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วารสารพฤติกรรมศาสตร 

ขอกําหนดของบทความตนฉบับ 

 

การจัดพิมพบทความ 

1)  ความยาวของบทความ ตั้งแต 3,000-8,000 คํา (นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอางอิง 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) ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 

(ตัวหนา) จัดก่ึงกลางหนากระดาษ   

5) ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาอังกฤษ) ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 

(ตัวอักษรปกต)ิ จัดชิดขวาหนากระดาษ 

6) เนื้อหาบทคัดยอภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. 

(ตัวอักษรปกต)ิ จัดชิดซายขวา พิมพ 1 คอลัมน 

7)  คําสําคัญภาษาอังกฤษ ใชรูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 pt. (ตัวอักษร

ปกต)ิ ค่ันดวยเครื่องหมาย “,” ระหวางคํา และวรรค 1 เคาะระหวางคํา 

8)  ชื่อตําแหนงและสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยของผูเขียนภาษาอังกฤษ ใชระบบ footnote 

รูปแบบตัวอักษร Times New Roman ขนาดตัวอักษร 10 pt. (ตัวอักษรปกต)ิ  

9) ชื่อเรื่องบทความภาษาไทย ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวหนา) 

จัดก่ึงกลางหนากระดาษ   

10)  ชื่อผู เขียนทุกคน (ภาษาไทย) ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. 

(ตัวอักษรปกต)ิ จัดชิดขวาหนากระดาษ 

11) เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทย ใชรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษร

ปกต)ิ 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 ท้ังหมด 

1)  ชื่อหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย ไมใสเลขลําดับท่ี 

2)  เนื้อหาบทความ พิมพ 1 คอลัมน ใหชิดขอบซายขวา ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวอักษรปกต)ิ 

3)  เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 cm 

4)  ชื่อตาราง ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวเหนือตารางจัดชิดซาย ใตตารางใหบอกแหลงท่ีมา

หรือหมายเหตุ (ถามี) จัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรในตาราง ผูเขียนอาจปรับขนาดใหเหมาะสมกับหนา

บทความในกรณีของตารางผูเขียนอาจจัดทําเปนภาพ แตตองดําเนินการตามหลักเกณฑในขอท่ี 7) 

5)  ชื่อภาพประกอบ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวใตภาพประกอบ จัดก่ึงกลางหนากระดาษ 

ใตภาพประกอบใหบอกแหลงท่ีมาจัดชิดซาย 

6) ถามีภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิง

แหลงท่ีมาของขอมูลใหถูกตอง ชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน  

7) การจัดทําภาพประกอบ หรือจัดทําตารางดวยการใชภาพ ใหใชรูปภาพขาว-ดํา ท่ีมีความคมชัด โดย

กําหนดใหไฟลท่ีเปนรูปภาพ แผนภูมิ หรือตาราง มีความละเอียดข้ันตํ่าต้ังแต 300 DPI ข้ึนไป 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 หัวขอและเนื้อหาควรชี้ประเด็นท่ีตองการนําเสนออยางสมบูรณ และมีลําดับเนื้อหาท่ี

เหมาะสมเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดชัดเจน รวมถึงมีการใชทฤษฎีวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ตามหลักวิชาการ โดย

มีการสรุปประเด็น อาจเปนการนําความรู กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหลงตาง ๆ มาสังเคราะห โดยท่ีผูเขียน

สามารถใหทัศนะทางวิชาการผานมุมมองของตนเองไดอยางเดนชัด และเกิดประโยชนแกผูอาน 
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     2. บทความวิจัย ควรใหมีรูปแบบการนําเสนอการวิจัยและผลท่ีไดรับอยางเปนระบบโดยมีองคประกอบ

ดังตอไปนี้ (สามารถมีหัวขอหรือองคประกอบท่ีแตกตางได) บทนํา (Introduction) ท่ีครอบคลุมความสําคัญและ

ท่ีมาของปญหาวิจัยพรอมท้ังเสนอภาพรวมของบทความและวัตถุประสงคของการวิจัย, การประมวลเอกสารท่ี

เก่ียวของ (Literature Review) วิธีการวิจัย (Research Methodology) ท่ีสามารถอธิบายวิธีดําเนินการวิจัย

รวมถึงการเก็บขอมูลหรือเครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยอยางชัดเจน ผลการศึกษา (Research Finding) อภิปรายและ

สรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)  

  3. บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เปนงานเขียนบทความท่ีวิพากษวิจารณเนื้อหาสาระ คุณคา และ

คุณูปการของหนังสือ เพ่ือใหผูอานไดเรียนรูและสามารถนําไปตอยอดได โดยบทวิจารณหนังสือควรมีองคประกอบ

ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อผูเขียนหนังสือ บทนํา สาระสําคัญของหนังสือ บทสรุป และเอกสารอางอิง 

 

การอางอิงในเนื้อหา 

เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป โดยระบุชื่อผูเขียน ปพิมพ และเลข

หนาของเอกสาร (ถามี) ไวขางหนาหรือขางหลังของขอความท่ีตองการอางอิง เชน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2546: 

147) … หรือ ... (Newman & Cullen, 2007: 18-19) หรือ ... (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2544: 21-22) 

 

การเขียนเอกสารอางอิง 

            ใหรวบรวมเอกสารท่ีใชอางอิงไวทายบทความ เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใชรูปแบบการเขียนอางอิง

ตามระบบ APA 6th Edition ดังนี้ 

 

หลักเกณฑการลงรายการผูแตง 

(1) ผูแตง 1-7 คน ใหลงชื่อผูแตงตามท่ีปรากฏตั้งแต 1-7 คน โดยใส & นําหนาชื่อผูแตงคนสุดทายกรณีท่ี

เปนงานเขียนภาษาตางประเทศ “และ” สําหรับงานเขียนภาษาไทย ค่ันทุกชื่อดวยเครื่องหมายจุลภาค (,)  

(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 หากอางอิงบทใดบทหนึ่งในหนังสือท่ีมีบรรณาธิการเฉพาะบทนั้น ๆ ลงชื่อบรรณาธิการประจําบทในรายการ

อางอิงใสคําวา ใน หรือ In นําหนาชื่อบรรณาธิการ หรือชื่อเรื่องกรณีไมมีบรรณาธิการ 
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ตัวอยาง 

Elliot, A.S. (2 007 ) .  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), 

วิกฤติ อุดมศึกษาของไทยและทางออกของปญหา  (น.  24 -41) . กรุ ง เทพฯ : สํานักงานปลัด

ทบวงมหาวิทยาลัย. 

(4) ผูแตงชาวไทย ใหใสชื่อตามดวยชื่อสกุล โดยไมตองมีเครื่องหมายใด ๆ ค่ัน ไมวางานเขียนจะเปน

ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ กรณีผูแตงใสท้ังชื่อสกุลของตัวเองและสามี ก็ใหลงรายการตามท่ีปรากฏ โดยไม

ตองมีเครื่องหมายใด ๆ ค่ัน 

(5) ผูแตงชาวตางประเทศ ใหใสชื่อสกุล อักษรยอชื่อตน เวนวรรค 1 ระยะ และอักษรยอชื่อกลาง (ถามี) 

โดยใสเครื่องหมายจุลภาค (,) และเวนวรรค 1 ระยะระหวางชื่อสกุลและอักษรยอชื่อตน ไมวางานเขียนจะเปน

ภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 

ตัวอยาง 

Graham, M. A. 

Johnson, S. 

 

หลักเกณฑการลงปพิมพ 

(1) ใหใสปพิมพในเครื่องหมายวงเล็บ สวนงานท่ีไมไดตีพิมพเผยแพรใหใชปท่ีผลิตงานนั้นแทน 

(2) กรณีไมมีปพิมพ แตมีปลิขสิทธิ์ (copyright) ใหใสปลิขสิทธิ์แทน 

(3) บทความท่ีอยูระหวางการจัดพิมพใหใสคําวา in press หรือ กําลังจัดพิมพ ในวงเล็บโดยไมตองลงวัน

เดือนป 

(4) หากไมปรากฏปท่ีพิมพ ใหใสคําวา (ม.ป.ป.) ซ่ึงหมายถึง ไมปรากฏ ปท่ีพิมพ สําหรับงานท่ีเปน

ภาษาไทย และใส (n.d.) หมายถึง No date of publication สําหรับงานท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

 

หลักเกณฑการลงชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) 

(1) ชื่อบทความหรือชื่อบทในหนังสือรวมท้ังชื่อเรื่องรอง ใหพิมพอักษรตัวแรกดวยตัวใหญตอจากนั้นเปน

ตัวเล็กท้ังหมด 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 

 

หลักเกณฑการลงสถานท่ีพิมพและสํานักพิมพ 

(1) ใสชื่อเมืองท่ีพิมพตามดวยชื่อสํานักพิมพ โดยค่ันดวยเครื่องหมายทวิภาค (:) และเวนวรรค 1 ระยะหลัง

เครื่องหมายดังกลาว 

ตัวอยาง 

Amsterdam: Elsevier  

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร 

(2) กรณีไมปรากฏเมืองท่ีพิมพในตัวเลม ใหใสคําวา (ม.ป.ท.) หมายถึง ไมปรากฏสถานท่ีพิมพ สําหรับงาน

ท่ีเปนภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no place สําหรับงานท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

(3) ใหใสชื่อสํานักพิมพโดยใชรูปแบบสั้นๆ และเปนท่ีเขาใจ โดยละคําท่ีไมจําเปนออกจากชื่อสํานักพิมพ 

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

ท่ีเปนภาษาไทย และ (n.p.) หมายถึง no publisher สําหรับงานท่ีเปนภาษาตางประเทศ 

 

รูปแบบการอางอิงวารสารและนิตยสาร 

ผูแตงคนท่ี 1,\ผูแตงคนท่ี 2,\และผูแตงคนท่ี 3.\(ปพิมพ).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปท่ี(ฉบับท่ี),\ 

 เลขหนา. DOI:XXXXXXXX 

(DOI หรือ digital object identifier หมายถึง เลขประจําบทความท่ีมีรูปแบบเปนดิจิทัล) 

* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 

 

ตัวอยางบทความในวารสาร 

Addae, H. M., Parboteeah, K. P. & Davis, E. E. (2006) .  Organizational commitment and intentions 
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DOI:10.1108/19348830610823419 
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ตัวอยางบทความในนิตยสาร 
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* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 
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วิจารณ พานิช. (2551). การจัดการความรู ฉบับนักปฏิบัติ. (พิมพครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: สถาบันสงเสริมการจัดการ

ความรูเพ่ือสังคม. 

 

รูปแบบการอางอิงเอกสารประกอบการประชุมวิชาการท่ีพิมพเผยแพร 
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สมประวิณ มันประเสรฐิ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากขอตกลงเขตการคาเสรีตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจราย

 พ้ืนท่ีของประเทศไทย. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร, 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติของนัก 

 เศรษฐศาสตร ครั้งท่ี 3 (น. 207-239). กรุงเทพฯ: ผูแตง. 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 

 personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 38. 

 Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska Press. 

 

รูปแบบการอางอิงวิทยานิพนธ 

ผูแตง.\(ปพิมพ).\ชื่อเรื่อง.\(วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตหรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต).\ชื่อมหาวิทยาลัย,\ชื่อคณะ,\

 ชื่อสาขาวิชาหรือภาควิชา. 

* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 
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ตัวอยาง 

Boroughs, B.B.S. (2010). Social networking websites and voter turnout. (Master’s thesis). 

 Georgetown University, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences. 

ธีระพันธ ชนาพรรณ. (2548). การจัดการการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีผลตอการ

 ตัดสินใจเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปท่ี 1. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน.  

   

รูปแบบการอางอิงการสัมภาษณ 
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โสมาภรณ ขจรปาน. กรรมการผูจัดการ บริษัท ลําไยการพิมพ จํากัด. (28 ตุลาคม 2554). สัมภาษณ. 
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ชื่อผูใหสัมภาษณ.\ตําแหนง, สถานท่ีทํางาน (ถามี).\(ป, เดือน วันท่ีสัมภาษณ).\สัมภาษณ. 

* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 
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รูปแบบการอางอิงสื่อออนไลน 

บทความในวารสารฉบับท่ีเผยแพรบนออนไลนกอนฉบับตีพิมพ 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate 

 between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of 

 Applied Psychology, 2(2), 38-48. Retrieved from 

 http://ofs.lib.swin.edu.au/indes.php/ejap/article/view/71/100 
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 http://www.cheewajit.com/articleView.aspx?cateId=2&articleId=2032 
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Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New York Times. 

 Retrieved from http://www.nytimes.com 

อธิการบดี ‘มศว’ แนะติดปายเตือนจุด “น้ําลึก-น้ําวน” หลังนิสิต มศว จมน้ําเสียชีวิต. (26 พฤษภาคม 2559). 

 มติชนออนไลน. สืบคนจาก http://www.matichon.co.th/news/149053 

 

บทคัดยอออนไลน 

Lassen, S. R., Steele, M. M., & Sailor, W. (2006). The relationship of school-wide positive behavior 

 support to academic achievement in an urban middle school. Psychology in the School, 

 43, 701-712. Abstract retrieved from http://www.interscience.wiley.com 

วราภรณ ปญญาวดี, ชพิกา สังขพิทักษ, จิราภรณ กอนสุรินทร, นุชจรี ปมปาอุด, และนภดล สนวิทย. 

 (2553). การประเมินราคาแฝงเพ่ือการปรับปรงุทรพัยากรน้ําของครัวเรือนผูใชน้ําประปาใน 

 เขตพ้ืนท่ีปลายลุมน้ําแมสาจังหวัดเชียงใหม. วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร, 28(4), 

 1-15. บทคัดยอสืบคนจาก http://www.econ.tu.ac.th/doc/article/fulltext/280.pdf 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

O’ Keefe, E. (n.d.). Egoism & the crisis in Western values. Retrieved from 

 http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID+135 

กฎหมายสามัญประจําบาน. สืบคนจาก http://www.ilovelibrary.com/ 

 book_detail_nologin.php?id=06600008323&group=BK-007 

 

รายงานทางราชการฉบับออนไลนท่ีผูแตงเปนหนวยงาน 
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 Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication 



9 
 

 No.02-2650). Retrieved from 
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 สืบคนจาก http://www.mfa.go.th/web/3010.php?id=3936 

 

รายงานฉบับออนไลนของคณะทํางานท่ีผูแตงเปนหนวยงาน 

American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of 

 the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Retrieved from 

 http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html 

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย. (2553). รายงานการศึกษาดูงานประเทศอียิปต. สืบคนจาก 

 http://www.tla.or.th/home.htm 

 

รายงานฉบับออนไลนท่ีผูแตงไมใชหนวยงาน 
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 Research on Poverty Alleviation website: http://www.repoa.or.tz/ 
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วิทยานิพนธจากฐานขอมูลท่ีจัดทําโดยสถาบันการศึกษา 

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher 

 education and continuing education. (Doctoral dissertation). Retrieved from 

 http://www.ohiolink.edu/etd/ 

พรพรรณ บัวทอง. (2557). สถานการณในการทํางาน และลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการทํางานวิจัย

อยางสรางสรรคของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร, สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต. สืบคนจาก http://bsris.swu.ac.th/thesis/52199130440RB899F.pdf 

 

วิทยานิพนธจากเว็บไซต 
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ขอความจากสื่อบนอินเทอรเน็ต 

ผูโพสตขอความ.\(วัน เดือน ปท่ีโพสตขอความ).\ชื่อเรื่อง\[รูปแบบของขอความ].\สืบคนจาก http://www.xxx 

* เครื่องหมาย \ หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 

 

ตัวอยาง 
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** โดยทุกเอกสารท่ีมีการอางอิงท่ีเปนภาษาไทย จะตองมีการแปลเอกสารนั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษกํากับ โดยเพ่ิม

รายการอางอิงภาษาอังกฤษเปนอีกสวนหนึ่งดวยเสมอ ** 
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และความผูกพันตอวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต). 
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