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Abstract 
 This article intends to introduce the applied behavioral science textbook named “Health Behavior 

Change: 3 Self by PROMISE Model” which aims to present concepts and techniques for changing three 

health behaviors, called 3 Self, academically accepted as dominant predictors of various health behaviors. 

As explained step-by-step and completely, from health problems until implementation and evaluation of 

health interventions, this book facilitates readers to easily understand. The book begins with Chapter 1 

which reviews the proportion and severity of important negative health consequences, both physical and 

mental aspects, resulted from negative health behaviors. The fundamental theories of health behavior 

change according to behavioral science principle are then mentioned in Chapter 2, 3, and 4. Chapter 5 

presents the application of 3 Self concepts in a number of psychological researches. PROMISE Model 

which is the main model in the development of health interventions for increasing 3 Self is stated in 

Chapter 6, after that evidence based effectiveness of that model is presented in Chapter 7. The last three 

Chapters mention about practical instruments related to health behavior change, which start with the 

procedure for developing health behavior change projects in Chapter 8, followed by an example of 

behavioral intervention program for obese children in Chapter 9, and standard measures for evaluating the 

effectiveness of health behavior change in Chapter 10. As translated clearly from theoretical to practical 

aspect, and full of objective examples as well as related research, this book, therefore, is useful in health 

fields both in academic research and the development of behavioral intervention program for the targets. 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อแนะนำหนังสือ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: 3 Self ดวยหลัก 

PROMISE Model” ซึ่งเปนหนังสือที่มีเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตรประยุกตที่ผูเขียนมุงหมายนำเสนอแนวคิด

และวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในและภายนอกดานสุขภาพ 3 ประการหรือพฤติกรรม 3 Self อันเปนที่

ยอมรับในแวดวงวิชาการวาเปนตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพมากมาย เนื้อหาในหนังสืออธิบายไวอยาง

เปนลำดับครบวงจรต้ังแตปญหาจนถึงการดำเนินการและประเมินผลซึ่งนักปรับพฤติกรรมสุขภาพสามารถ

ทำความเขาใจตามไดงาย เร่ิมตนบทที่ 1 ดวยการกลาวถึงสถานการณสุขภาพของคนไทยทั้งกายและจิตอันเปน

ผลกระทบจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมซึ่งแสดงถึงความรุนแรงและขนาดของปญหาสุขภาพ ตอ

ดวยแนวคิดทฤษฎีที่เปนรากฐานของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักการทางพฤติกรรมศาสตรที่นำเสนอไวใน 

บทที่ 2, 3 และ 4 ตอดวยบทท่ี 5 ที่กลาวถึงการนำแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self มาใชในการศึกษาวิจัยของ

นักจิตวิทยากลุมตางๆ ตามดวยบทที่ 6 รูปแบบ “PROMISE Model” ซึ่งเปนรูปแบบหลักที่ใชในการสราง

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และประสิทธิผลเชิงประจักษของการใชรูปแบบ “PROMISE Model” 

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในบทท่ี 7 ปดทายดวยวิธีการเขียนขอเสนอโครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพที่นำเสนอในบทที่ 8 พรอมตัวอยางโปรแกรมฝกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กอวนในบทท่ี 9 

และบทที่ 10 มีเครื่องมือประเมินผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดวยการนำเสนอเนื้อหาพรอมตัวอยางที่เปน

รูปธรรมและมีงานวิจัยที่เกี่ยวของมากมายทั้งในและตางประเทศ หนังสือเลมน้ีจึงเปนประโยชนในทางวิชาการ

สุขภาพทั้งในแงการวิจัยเพื่อสรางองคความรู และการพัฒนาโครงการหรือชุดฝกเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพในระดับรายบุคคลหรือรายกลุม 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับรูความสามารถของตนเอง การกำกับตนเอง 

การดูแลตนเอง แบบจำลองพรอมิส 



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 138วารสารพฤติกรรมศาสตร 

บทนำ 
 การมีสุขภาพดียอมเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา 

แตการปฏิบัติตัวเพื่อนำไปสูการมีสุขภาพดีอาจกลาว

ไดวาไมใชเรื่องงายเลยที่จะทำไดอยางสม่ำเสมอ

ทามกลางสิ่งแวดลอมที่ลวนแตยั่วยุใหเกิดพฤติกรรม

ที่มีผลทางลบตอสุขภาพ แตก็นับวาไมใชเรื่องยาก

เสียทีเดียวหากตัวบุคคลหรือผูที่เกี่ยวของมีความ

เขาใจท่ีถูกตองในแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ และสามารถนำแนวคิดดังกลาวมาประยุกต

ใชใหเหมาะสมกับบริบทของบุคคลหรือกลุมคนที่อยู

ในความดูแล 

 มีหนังสือตำราและงานวิจัยหลายเลมที่นำ

เสนอแนวคิดและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ภายนอกซึ่งเปนพฤติกรรมทางกายที่สามารถสังเกต

และวัดไดอยางชัดเจน แตหนังสือที่นำเสนอแนวคิดวิธี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในซึ่งเปนพฤติกรรม

ทางจิต โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพน้ันยังมีไมมาก

นัก และยังไมสามารถทำใหผูอานมองเห็นภาพและ

รูปแบบของกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได

อยางเปนรูปธรรม จนอาจกลาวไดวาแมอานตำราจบ

แลวก็ยังไมทราบวาจะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมตามแนวคิดนั้นอยางไรนั่นเอง 

 หนังสือ “การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ: 3 

Self ดวยหลัก PROMISE Model” เปนหนังสือที่นำ

เสนอเนื้อหาทางพฤติกรรมศาสตรประยุกตที่ผูเขียน

มุงหมายนำเสนอแนวคิดและวิธีการปรับเปล่ียนทั้ง

ทางจิตและพฤติกรรม 3 ประการ ซ่ึงประกอบดวย 

การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) 

การกำกับตนเอง (Self-regulation) (Bandura, 1986) 

และการดูแลตนเอง (Self-care) (Orem, 1991) อัน

เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการวาเปนตัวแปรสาเหตุ

ของพฤติกรรมสุขภาพมากมาย อาทิ พฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร (Suwannee, 2002; Nothwehr, 2007; 

Luszczynska, Tryburcy & Schwarzer, 2007) 

พฤติกรรมการออกกำลังกาย (Luszczynska & 

Sutton, 2006; Resnick, Vogel, & Luisi, 2006) 

พฤติกรรมการลดสารเสพติด (Shadel & Cervone, 

2006; Yzer & van den Putte, 2006) พฤติกรรมการ

ลดน้ำหนัก (พนิดา มีตองปน, 2532) และพฤติกรรม

การรักษาความสะอาดของรางกาย (ยุพา อภิโกมลกร, 

2531) เปนตน ผูเขียนไดกลั่นกรองเน้ือหาดานการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากประสบการณในการ

บริหารจัดการและประเมินโครงการเพื่อการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมากกวา 70 โครงการ โดย

อธิบายเรียงรอยผานตัวหนังสือใหผูอ านคอยๆ 

ทำความเขาใจตามโดยงายที่ละบท สำหรับประชาชน

ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ี

ตองการจะดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรมปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหกับกลุมเปาหมายโดยไม

ทราบวาควรจะเร่ิมตนอยางไรดี หนังสือเลมนี้นาจะ

เปนอาหารก่ึงสำเร็จรูปพรอมปรุงที่ ไดจัดเตรียม

วัตถุดิบ พรอมทั้งระบุขั้นตอน ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใช

ในการเตรียมเมนูอาหารน้ันไวอยางชัดเจนใหผูบริโภค

ทำตามไดทันที 

 

เนื้อหา  
 กลาวในภาพรวม เนื้อหาในหนังสือเลมน้ี

สามารถแบงออกเปน 5 สวนใหญๆ โดยแจกแจงเปน

บทยอยรวม 10 บท ในสวนแรกซึ่งเปนบทที่ 1 ผู

เขียนไดกลาวถึงสถานการณปญหาทางสุขภาพของ

คนไทยทั้งกายและจิตอันเปนผลกระทบจากการมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมของประชาชน ผู

เขียนเริ่มตนเกร่ินนำเพื่อชี้ใหเห็นวา “สุขภาพเปน

เรื่องหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม ไมใช

เพียงแคบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข” หลัง

จากนั้นจึงไดนำเสนอปญหาดานสุขภาพจากการที่

คนในสังคมไมปรับวิถีชีวิตของตนเองอันนำมาสูโรคที่

พบเห็นกันบอยๆ ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกิน



Vol. 16  No. 1  January 2010 139Journal of Behavioral Science 

และอวน การสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

และสุขภาพจิตท่ีไมดี โดยมีตัวเลขแสดงใหเห็นขนาด

และแนวโนมของการเพ่ิมขึ้นของปญหาสุขภาพดัง 

กลาวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือใหผูอานตระหนัก

ถึงความสำคัญและความรุนแรงของปญหา ใหผูอานมี

โอกาสยอนทบทวนตนเองหรือกลุมคนในความดูแล

ของตนเองวาเสี่ยงตอปญหาสุขภาพใดบาง อันจะเปน

จุดเร่ิมตนที่ดีของการลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตนเองและกลุมคนเพื่อปองกันและแกไขปญหา

สุขภาพดังกลาวไดตรงกับสาเหตุของการเกิดโรค 

 แมจะมีความตระหนักและตองการที่จะปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแลว แตบุคคลหรือบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขจำนวนไมนอยยังขาด

ความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีที่เปนรากฐานของการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักการทางพฤติกรรม

ศาสตร ในสวนที่ 2 ซึ่งครอบคลุมต้ังแตบทที่ 2 ถึง 

บทที่ 4 เปนสวนที่มุงเนนอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีเปน

หลัก โดยผูเขียนไดเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (บทท่ี 2) การ

สงเสริมสุขภาพ (บทท่ี 3) และเชาวสุขภาพอันนำไปสู

ความมีสติดานสุขภาพ (Health consciousness) 

(Lee Earn chang, 2001) ภายใตการมีความรูทาง

สุขภาพ (Health knowledge) ที่ถูกตองแทจริง (บทท่ี 

4) รูปแบบของการนำเสนอเนื้อหาในสวนนี้ผูเขียนมุง

หมายใหผูอานสามารถทำความเขาใจและนำไป

ประยุกตใชตอไดทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบัติ 

โดยเร่ิมตนดวยการอธิบายหลักการของแตละแนวคิด

ทฤษฎีกอน หลังจากนั้นจึงตอดวยการนำเสนอ

ตัวอยางงานวิจัยซ่ึงสามารถกลาวไดวาครอบคลุมทั้ง

งานวิจัยที่มีลักษณะเปน “การสรางองคความรูใหม” 

จากการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดังกลาว และงาน

วิจัยที่มีลักษณะเปน “การพัฒนาโครงการหรือชุดฝก

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” โดยอาศัยแนวคิด

ทฤษฎีเหลานั้นเปนฐานราก สำหรับผูอานแลวเนื้อหา

ในสวนนี้คงจะชวยทำใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวา การ

ประยุกตแนวคิดทฤษฎีไปสูการวิจัยและการปฏิบัติจริง

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้นมีแนวทาง

อยางไรและมีปจจัยใดบางที่จะชวยใหการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมประสบความสำเร็จภายใตหลักการของ

แตละแนวคิดทฤษฎี 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ผูดำเนินการปรับ

เปล่ียนจะตองเขาใจวาพฤติกรรมใดบางที่เราตองการ

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายหลังจากการทำกิจกรรม 

รวมทั้งมีการวัดผลเพื่อพิสูจนถึงการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว สำหรับหนังสือเลมนี้พฤติกรรมที่มุงเนนให

เกิดการเปล่ียนแปลงเปนพฤติกรรมภายในและนอก

หรือเรียกวาจิตและพฤติกรรม 3 ประการท่ีไดรับการ

พิสูจนทางวิชาการวามีความสัมพันธกับตัวบงชี้ทาง

กายภาพและชีวเคมีของผู เขารับการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เชน รอบเอว ดัชนีมวลกาย ความ

ดันโลหิต และน้ำตาลในเลือด เปนตน(อังศินันท 

อินทรกำแหง, 2552) และ“พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self” 

เปนคำที่ผูเขียนใชเรียกกลุมจิตพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึง

ประกอบดวย การรับรูความสามารถของตนเอง 

(Self-efficacy) การกำกับตนเอง (Self-regulation) 

และการดูแลตนเอง (Self-care) ในสวนท่ี 3 ซึ่งเปน

บทที่ 5 ในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดเสนอหลักการ 

ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self แนวคิดวิธี

การพัฒนาใหเกิดพฤติกรรม 3 Self รวมท้ังงานวิจัย

ทั้งในและตางประเทศที่นำแนวคิดดังกลาวไปพัฒนา

เปนรูปแบบกิจกรรมเพ่ือสรางพฤติกรรมสุขภาพ 3 

Self ใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลหรือกลุมคน  

 สำหรับแนวคิดที่ใชในการสรางกิจกรรมหรือ

ชุดฝกที่มุงพัฒนาใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ผู

เขียนไดนำเสนอไวอยางชัดเจนในสวนท่ี 4 ซึ่ง

ครอบคลุมบทที่ 6 และ 7 แนวคิดดังกลาวมีทั้งหมด 

6 แนวคิด ผูเขียนไดเรียกรวมกันโดยใชคำศัพทที ่ 

จำงายและส่ือความหมายวาเปนสัญญาทางใจไววา  

“PROMISE Model” (Positive reinforcement, 

Resul t-based management, Opt imism, 
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Motivation, Individual or Clients-centered, Self-

Esteem) เนื้อหาในบทท่ี 6 นำเสนอหลักการ ความ

หมาย และงานวิจัยที่ประยุกตใชแนวคิดดังกลาวใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงผูอานสามารถนำไปใช

เปนแนวทางในการสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม 

สุขภาพ 3 Self ในรายบุคคลหรือรายกลุมได 

 ในสวนประสิทธิผลเชิงประจักษของการใช    

“PROMISE Model” ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 3 Self ผูเขียนไดนำเสนอไวในบทที่ 7 ซึ่ง

เปนผลการวิจัยประเมินโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพโดยใชแนวคิด “PROMISE Model” 

ผูเขียนในฐานะผูประเมินและผูวิจัยไดเรียบเรียงข้ึน

จากประสบการณตรง และพฤติกรรม 3 Self ก็ไดรับ

การจัดเปนผลลัพธหน่ึงของการดำเนินโครงการ นอก

เหนือจากประสิทธิผลของแนวคิด“PROMISE Model” 

ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ในบทนี้ผู

เขียนยังไดใหรางวัลพิเศษแกผูอานดวยการนำเสนอ

แบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งผูวิจัยไดใชเปน

กรอบในการประเมินโครงการเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมินผล 

รวมทั้งสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะโดยยอเพื่อให

ผูอานมองเห็นภาพความสัมพันธระหวาง“PROMISE 

Model” พฤติกรรมสุขภาพ 3 Self และการประเมิน

ผลโครงการไดอยางชัดเจนมากข้ึน 

 ในสวนที่ 5 ซึ่งครอบคลุมบทท่ี 8 ถึง บทที่ 10 

เปนสวนที่อาจกลาวไดวาเปนวิธีการเตรียมอาหารกึ่ง

สำเร็จรูปใหมีรสชาติที่อรอยเสมือนตนตำรับทำเอง 

โดยในบทที่ 8 ผูเขียนไดอธิบายวิธีการเขียนขอเสนอ

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไวอยาง

ละเอียดชัดเจนต้ังแตการต้ังชื่อโครงการไปจนถึงงบ

ประมาณ พรอมท้ังมีตัวอยางประกอบในแตละหัวขอ

เพื่อใหผูอานสามารถเรียนรูไดโดยงาย ผูอานไมวาจะ

เปนบุคคลท่ัวไป บุคลากรทางการแพทย หนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระที่สนใจจะจัด

โครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการเขียนขอเสนอ

โครงการไดทันที ตอดวยบทที่ 9 ซึ่งเปนตัวอยาง

โปรแกรมฝกการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ผู

เขียนไดนำเสนอการเขียนโปรแกรมฝกทีละหัวขอ

ตั้งแตความเปนมาของโปรแกรมไปจนถึงการดำเนิน

โปรแกรม ผูอานจะสามารถมองเห็นภาพอยางชัดเจน

ถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรม ตัวชี้วัดที่ตองการให

เกิดการปรับเปลี่ยน แนวคิดที่ใช และวิธีดำเนินกิจกรรม 

การเรียนรู ปดทายดวยตัวอยางโปรแกรมฝกการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรายละเอียด

ของกิจกรรมอยางละเอียด พรอมใบงาน สื่อการสอน 

และวิธีการประเมินผลกิจกรรม ในบทท่ี 10 ซึ่งเปน

บทสุดทาย ผูเขียนไดนำเสนอเคร่ืองมือประเมินผล

การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงใชวัดความสำเร็จของ

โครงการตามแบบจำลองซิป (CIPP model) และตาม

ตัวบงชี้ดานพฤติกรรม พรอมทั้งรายละเอียดของการ

วัดและการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ กอนจบ

ของหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดชวยอำนวยความสะดวก

แกผูอานดวยการเติมดรรชนี (Index) ทั้งภาษา

อังกฤษและภาษาไทย เพ่ือใหงายตอการยอนกลับไป

คนหาคำหรือหัวขอที่สนใจ  

 

บทสรุปและขอเสนอแนะในการนำไปใช
ประโยชน 
 ดวยรูปแบบของปกและช่ือหนังสือที่ถูกออก

แบบมาใหสะดุดตาและส่ือถึงแนวคิดหลักที่ตองการนำ

เสนอในตัวเลม แมเนื้อหาภายในจะจัดหรือออกแบบ

ไมดึงดูดตามากนัก แตจุดเดนและความนาสนใจของ

หนังสือเลมนี้อยูที่ประโยชนอยางเปนรูปธรรมที่จะเกิด

แกบุคคลหรือกลุมคนนักปฏิบัติที่มีความตั้งใจและ

กำลังมองหาแนวทางและวิธีการพัฒนาโครงการหรือ

ชุดฝกเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพภายใน

หรือพฤติกรรมทางจิตที่สำคัญและพฤติกรรมภายนอก

ที่แสดงออกดวยการกระทำตามแนวคิดทางพฤติกรรม

ศาสตรโดยมีจิตนำกาย ซ่ึงจะชวยใหผูที่ตองการปรับ
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เปลี่ยนพฤติกรรมสามารถเร่ิมตนไดอยางถูกหลักวิชา

การและมีมาตรฐาน สงผลใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

มีแนวโนมประสบความสำเร็จไดงายขึ้น ไมเพียงเทานั้น 

เนื่องจากมีการหยิบยกตัวอยางงานวิจัยมากมายทั้งใน

และตางประเทศ หนังสือเลมนี้จึงใหแนวทางการทำ

วิจัยเพื่อสรางองคความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพตลอดจนการนำผลการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อ

แกไขปญหาดานสุขภาพสำหรับนักวิชาการและนัก

วิจัยท่ีสนใจ  

 กลาวโดยสรุป สาระในเลมมีการนำเสนอ ท้ัง

แนวคิด ตัวอยาง และแนวทางปฏิบัติดานการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ อันอาจนำไปสูนวัตกรรม

ใหมของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและคุณภาพงาน

ดานการสรางเสริมสุขภาพ หนังสือเลมนี้จึงเปนตำรา

ที่ควรคาแกการอานและมีไวเปนแนวทางสำหรับบุคคล 

และผูสนใจที่อยูในแวดวงสุขภาพ 
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บทความ (Reviewer) ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณทำงานวิจัยในสาขาและมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

อยางนอย 2 คนโดยผูอานไมทราบชื่อผูเขียน และเปนวารสารที่ออกตรงตามเวลาอยางตอเนื่อง  

 3. เปนวารสารที่ไดรับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปงบประมาณ 2552 

 

เร่ืองที่ลงวารสาร 
 1. เปนบทความในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ที่เนนการวิจัยพฤติกรรมมนุษย ในเชิงสห

วิทยาการและตองเปนบทความท่ีไมเคยตีพิมพในวารสารใด ๆ มากอน มิฉะนั้นถือวาผิดจรรยาบรรณ 

 2. รับบทความวิจัย (Research Articles) เปนหลักและรับบทความวิชาการ (Articles) และบทความ

ปริทรรศน (Review Articles) บาง 

 3. ตนฉบับที่ไดรับการตีพิมพในวารสารฉบับนี้จะตองผานการพิจารณาจากผูประเมินและใหการยอมรับ

อยางนอย 2 คน 

 4. ผูเขียนตองยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กองบรรณาการวาสารกำหนด และผูเขียนตองยินยอมให 

บรรณาธิการ แกไขความสมบูรณของบทความไดในขั้นสุดทายกอนเผยแพร 
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การเตรียมตนฉบับ 
 1. บทความทุกบทตองมีชื่อเรื่อง ชื่อผูเขียนทุกคน บทคัดยอ คำสำคัญ ที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษครบ 

 2. ฟุตโนตในหนาแรกของบทความ ตองระบุ ชนิดของบทความ แหลงทุนสนับสนุนวิจัย ตำแหนง และที่

ทำงานของผูเขียนครบทุกคน และ E-mail ของผูเขียนคนแรก 

 3. ใหใชการอางอิงตามแนว เอพีเอ (APA-American Psychological Association) เฉพาะเอกสาร

อางอิงที่เปนภาษาอังกฤษ สวนภาษาไทยดูในตัวอยาง 

 4. บทความท่ีสงมาใหพิจารณา ตนฉบับพิมพในกระดาษ A4 ในสวนชื่อเรื่องและหัวขอในบทความ พิมพ

เปน 1 คอลัมนตามแบบอักษร Angsana New 20 ตัวเขม ในสวนเนื้อหาใหใชแบบอักษร Angsana New 16 ตัว

ปกติ โดยแบงเปน 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวา 

 5. บทความ ความยาวไมเกิน 15 หนา ไมรวมเอกสารอางอิง  

 6. หัวขอในบทความประกอบดวย 

  - ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  - ชื่อผูเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พรอมดวยตำแหนงวิชาการ ตำแหนงงาน และสถานที่

ทำงาน 

  - บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวอยางละไมเกิน 250 คำหรือ ¾ 

หนา A4 โดยใหเขียนเปนความเรียงตอเนื่อง ไมควรเปนขอๆ 
  - คำสำคัญ (key word) ใตบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  - เนื้อหา ประกอบดวยหลักสำคัญคือ บทนำที่กลาวถึงความเปนมาและความสำคัญของปญหาอาจ

รวมการทบทวนเอกสาร วัตถุประสงค กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐาน วิธีดำเนินการวิจัย (กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือ ขั้นตอนดำเนินการวิจัย) ผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง 

 



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 146วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ตัวอยางการเขียนเอกสารอางอิง 
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ประกาศ 
 
1. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร เปดรับนิสิต เพื่อศึกษาตอในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต ประกอบดวย 
 1) หลักสูตรปริญญาโทตอเนื่องเอก  

  - รับนิสิตสำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา  เขาศึกษาระดับปริญญาเอก  โดยเรียนในระดับปริญญาโท  

ตอเนื่องถึงเอก  

 2) หลักสูตรปริญญาเอกแบบมีรายวิชา  

  - รับผูสำเร็จปริญญาโททุกสาขา  เขาศึกษาระดับปริญญาเอก 

 3)  หลักสูตรปริญญาเอกแบบเนนวิจัย  

  - รับผูสำเร็จปริญญาโททุกสาขา  ที่มีประสบการณทำงานวิจัยโดยมีผลงานเปนหัวหนาโครงการหรือ

ผูรวมโครงการอยางนอย 1 เรื่อง โดยไมมีวิชาเรียนแตอาจมีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน  

โดยทำปริญญานิพนธ 48 หนวยกิต จำนวน 1 เลม สอบถามขอมูลไดที่  02-6495000  ตอ 7600 

หรือ bsri@swu.ac.th 
 

2. เปดรับบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรลงในวารสารของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  
 2.1 วารสารพฤติกรรมศาสตร (ฉบับภาษาไทย) เผยแพรประจำทุกปๆ ละ 2 ฉบับ ไดแก เดือนมกราคม 

และเดือนกรกฎาคม ซ่ึงเปนวารสารไดรับทุนจาก สกอ. ประจำปงบประมาณ 2552 สงบทความไดที่  

bsri@swu.ac.th   

 2.2 The Journal of Behavioral science ซึ่งเปนวารสารฉบับภาษาอังกฤษเผยแพรประจำทุกปๆ ละ 1 

ฉบับ ในเดือนมิถุนายน พรอมสงบทความเพื่อตีพิมพไดที่ yuttanac@swu.ac.th หรือ kanu@swu.ac.th  

 ท้ังนี้ใหศึกษารูปแบบการเขียนบทความและ Download บทความฉบับเต็มได สำหรับฉบับภาษาไทยไดที่ 

http://bsris.swu.ac.th/journal/index.html  และฉบับภาษาอังกฤษไดที่ http://bsris.swu.ac.th/aimandscope.html 
 

3. เปดรับบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการครบรอบวันสถาปนา 55 ป ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาตร 
 ในวันประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตรในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 เปดรับผลงานวิจัยและปริญญา

นิพนธทั้งในระดับปริญญาโทและเอกสาขาพฤติกรรมศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของไดตั้งแตวันที ่3 มกราคม - 16 

กรกฎาคม 2553 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมและลงเผยแพรในเอกสารหลังการประชุม (Proceedings) เปนที่ยอมรับ 

ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถศึกษารูปแบบการเขียนไดที่ http://bsris.swu.ac.th/proceedings/index.html หรือ

สอบถามขอมูลไดที่ ผศ.ดร.อังศินันท อินทรกำแหง ungsinun@swu.ac.th 
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