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บทความให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาวารสารพฤติกรรมศาสตร์ให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และได้รับการรับรองคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป 
 

สุดารัตน์ ตันติวิวัทน ์
บรรณาธิการ 

กรกฎาคม 2564 
  



 
 

Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 
สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

Contents 
Page 

Theory of Change and Behavioral Indicators in Social Impact Assessment ....................................... 1-19 
Kedkun Srakawee 

Gaming Addiction Behavior, Virtual Goods Purchases in Game, Loot Boxes and  
Gambling in Online Game of Thai Adolescent ........................................................................................ 20-38 

Natthapong Saipin 

Psychosocial Factors Related to the COVID-19 Prevention Behaviors of  
Undergraduate Students ............................................................................................................................... 39-62 

Naksit Sakdapat 

Personal and Social Environmental Factors Related to School Work-Life  
Balance of Graduate Students in Bangkok ............................................................................................... 63-77 

Wachirawit Saengrotkittikhun, and Oraphin Choochom 

The Psycho-Social Causal Factors Affecting Intelligent Virtual Items in Online  
Games Consumption Behavior of Youths in Bangkok............................................................................ 78-98 

Panupong Kaewdoung, Saran Pimthong, and Numchai Supparerkchaisakul 
 
Preparation of manuscripts  99-111 
 

 
 

  



 
 

Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University 
สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

สารบัญ 
 หน้า 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและตวัช้ีวัดทางพฤติกรรมในการประเมินผลกระทบทางสังคม ........................................ 1-19 
เกศกุล สระกว ี

พฤติกรรมการติดเกม การซื้อสินค้าเสมือนในเกม ลูทบ็อกซ์และการติดพนันในเกมออนไลน์ของวัยรุ่นไทย ....... 20-38 
ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี............................................................................................................................ 39-62 

นักสิทธ์ ศักดาพัฒน ์

ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกีย่วข้องกับสมดุลชีวิต การท างาน และการเรยีน 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร .................................................................................... 63-77 

วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ และ อรพินทร์ ชูชม 

ปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมบริโภคสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ด้วยปัญญา 
ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร .......................................................................................................................... 78-98 

ภาณุพงศ์ แก้วด้วง  ศรัณย์ พิมพ์ทอง และ น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 

 
หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ................................................................... 99-111 


