาที่
เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ
โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนาความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียน
สามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน
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2. บทความวิจัย ควรให้มีการนาเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้) บทนา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสาคัญและที่มาของ
ปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ และวัตถุประสงค์ของการวิจัย, การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Literature Review), วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดาเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บ
ข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยอย่างชัดเจน , ผลการศึกษา ( Research Finding), อภิปรายและสรุป
ผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
การอ้างอิงในเนื้อหา
เพือ่ บอกแหล่งทีม่ าของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ และเลข
หน้าของเอกสาร (ถ้ามี) ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546:
147) … หรือ ... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ... (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2544: 21-22)
การเขียนเอกสารอ้างอิง
ให้รวบรวมเอกสารทีใ่ ช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลาดับตัวอักษร โดยใช้รปู แบบการเขียนอ้างอิง
ตามระบบ APA 6th Edition ดังนี้
หลักเกณฑ์การลงรายการผู้แต่ง
(1) ผู้แต่ง 1-7 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งตามที่ปรากฏตั้งแต่ 1-7 คน โดยใส่ & นาหน้าชื่อผู้แต่งคนสุดท้ายกรณีที่เป็นงาน
เขียนภาษาต่างประเทศ “และ” สาหรับงานเขียนภาษาไทย คั่นทุกชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
(2) ผู้แต่งเกินกว่า 7 คน ลงเฉพาะผู้แต่ง 6 คนแรกตามด้วยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .) โดยหน้า
และหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยชื่อผู้แต่ง คนสุดท้าย
ตัวอย่าง
Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A.
(3) บรรณาธิการ ลงชื่อบรรณาธิการตามด้วยคาว่า บรรณาธิการ หรือ Ed. ถ้ามีมากกว่า 1 คนใช้ Eds. ในวงเล็บ
หากอ้างอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการประจาบทในรายการอ้างอิง
ใส่คาว่า ใน หรือ In นาหน้าชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อเรื่องกรณีไม่มีบรรณาธิการ
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ตัวอย่าง
Elliot, A.S. (2007). How good to be true? In James, E. E. (Ed.), Dream can come true (pp.7-80).
London: Cambridge University Press.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.์ (2545). สมองไหลจากระบบราชการไทย. ใน กมลพรรณ แสงมหาชัย (บรรณาธิการ),
วิกฤติอุดมศึกษาของไทยและทางออกของปัญหา (น. 24-41). กรุงเทพฯ: สานักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย.
(4) ผู้แต่งชาวไทย ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อสกุล โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศ กรณีผู้แต่งใส่ทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ โดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายใด ๆ คั่น
(5) ผู้แต่งชาวต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อสกุล อักษรย่อชื่อต้น เว้นวรรค 1 ระยะ และอักษรย่อชื่อกลาง (ถ้ามี) โดยใส่
เครื่องหมายจุลภาค (,) และเว้นวรรค 1 ระยะระหว่างชื่อสกุลและอักษรย่อชื่อต้น ไม่ว่างานเขียนจะเป็นภาษาไทย
หรือภาษาต่างประเทศ
ตัวอย่าง
Graham, M. A.
Johnson, S.
หลักเกณฑ์การลงปีพิมพ์
(1) ให้ใส่ปีพิมพ์ในเครื่องหมายวงเล็บ ส่วนงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ให้ใช้ปีที่ผลิตงานนั้นแทน
(2) กรณีไม่มีปีพิมพ์ แต่มีปีลิขสิทธิ์ (copyright) ให้ใส่ปีลิขสิทธิ์แทน
(3) บทความที่อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ให้ใส่คาว่า in press หรือ กาลังจัดพิมพ์ ในวงเล็บโดยไม่ต้องลงวันเดือนปี
(4) หากไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ใส่คาว่า (ม.ป.ป.) ซึ่งหมายถึง ไม่ปรากฏ ปีที่พิมพ์ สาหรับงานที่เป็นภาษาไทย และ
ใส่ (n.d.) หมายถึง No date of publication สาหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การลงชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง ให้พิมพ์อักษรตัวแรกด้วยตัวใหญ่ต่อจากนั้นเป็นตัวเล็ก
ทั้งหมด จบข้อความด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอย่าง
Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness.
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(2) ชื่อวารสาร จดหมายข่าวและนิตยสาร พิมพ์อักษรตัวแรกของแต่ละคาด้วยตัวใหญ่และเป็นตัวเอน ยกเว้น
คาเชื่อมประโยค ให้พิมพ์ด้วยตัวเล็ก
ตัวอย่าง
Journal of Business and Behavioral Sciences
หลักเกณฑ์การลงสถานที่พิมพ์และสานักพิมพ์
(1) ใส่ชื่อเมืองที่พิมพ์ตามด้วยชื่อสานักพิมพ์ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเว้นวรรค 1 ระยะหลัง
เครื่องหมายดังกล่าว
ตัวอย่าง
Amsterdam: Elsevier
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
(2) กรณีไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่คาว่า (ม.ป.ท.) หมายถึง ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ สาหรับงานที่เป็น
ภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place สาหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ
(3) ให้ใส่ชื่อสานักพิมพ์โดยใช้รูปแบบสั้นๆ และเป็นที่เข้าใจ โดยละคาที่ไม่จาเป็นออกจากชื่อสานักพิมพ์ เช่น
Publishers, Co., Inc. หรือคาว่า สานักพิมพ์ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น แต่ให้คงคาว่า Books และ Press หรือ
โรงพิมพ์ ไว้
(4) กรณีไม่ปรากฏชื่อสานักพิมพ์ในตัวเล่ม ให้ใส่คาว่า (ม.ป.พ.) หมายถึง ไม่ปรากฏสานักพิมพ์ สาหรับงานที่เป็น
ภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher สาหรับงานที่เป็นภาษาต่างประเทศ
รูปแบบการอ้างอิงวารสารและนิตยสาร
ผู้แต่งคนที่ 1,\ผู้แต่งคนที่ 2,\และผู้แต่งคนที่ 3.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที)่ ,\
เลขหน้า. DOI:XXXXXXXX
(DOI หรือ digital object identifier หมายถึง เลขประจาบทความที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล)
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ
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ตัวอย่างบทความในวารสาร
Addae, H. M., Parboteeah, K. P. & Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions
to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in
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