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วารสารพฤติกรรมศาสตร
ขอกําหนดของบทความตนฉบับ
การจัดพิมพบทความ
1) ความยาวของบทความ ตั้ ง แต 3,000-8,000 คํ า (นั บ รวมรู ป ภาพ ตาราง เอกสารอ า งอิ ง และ
ภาคผนวก) โดยจัดพิมพในหนากระดาษขนาด A4
2) ระยะขอบกระดาษ กําหนด ดังนี้
top
2.75 cm
bottom
2.30 cm
left or inside
2.50 cm
right or outside
2.00 cm
3) บทคัดยอ (Abstract) ความยาวระหวาง 150-250 คํา และคําสําคัญ (Keywords) 3-5 คํา (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)
4) ชื่อเรื่ องบทความภาษาอั ง กฤษ ใชรู ป แบบตัว อั ก ษร Times New Roman ขนาดตัว อั กษร 12 pt.
(ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5) ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาอังกฤษ) ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt.
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดขวาหนากระดาษ
6) เนื้ อ หาบทคั ด ย อ ภาษาอั ง กฤษ ใช รู ป แบบตั ว อั ก ษร Times New Roman ขนาดตั ว อั ก ษร 12 pt.
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดซายขวา พิมพ 1 คอลัมน
7) คําสําคัญภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) คั่นดวยเครื่องหมาย “,” ระหวางคํา และวรรค 1 เคาะระหวางคํา
8) ชื่ อตํ าแหน งและสั ง กั ดหน ว ยงานหรื อมหาวิ ทยาลัย ของผูเ ขีย นภาษาอั ง กฤษ ใช ร ะบบ footnote
รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวอักษรปกติ)
9) ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา)
จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
10) ชื่ อ ผู เ ขี ย นทุ ก คน (ภาษาไทย) ใช รู ป แบบตั ว อั ก ษร TH Sarabun New ขนาดตั ว อั ก ษร 16 pt.
(ตัวอักษรปกติ) จัดชิดขวาหนากระดาษ
11) เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษร
ปกติ) จัดชิดซายขวา พิมพ 1 คอลัมน
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12) คําสําคัญภาษาไทย ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ)
และวรรค 2 เคาะระหวางคํา
13) ชื่อตําแหนงและสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยของผูเขียนภาษาไทย ใชระบบ footnote รูปแบบ
ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษรปกติ)
เนื้อหาบทความ
เนื้อหาบทความ ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งหมด
1) ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย ไมใสเลขลําดับที่
2) เนื้อหาบทความ พิมพ 1 คอลัมน ใหชิดขอบซายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกติ)
3) เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 cm
4) ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวเหนือตารางจัดชิดซาย ใตตารางใหบอกแหลงที่มา
หรือหมายเหตุ (ถามี) จัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรในตาราง ผูเขียนอาจปรับขนาดใหเหมาะสมกับหนา
บทความในกรณีของตารางผูเขียนอาจจัดทําเปนภาพ แตตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอที่ 7)
5) ชื่อภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวใตภาพประกอบ จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
ใตภาพประกอบใหบอกแหลงที่มาจัดชิดซาย
6) ถามีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิง
แหลงที่มาของขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น
7) การจัดทําภาพประกอบ หรือจัดทําตารางดวยการใชภาพ ใหใชรูปภาพขาว-ดํา ที่มีความคมชัด โดย
กําหนดใหไฟลที่เปนรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง มีความละเอียดขั้นต่ําตั้งแต 300 DPI ขึ้นไป โดยอาจปรับให
รูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ มีขนาดพอดีและเหมาะสมกับหนาบทความ
8) ชื่อเอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย
9) เนื้อหาเอกสารอางอิง ขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ 1 คอลัมน จัดชิดซาย
รายละเอียดของบทความ
เนื้อเรื่อง
1. บทความวิชาการ หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ตองการนําเสนออยางสมบูรณ และมีลําดับเนื้อหาที่
เหมาะสมเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ตามหลักวิชาการ โดย
มีการสรุปประเด็น อาจเปนการนําความรู กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห โดยที่ผูเขียน
สามารถใหทัศนะทางวิชาการผานมุมมองของตนเองไดอยางเดนชัด และเกิดประโยชนแกผูอาน
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2. บทความวิจัย ควรใหมีรูปแบบการนําเสนอการวิจัยและผลที่ไดรับอยางเปนระบบโดยมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบที่แตกตางได) บทนํา (Introduction) ที่ครอบคลุมความสําคัญและ
ที่มาของปญหาวิจัยพรอมทั้งเสนอภาพรวมของบทความและวัตถุประสงคของการวิจัย, การประมวลเอกสารที่
เกี่ ย วข อง (Literature Review) วิ ธี การวิ จั ย (Research Methodology) ที่ส ามารถอธิ บ ายวิธี ดํา เนิ น การวิ จั ย
รวมถึงการเก็บขอมูลหรือเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน ผลการศึกษา (Research Finding) อภิปรายและ
สรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)
3. บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เปนงานเขียนบทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ คุณคา และ
คุณูปการของหนังสือ เพื่อใหผูอานไดเรียนรูและสามารถนําไปตอยอดได โดยบทวิจารณหนังสือควรมีองคประกอบ
ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อผูเขียนหนังสือ บทนํา สาระสําคัญของหนังสือ บทสรุป และเอกสารอางอิง
การอางอิงในเนื้อหา
เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความนั้น ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป โดยระบุชื่อผูเขียน ปพิมพ และเลข
หนาของเอกสาร (ถามี) ไวขางหนาหรือขางหลังของขอความที่ตองการอางอิง เชน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546:
147) … หรือ ... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ... (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2544: 21-22)
การเขียนเอกสารอางอิง
ใหรวบรวมเอกสารที่ใชอางอิงไวทายบทความ เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใชรูปแบบการเขียนอางอิง
ตามระบบ APA 6th Edition ดังนี้
หลักเกณฑการลงรายการผูแตง
(1) ผูแตง 1-7 คน ใหลงชื่อผูแตงตามที่ปรากฏตั้งแต 1-7 คน โดยใส & นําหนาชื่อผูแตงคนสุดทายกรณีที่
เปนงานเขียนภาษาตางประเทศ “และ” สําหรับงานเขียนภาษาไทย คั่นทุกชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)
(2) ผูแตงเกินกวา 7 คน ลงเฉพาะผูแตง 6 คนแรกตามดวยเครื่องหมายจุลภาคและมหัพภาค 3 จุด (. . .)
โดยหนาและหลังแตละจุดตองเวนวรรค 1 ระยะ ตามดวยชื่อผูแตง คนสุดทาย
ตัวอยาง
Wolshick, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J. Y., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A.
(3) บรรณาธิการ ลงชื่อบรรณาธิการตามดวยคําวา บรรณาธิการ หรือ Ed. ถามีมากกวา 1 คนใช Eds. ใน
วงเล็บ หากอางอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือที่มีบรรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการประจําบทในรายการ
อางอิงใสคําวา ใน หรือ In นําหนาชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อเรื่องกรณีไมมีบรรณาธิการ
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ตัวอยาง
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),
วิ ก ฤติ อุ ด มศึ ก ษาของไทยและทางออกของป ญ หา (น. 24-41). กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย.
(4) ผูแตงชาวไทย ใหใสชื่อตามดวยชื่อสกุล โดยไมตองมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น ไมวางานเขียนจะเป น
ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ กรณีผูแตงใสทั้งชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ใหลงรายการตามที่ปรากฏ โดยไม
ตองมีเครื่องหมายใด ๆ คั่น
(5) ผูแตงชาวตางประเทศ ใหใสชื่อสกุล อักษรยอชื่อตน เวนวรรค 1 ระยะ และอักษรยอชื่อกลาง (ถามี)
โดยใสเครื่องหมายจุลภาค (,) และเวนวรรค 1 ระยะระหวางชื่อสกุลและอักษรยอชื่อตน ไมวางานเขียนจะเปน
ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ตัวอยาง
Graham, M. A.
Johnson, S.
หลักเกณฑการลงปพิมพ
(1) ใหใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บ สวนงานที่ไมไดตีพิมพเผยแพรใหใชปที่ผลิตงานนั้นแทน
(2) กรณีไมมีปพิมพ แตมีปลิขสิทธิ์ (copyright) ใหใสปลิขสิทธิ์แทน
(3) บทความที่อยูระหวางการจัดพิมพใหใสคําวา in press หรือ กําลังจัดพิมพ ในวงเล็บโดยไมตองลงวัน
เดือนป
(4) หากไม ป รากฏป ที่พิ มพ ให ใส คําวา (ม.ป.ป.) ซึ่งหมายถึง ไมป รากฏ ปที่พิมพ สําหรับ งานที่เป น
ภาษาไทย และใส (n.d.) หมายถึง No date of publication สําหรับงานที่เปนภาษาตางประเทศ
หลักเกณฑการลงชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมทั้งชื่อเรื่องรอง ใหพิมพอักษรตัวแรกดวยตัวใหญตอจากนั้นเปน
ตัวเล็กทั้งหมด จบขอความดวยเครื่องหมายมหัพภาค (.)
ตัวอยาง
Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness.
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(2) ชื่อวารสาร จดหมายขาวและนิตยสาร พิมพอักษรตัวแรกของแตละคําดวยตัวใหญและเปนตัวเอน
ยกเวนคําเชื่อมประโยค ใหพิมพดวยตัวเล็ก
ตัวอยาง
Journal of Business and Behavioral Sciences
หลักเกณฑการลงสถานที่พิมพและสํานักพิมพ
(1) ใสชื่อเมืองที่พิมพตามดวยชื่อสํานักพิมพ โดยคั่นดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเวนวรรค 1 ระยะหลัง
เครื่องหมายดังกลาว
ตัวอยาง
Amsterdam: Elsevier
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร
(2) กรณีไมปรากฏเมืองที่พิมพในตัวเลม ใหใสคําวา (ม.ป.ท.) หมายถึง ไมปรากฏสถานที่พิมพ สําหรับงาน
ที่เปนภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place สําหรับงานที่เปนภาษาตางประเทศ
(3) ใหใสชื่อสํานักพิมพโดยใชรูปแบบสั้นๆ และเปนที่เขาใจ โดยละคําที่ไมจําเปนออกจากชื่อสํานักพิมพ
เชน Publishers, Co., Inc. หรือคําวา สํานักพิมพ บริษัท หางหุนสวน เปนตน แตใหคงคําวา Books และ Press
หรือ โรงพิมพ ไว
(4) กรณีไมปรากฏชื่อสํานักพิมพในตัวเลม ใหใสคําวา (ม.ป.พ.) หมายถึง ไมปรากฏสํานักพิมพ สําหรับงาน
ที่เปนภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher สําหรับงานที่เปนภาษาตางประเทศ
รูปแบบการอางอิงวารสารและนิตยสาร
ผูแตงคนที่ 1,\ผูแตงคนที่ 2,\และผูแตงคนที่ 3.\(ปพิมพ).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปที่(ฉบับที่),\
เลขหนา. DOI:XXXXXXXX
(DOI หรือ digital object identifier หมายถึง เลขประจําบทความที่มีรูปแบบเปนดิจิทัล)
* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ
ตัวอยางบทความในวารสาร
Addae, H. M., Parboteeah, K. P. & Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions
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