
ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 
งำนประชุมสัมมนำวิชำกำร “กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำบุคคลและสังคม ครั้งที่ 38” 

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ ปีที่ 66 
วันพุธที่ 25 สิงหำคม  2564 เวลำ 13.00 – 15.00 น. 

 

 ห้อง 1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง : 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นริสรำ พึ่งโพธ์ิสภ  (สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                               2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปริญญำ เรืองทิพย์    (วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ) 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลำ URL บทควำม  

1 พาสนา  
จุลรัตน์ 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การก าหนดตนเอง 

เพื่อเสริมสร้างความต้องการการรู้คิดของนักศึกษาวิชาชีพครู 
13.00-13.20 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/244818  

2 ฐิติญารัตน์ 
มีไมตรีจิตต์ 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของครู 
โดยใช้สุนทรียแสวงหา 

13.20-13.40 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/247691  

3 อรพินทร์  
ชูชม 

การพัฒนาแบบวัดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเยาวชน 

13.40-14.00 น. 
 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/247484  

4 นฤมล  
ปิ่นโต 

รูปแบบการสื่อสารของผู้ปกครองเพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมการเล่น
เกมออนไลน์ตามมุมมองของบุตรหลานวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

14.00-14.20 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/246586  

5 ชญานิศ  
อนุสกุลโรจน์ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมสนับสนุน 

ด้านอารมณ์เมื่อเพื่อนถูกรังแกในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
14.20-14.40 น. https://drive.google.com/file/d/1xS7BuwhxfrngL_PjoUoaCrbOY2bP

OqES/view?usp=sharing 
 

6 ชนัดดา  
ภูหงษ์ทอง 

ข้อโต้แย้งเบื้องต้นต่อการวิพากษ์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลง 

14.40-15.00 น. 
 

https://drive.google.com/file/d/1xdQQodjiUCY7HHBzCoWFRsX-
nEeIjFVb/view?usp=sharing 

 

เวลำในกำรน ำเสนอ : 10 นาที 
เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93496252304?pwd=Y2ZrOTEwUUhwWWtJUG1zVnlkRUdmQT09 
Meeting ID: 934 9625 2304 
Passcode: 6E0VCf 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 
งำนประชุมสัมมนำวิชำกำร “กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำบุคคลและสังคม ครั้งที่ 38” 

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ ปีที่ 66 
วันพุธที่ 25 สิงหำคม  2564 เวลำ 13.00 – 15.00 น. 

 

ห้อง 2 หมวดพฤติกรรมสุขภำพและจิตวิทยำ 
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ ำห้อง : 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นันท์ชัตสัณห์  สกุลพงศ์ (สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                                2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัชญำ  แก้วแก่น (วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ) 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลำ URL บทควำม  

1 หนึ่งฝัน  
พุทธธรรมวงศ์ 

วยาคติต่อบิดามารดาสูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกวยัหนุ่มสาวใน
ครอบครัวไทย   

13.00-13.20 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/242951  

2 สุเมธ  
พลจร  

ผลของการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแนวจิต
บ าบัดแบบโลโก้กับวรรณกรรมบ าบัดที่มีต่อการเสริมสร้าง
ความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

13.20-13.40 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/245979  

3 
ธเนษฐ์พงษ์ สุข
วงศ ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกก าลังกายและอัตราส่วนมวล
ไขมันต่อมวลที่ปราศจากไขมันของผู้ฝึกสอนออกก าลังกายส่วน
บุคคลากร 

13.40-14.00 น. 
 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/242781  

4 ณัฐนันท์  
คงยิ่งใหญ่  
 

อิทธิพลของการอ่านสารชักจูงและการเขียนสนับสนุนที่มีต่อ
ความตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงวัย
ที่มีสุขภาพดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

14.00-14.20 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/248347  

5 ณัฎฐา  
ระก าพล 

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาจิตพอเพียงในกลุ่มพนักงานของ
รัฐ 

14.20-14.40 น. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/248357  

เวลำในกำรน ำเสนอ : 10 นาที 
เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93496252304?pwd=Y2ZrOTEwUUhwWWtJUG1zVnlkRUdmQT09 
Meeting ID: 934 9625 2304 
Passcode: 6E0VCf 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย (Oral Presentation) 
งำนประชุมสัมมนำวิชำกำร “กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์เพื่อพัฒนำบุคคลและสังคม ครั้งที่ 38” 

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ ปีที่ 66 
วันพุธที่ 25 สิงหำคม  2564 เวลำ 13.00 – 15.00 น. 

ห้อง 3 พฤติกรรมกำรท ำงำนและสังคม 
วิทยำกรประจ ำห้อง : 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พลเทพ  พูนพล (สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
                          2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์.ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม  (วิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ มหำวิทยำลัยบูรพำ) 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง เวลำ URL บทควำม  

1 จารุวรรณ ยอด
ระฆัง 
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในงานของ
บุคลากรผู้มีศักยภาพสูงบนฐานแนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก 

13.00-13.20 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/247832 

 

2 กมลวรรณ  
คารมปราชญ์  
คล้ายแก้ว   

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

13.20-13.40 น. https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/245753 

 

3 นรุตม์  
พรประสิทธิ์ 

ผลของการติดต่อระหว่างวัยแบบโดยตรงและแบบขยายต่อเจตคติต่อ
ผู้สูงอายุ: การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัว 

13.40-14.00 น. 
 

https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/248369 

 

4 กฤษณะโชติ  
บัวหล้า 

การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สนับสนุนบุคคลในครอบครัวให้เลือกบริโภคสินค้าอย่างไตร่ตรองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

14.00-14.20 น. https://drive.google.com/file/d/1xhDOF6ilbjoqCF04STO9X
HQ5YJqxQBqg/view?usp=sharing 

 

5 ศุภสิทธิ์ เกียรติ
พัฒนานนท์ 

ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของสัมพันธภาพในครอบครัวและการ
เข้าถึงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยมีทัศนคติต่อการช่วยเหลือ
สังคมเป็นตัวแปรคั่นกลางของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

14.20-14.40 น. https://drive.google.com/file/d/1xRciQLPtRhpKsxgBnut7fu
2OazfuqcR-/view?usp=sharing 

 

เวลำในกำรน ำเสนอ : 10 นาที  เวลำในกำรซักถำมและให้ข้อเสนอแนะ : 10 นาที 
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93496252304?pwd=Y2ZrOTEwUUhwWWtJUG1zVnlkRUdmQT09 
Meeting ID: 934 9625 2304 
Passcode: 6E0VCf 
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