
รายชี่อการน าเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) 
งานประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม คร้ังท่ี 37” 

ณ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 ห้อง 1 หมวดพฤติกรรมเรียนรู้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ภัทราวิวัฒน์  (สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                               2. อาจารย์ ดร.ศราวิน  เทพสถิตย์ภรณ์  (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง เวลา URL บทความ QR Code 

1 นริสรา 
พึ่งโพธิ์สภ 

กระบวนการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้างลักษณะนักวิจยั
พฤติกรรมศาสตร ์

 

13.00-13.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

40420/165146  
2 รจนา 

บุญลพ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่มเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนทักษะทางคณติศาสตรส์ าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ

ในโรงเรียนเรียนรวมตามแนวคิดชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

13.20-13.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

39904/164412  
3 ศรัณย ์

พิมพ์ทอง 
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตรเ์พื่อพัฒนา

พฤติกรรมเอื้อสังคมในกลุม่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
 

13.40-14.00 น. 
 

https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

40621/165187  

4 ปวรี 
กาญจนภ ี
นิลผาย 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตและสังคมทีส่่งผล
ต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักศึกษาปริญญาตร ี

 

14.00-14.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

42446/165438  
5 พิชามญช์ุ  

บุญสิทธิ 
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุข้ามช่วงเวลาของพฤติกรรมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยการน าตนเองของนิสิตนักศึกษาเพื่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

14.20-14.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

39950/165139  

6 เขตไทย 
สินธุสวรรณ ์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการผสานวิธีเพือ่พัฒนารูปแบบการส่งเสรมิการใช้
เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ของนักศกึษานอกระบบในจังหวัด

นครปฐม 

14.40-15.00 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

40687/165449  
สถานท่ี :  ห้องสารสนเทศ ช้ัน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
เวลาในการน าเสนอ : 10 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
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รายชี่อการน าเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม คร้ังท่ี 37” 
ณ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ห้อง 2 หมวดพฤติกรรมสุขภาพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง : 1. อาจารย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์  สกุลพงศ์ (สถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                                2. อาจารย์ ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง เวลา URL บทความ QR Code 

1 ปริญวิทย์  
นุราช 

 

ผลของโปรแกรมการจัดการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสริมความรอบรูด้้าน
สุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสาร ที่เน้นผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง 

13.00-13.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/1

56056/121983 
 

2 กมล 
อาจด ี

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเสริมสร้างพลังและความ
รอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมตี่อพฤติกรรม การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมของนักศึกษาสาธารณสขุ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

13.20-13.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

40562/165234  

3 อรุโณทัย 
ปาทาน 

ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสรมิความรอบรู้ด้านการดูแล
สุขภาพจิตผู้สูงอายุของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน 

เทศบาลเมืองปทุมธานี 

13.40-14.00 น. 
 

https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

39872/165158  
4 ธนิดา 

คงสมัย 
ผลของโปรแกรมเสรมิสร้างสมรรถนะด้านวัฒนธรรมด้วยการเรียนรู้

จากประสบการณ์ที่มีต่อพฤติกรรม การดูแลเชิงวัฒนธรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน นานาชาติ 

14.00-14.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

19465/162919  
5 ลัคนา 

แก้วเรือง 
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑ์

สุขภาพด้วยปญัญาผ่านสื่อสังคมออนไลน ์
ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

14.20-14.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

27798/163764  
สถานท่ี :  ห้องเรียน 1  ช้ัน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
เวลาในการน าเสนอ : 10 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
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รายชี่อการน าเสนอผลงานวิจัย (Oral Presentation) 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ “การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคม คร้ังท่ี 37” 
ณ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม  2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

ห้อง 3 พฤติกรรมการท างานและสังคม 
วิทยากรประจ าห้อง : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเทพ  พูนพล (สถาบันวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                          2. อาจารย์ ดร.อุทัยพร  ไก่แก้ว  (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง เวลา URL บทความ QR Code 

1 ปัทมพร 
ใจห้าว 

อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการท างาน

ต่อความสุขในการท างานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ต าบลก าแพงเซา อ าเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

13.00-13.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

23113/162921  

2 อิษยา 
ประเสริฐทรัพย ์

อิทธิพลของบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์
และการรับรูค้วามยตุิธรรมในองค์การต่อพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในบริษัทเวชภัณฑ์แห่งหนึ่ง 

13.20-13.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

22972/162920  
3 พ.ต.อ.โสรัตน ์

กลับวิลา 
การศึกษาเปรยีบเทียบการจัดการความขัดแย้งและการ
เสรมิสร้างความสมานฉันท์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

14.00-14.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2

22684/163816  
4 ก่อเกียรต ิ

มหาวีรชาติกลุ 
การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์กลุ่มก าลังคน

คุณภาพ: กรณีศึกษาระบบราชการไทย 
14.20-14.40 น. https://so02.tci-

thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/2
26105/162922  

5 พ.ต.ท.เสกสัณ 
เครือค า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท าผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจ า
กลางนครปฐม 

14.40–15.00 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/1

79452/143746  
สถานท่ี :  ห้องเรียน 2  ช้ัน 1 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว 
เวลาในการน าเสนอ : 10 นาที 
เวลาในการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
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